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Inledning
Vi har tagit del utav dokumentet Organisationen Sveriges unga muslimer – ideologi och
koppling till antidemokratiska miljöer som togs fram av Magnus Sandelin i uppdrag av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är ett dokument som bygger på ett
felaktigt narrativ där man försöker koppla förbundsorganisationen Sveriges unga muslimer
(SUM) med ett fåtal tidigare medlemmar eller vissa föreläsares tidigare
handlingar/uttalanden med SUM’s verksamhet. Inom ramen för SUM’s verksamhet har
antidemokratiska idéer så som rasism eller diskriminering aldrig spridits. Dokumentet
redogör inte vid ett enda sådant tillfälle.
Vidare påstår dokumentet att SUM har kopplingar till Islamiska staten, Muslimska
brödraskapet, al-Qaida, Hizb ut-Tahrir och Hamas. Dessa rörelser står i varandras totala
motsats i både ideologi och metodologi. Det är omöjligt att påstå att SUM är en del av dessa
rörelser samtidigt. Återigen så finns det ingenting i dokumentet som styrker på att SUM har
kopplingar till dessa rörelser utan dokumentet hänvisar till antingen tidigare medlemmars
aktiviteter på sociala medier eller en del föreläsares påstådda sympatier. Källorna som
användes i dokumentet var internetlänkar (en del av dessa var nedsläckta) skärmdumpar
som är svårt att verifiera och en kritiserad brittisk rapport om Muslimska brödraskapet som
delvis finansierades av Förenade Arabemiraterna1. SUM är en självständig organisation som
är fri från kopplingar till hemliga nätverk eller organisationer.
Vi kommer nu att besvara de frågor som MUCF har ställt till SUM.
1. Mångkulturella Ungdoms Center och Abdi Aziz Mahamed:
a. Underlag till beslut om föreningens medlemskap i SUM var ett
årsmötesprotokoll från 11 mars 2009. I protokollet namnges en Abdiaziz
Muhamud som kontaktperson och inte ordförande. Namnet ni anger i ert
dokument är Abdi Aziz Mahamud. Det är troligen samma person som åsyftas,
men när stavningarna skiljer sig är det svårt för oss att med säkerhet kunna
koppla ihop personerna, utifrån nyhetsrapporteringar, med rätt person.
Däremot har vi under 2011 inlett ett samtal med MKUC om deras fortsatta
relation och medlemskap i SUM. Det handlade om deras arbetssätt,
styrdokument och beteende som inte gick i hand i hand med SUMs. Denna
diskussion är dokumenterad i ett protokoll redan i juni 2011. Efter det ska
ledningen har bytts ut och samarbetet skall ha fortsatt. SUM har sedan flera
år tillbaka haft regelbundna samtal med Säkerhetspolisens dialogpoliser. I
dessa samtal kunde SÄPO diskutera frågor i generella termer, men ibland gick
de in på enskilda fall om föreningar eller personer. Personen ni tar upp här
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har SÄPO inte nämnt till oss. Med enbart ideella krafter och en anställd kan vi
inte kartlägga varje medlems aktivitet.
b. Vi anser att personer som bryter mot laget givetvis ska ställas inför rätta. Se
svaret ovan angående ordförandeskapet för MKUC.
c. Den dåvarande styrelsen har haft samtal med MKUC. Se tidigare svar
angående åtgärderna som har vidtagits.

2. Eskilstunas unga muslimer
a. Från och med 2014 tappade vi kontakten med föreningen. Och enligt SUM’s
praxis brukar vi inte utesluta föreningar enbart för att kontakten bryts
eftersom processen att bli medlemmar på nytt kan upplevas krävande för de
nya krafter som vill återuppliva vilande föreningar till liv. Vi är vana vid att
ideella krafter kan få annat fokus i livet efter ett tag och att föreningar därför
avaktiveras. Under tiden föreningen har varit aktiv i SUM har vi inga belägg på
att EUM har lämnat underlag som strider mot våra stadgar, mål eller syften.
Saker som skrivs i slutna forum eller kommentarer på Facebook kan vara
svåra att följa upp. Särskilt när människor använder olika stavningar på sina
namn än de som finns i våra listor. Enstaka personers aktiviteter på Facebook
efter att föreningen från vårt håll enligt praxis frysts kan vi inte ta ansvar för.
Eftersom det hamnar utanför ramen för den verksamhet vi redovisar, stödjer
eller står för.
b. SUM kan inte ansvara för vad tidigare medlemmar gör på sin fritid. De är inte
representanter för SUM och kan därför inte hållas ansvariga för det.
c. Se vårt svar i 2b.
d. Se vårt svar i 2a.
3. Islamiska ungdomsföreningen i Gävle
a. Föreningen var enligt våra interna listor klassad som inaktiv redan 2014. Vi
utesluter som sagt inte föreningar enbart på grund av inaktivitet, utan hoppas
på att nya krafter kan väcka den till liv, och då tar vi en diskussion om vår
fortsatta relation. Under tiden föreningen var aktiv i SUM har vi andra namn
på ordförande än den ni namnger. Sedan ni valde att neka oss statsbidrag har
vi inte kunnat följa upp föreningar, samla information från de eller
kommunicera på samma sätt som tidigare. Vi har därför inga aktuella
underlag på vilka personer som har valts i vilka styrelser. Hade vi haft samma
resurser som tidigare hade vi åtminstone vetat denna information och agerat
som vi gjort tidigare när vissa personer väljs in i styrelser. Föreningen får då
göra ett val att göra sig av personerna eller lämna SUM. Oftast lämnar de
SUM på egen begäran.
b. Se 3a för svar.
c. Se 3a för svar.

