Imam Ali Center i Järfälla

FADDRAR SOM FORSTAR
OCH FORKLARAR

IslamIska shIa
samfunden I sverIge
Medlemmar: 28 296
Antal föreningar: 43
Bildades: 1991

Imam alI IslamIc center
Medlemmar: 11 373
Bildades: 1996
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Vägledning för familjehemmen och
för de nyanlända pojkarna. Äktenskapsrådgivning och hjälp att förstå svenska regler
och lagar. Juridisk hjälp i Moskén.
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Inom det shiamuslimska samfundet har tillströmningen av nya besökare varit påtaglig de senaste
åren. Till stor del handlar det om persisktalande flyktingar med afghansk bakgrund. I Järfälla norr
om Stockholm ligger Sveriges största shiamoské, Imam Ali Islamic center, och hit söker sig många
med frågor om allt ifrån parkeringsregler till hur man ska uppfostra sina barn.
– den här platsen är väldigt viktig
för dem, här får de möta människor som förstår
deras behov. De behöver inte känna sig annorlunda. De kan utöva sina religiösa och kulturella
ritualer, säger Haider Ibrahim som är ordförande i Islamiska Shiasamfundet i Sverige.
När man kliver in i moskén möts man av en
vacker mosaik på väggen. Den är i typisk shiamuslimsk stil med klara färger och täta mönster. Moskén har ett bibliotek och en liten butik.
Vid expeditionen finns blanketter för giftermål,
skilsmässa och olika intyg.
I rummen bredvid receptionen finns kontor.
Här svarar moskéns imamer i telefon. Det är
många som är i behov av rådgivning och hjälp –
särskilt bland de nyanlända.
– Många är rädda för skilsmässa, de har frågor kring barnuppfostran och regelsystem. För
många är mötet med det svenska samhället lite
av en chock, säger Haider.
De två senaste åren har afghaner varit den näst
största gruppen asylsökande. Många av dem är
shiamuslimer.
– Ofta ringer de från andra kommuner och säger: ”Vi har afghaner som letar efter en shiitisk
församling”. Det kommer samtal från Sundsvall,
Lund och Göteborg. Då kan vi lämna kontaktuppgifter till de församlingar som ligger närmast
eftersom Imam Ali Islamic Center också är säte
för det nationella trossamfundet Islamiska Shiasamfundet i Sverige, berättar Haider.
i Järfälla har
besökstrycket ökat avsevärt. För många nyan-

på imam ali islamic center
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lända är det helt naturligt att söka sig till moskén och imamen. Det kan handla om allt från
familjerådgivning till att försöka förstå parkeringsregler.
– Den första tiden är moskén otroligt viktig.
De kanske ännu inte förstår vad polisen, läraren
och kommunen säger. Men i moskén känner
de sig trygga. De litar och lyssnar på imamen,
berättar Haider Ibrahim, som förutom att vara
ordförande för Shiasamfundet också är civilingenjör och verksam kommunpolitiker i Järfälla.
Han flyttade till Sverige 1993. Till honom och
kollegan Akil Zahiri vänder sig de nyanlända
med många olika frågor.
– Det kan röra sig om pojkar som inte vill gå
i skolan. Många av dem har inte gått i skolan i
Afghanistan. Då förklarar imamen för dem om
skolplikten och att de måste gå till skolan. Då
lyssnar de. Pojkarna har enormt förtroende för
imamen, säger Haider Ibrahim.

”Många är rädda för skilsmässa,
de har frågor kring barnuppfostran
och regelsystem. För många är
mötet med det svenska samhället
lite av en chock.”

Haider Ibrahim, ordförande i Islamiska Shiasamfundet i Sverige bredvid Akil Zahiri. Akil arbeter som samordnare för arbetet med de nyanlända i moskén.

Ledare och barn vid den persiska nyårsfirandet, Nowroz. Foto: Akil ZAhiri
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kulturella
tolkar, både för de som nyss kommit till Sverige
och de som möter nyanlända. De skolor, familjehem och gode män som tar hand om de ensamkommande shiitiska pojkarna behöver hjälp att
förstå dem.
– Det blir kulturkrockar och där kan vi hjälpa
till och förklara. Det tar ibland tid innan förtroendet för det nya samhället kommer. Ofta dröjer
det ett år ungefär. Förtroendet för oss och imaofta blir moskéns personal
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men är väldigt direkt. Därför lyssnar de när imamen förklarar hur det fungerar här, säger Haider.
– Det kan vara fråga om bön, fasta, handskakning, husdjur eller kontakt med motsatta könet.,
fortsätter han.
Ofta handlar det också om matvanor, att förklara för personal på familjehemmen vad halal
innebär och att pojkarna inte kan äta fläskkött,
berättar Akil Zahiri. Han är samordnare för
moskéns arbete med de nyanlända. De planerar

Imamen Hakim Ilahi, som även är församlingens ordförande, leder församlingen i bönen vid Eid al-Fitr, högtiden som
markerar slutet på fastemånaden Ramadan. Foto: iMAM Ali islAMic center

bland annat att starta ett slags medborgarkontor. Där ska det finnas en jurist och en lärare. Ett
annat initiativ är familjehemsträffar i samarbete
med Järfälla kommun. Där ska de föreläsa om
den shiitiska kulturen och hjälpa familjerna att
förstå sina nya familjemedlemmar.

”Det kan vara fråga om bön, fasta,
handskakning, husdjur eller
kontakt med motsatta könet.”

senast när imam ali islamic center

högtidlighöll minnet av martyren Husseins död
under Ashuraperioden var det fullsatt i loka-
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Besökande under Ashuraperioden som samlats utanför ingången till församlingslokalerna.

lerna. Av de 4 300 muslimer som firade tillsammans var ungefär 1 000 nyanlända. Alla fick inte
plats inne i moskén. De bjöd alla som var där på
middag varje kväll under högtiden. Moskén ville
visa vad de gör för inbjudna lokala politiker. Responsen var mycket positiv.
– Vi har kraft att kunna samla olika nationaliteter, språkgrupper och kulturer, säger Haider.
Haider minns själv svårigheten med att integreras i det svenska samhället. Han tycker att
kraven på de asylsökande är höga från första dagen.
– Vi pratar om ett helt nytt system och samhälle. Vissa har vuxit upp under Islamiska Statens
styre, de flydde för att de ville lämna kaos, krig
och kris. Vi måste bli deras faddrar och hjälpa
dem att förstå och ställa rimliga krav. Vi måste
ge dem lite tid att anpassa sig. Jag behövde också
tid, förklarar Haider. l
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”Vi måste bli deras faddrar och hjälpa
dem att förstå och ställa rimliga
krav. Vi måste ge dem lite tid att
anpassa sig. Jag behövde också tid.”