4. KTH Muslimska studenter
a. Föreningen har varit inaktiv en period och det är typiskt för studentföreningar
eftersom studenter pluggar en period och går vidare i livet. När media
uppmärksammade Lways engagemang i Hizbu Tahrir efterfrågade vi ett möte
med föreningen vid tre olika tillfällen. Personer i styrelsen bekräftade att
föreningen var så pass inaktiv att det inte gick att få till ett möte.
SUM valde då att frysa föreningens medlemskap tills vidare2.
Förbundsstyrelsens bedömning var att en uteslutning inte var nödvändig
eftersom föreningen inte hade en verksamhet eller ens en tillräcklig röstlängd
för att ta ett eget beslut i styrelsen om Lways framtid. Föreningen hade varit
inaktiv under en längre period. Dessutom ville vi att nya krafter skulle väcka
föreningen vid liv igen.
b. SUM vill gärna ta del av ursprungskällorna till citatet. SUM delar inte Lways
åsikter utan det för stå för honom själv. SUM kan inte belastas för Lways
eventuella kommentarer. Vi kan bara ta ansvar för våra egna kommentarer
och handlingar.
c. Se svar 4a.
5. Malmös unga muslimer
a. Malmös unga muslimer har varit med som medlemsförening väldigt länge.
b. Jasmin Nur Ismail sympatiserar inte med Nasir al-Fadh. Jasmin gör en
demokratifrämjande insats med Malmös unga muslimer. Hon har vunnit årets
kvinnliga eldsjäl i Malmö för sitt engagemang och hon har blivit
uppmärksammad av Sydsvenskan i en artikelserie om eldsjälar i Malmö.3 Hon
har även blivit korad som Malmös bästa poet 2016.
c. SUM anser att det inte är relevant för oss att kommentera Facebookgrupper
som inte är anslutna till oss.
d. SUM anser att det inte är nödvändigt att vidta några åtgärder.
6. Södertörns muslimska studenter
a. Södertörns muslimska studenter har varit medlemmar hos SUM sedan 2008.
b. SUM tog upp frågan med föreningen och frös Södertörns muslimska
studenter medlemskap när de samarbetade med al-Taqwas
Ungdomsförening. Därefter valde stora delar av lokalföreningens styrelse
lämna Södertörns muslimska studenter. Två år senare återupplivades
föreningen med nya krafter.
c. Se svar 6b.
7. Kopplingar till Muslimska brödraskapet
a. FEMYSO har inga kopplingar till Muslimska brödraskapet.
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b. FOSIS har inga kopplingar till Muslimska brödraskapet.
8. Kommentera och bemöt varje inbjuden föreläsare genom att ta ställning varje
inbjudan föreläsare genom att ta ställning till de påstående som läggs föreläsarna till
last.
a. SUM kan inte bestraffas för vad enskilda föreläsare har sagt eller gjort i andra
sammanhang. Vi kan bara ta ansvar för den verksamhet som vi bedriver. Det
har aldrig spridits antidemokratiska idéer eller budskap i vår verksamhet.
Politiska partier, intresseföreningar och andra rörelser träffar och möter
personer med ett problematiskt förflutet utan att för den skull skuldbeläggas
eller demoniseras. SUM arbetar helt enkelt för att kunna verka på samma
villkor som alla andra utan någon form av misstänkliggöranden eller
särbehandling. Föreläsarna som har bjudits och som har uttryckt sig
problematiskt speglar inte vår verksamhet och principer. Det får stå för de
själva.

Slutsats
Sveriges unga muslimer är en organisation som sedan 1992 arbetat för att stärka unga
muslimers identitet och position i samhället. Idag möts våra medlemmar av en institutionell
rasism som påverkar deras livsvillkor och förutsättningar i livet till det sämre. Då har SUM
blivit en röst och ett sammanhang för de att kunna befinna sig utan att känna sig
annorlunda. I en post 9/11 värld där organiserade muslimer konstrueras som en fiende och
en fara för demokratin så skapas det ett mer polariserat samhälle. I självaverket följer vi bara
den svenska folkrörelsens traditioner i hur vi organiserar oss själva. Dokumentet innehåller
grovt felaktiga generaliseringar om vilka vi är som organisation. Narrativet är i samtid med
en idé där varje potentiell muslim anses som farlig, oärlig och kan inspirera till
våldshandlingar. Därför är det otroligt viktigt för en myndighet som MUCF att agera utifrån
jämlikhetsprincipen och inte utifrån vanföreställningar.
Vi samlar unga muslimer brett, allt ifrån praktiserande till traditionella och kulturella
muslimer. Våra medlemmar är svenskar med ursprung i länder från olika delar av världen. Vi
åsiktsregistrerar inte våra medlemmar. Men vi sätter krav på våra medlemmar att de ska
ställa oss bakom våra stadgar och policyn, precis som vilken annan förening som helst. Vi har
aldrig uppmanat till hets mot folkgrupp utan vi förespråkar rättvisa och jämlikhet för alla.
Vad enskilda medlemmar gör på sociala medier är inte representativt för vad vår
organisation står för. Där det har förekommit problem har vi faktiskt kunnat åtgärda.
Sveriges unga muslimer

