SMFR Programmet

(1) 13

SMFR
PROGRAMMET

SMFRs politiska plattform utgörs av SMFR-programmet, vilket fastställs av
förbundsstämman.
Sammanfattning: SMFR-programmet är framtaget av Svenska Muslimer för
Fred och Rättvisa - Muslimska Fredsrörelsen och utgör organisationens
politiska plattform. SMFR-programmet fokuserar på generella såväl som
sakfrågor som är ett resultat av medlemmarnas organisering för delaktighet
och inflytande i syfte att uppnå långsiktig fred och rättvisa. SMFRprogrammet är en konkretisering av visionen och fastställer organisationens
officiella ställningstagande i dess förändringsarbete och opinionsbildande
verksamhet.
Nyckelord: SMFR, SMFR-programmet, fred, rättvisa, islam, muslimer,
säkerhetsfrämjande,
identitet,
ansvar,
förtroende,
ödmjukhet,
fredsentreprenörskap, demokrati, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling,
civilsamhälle, miljö, socialt arbete.
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Inledning

SMFRs vision
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta
organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global
basis, grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam
ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

SMFRs mål
SMFR ska utifrån islamiska och demokratiska värdegrunder, i enlighet med Koranen och
Profeten Muhammeds budskap, verka för fred och rättvisa. Målet är en bestående rättvis
fred inom och mellan länder. Vi strävar mot en fred som är grundad på mänskliga
rättigheter, rättvis handel, rättvis ekonomi, social jämlikhet, frihet samt personligt och
globalt ansvarstagande.

SMFR-Programmet
Utgångspunkt
1. SMFR stödjer fri företagsamhet, mötesfrihet, religionsfrihet, utbildningsfrihet,
rörelsefrihet och yttrandefrihet.
2. SMFR är hängiven att skydda de civila rättigheterna för alla, oavsett religion och
bidra till att människor aktivt engagerar sig i fredsarbete på lokal och global nivå.
3. SMFR stödjer policys och aktiviteter som förespråkar civila rättigheter, mångfald
och religionsfrihet.
4. SMFR motsätter sig policys som begränsar civila rättigheter liksom policys som
tillåter ras, etnisk eller religiös profilering, underminerar rättsprocesser samt
försvårar för muslimer eller andra från att delta i det civila samhället.
5. SMFR är naturligt allierad med religiösa eller sekulära grupper som förespråkar
rättvisa och mänskliga rättigheter i Europa och runt om i världen.
6. SMFR stödjer politik som bidrar till att skapa en öppen och rättvis handel,
uppmuntrar till mänskliga rättigheter och förespråkar en representativ regering
som arbetar för social och ekonomisk rättvisa.
7. SMFR är övertygade om att ökad kunskap om islam samt det aktiva och frivilliga
praktiserandet av islam bidrar till att stärka den sociala och ekonomiska
sammanhållningen i samhället vilket bidrar till främjandet av fred och rättvisa.
8. SMFR fördömer all form av våld som riktas mot civila av varje individ, grupp eller
stat och förespråkar vapennedrustning.
9. SMFR stödjer lika och kompletterande rättigheter och skyldigheter för kvinnor och
män där båda är delaktiga i fredsarbete som en utgångspunkt för ett fungerande
och rättvist civilsamhälle.
10. SMFR förespråkar dialog mellan och inom olika livsåskådningar och anser att
möten stärker den egna identiteten och bidrar till gynnsamma utbyten.
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Översikt
1. SMFR menar att muslimer inte är en homogen grupp utan har skiftande kulturer,
erfarenheter, intressen, förutsättningar och möjligheter. SMFR representerar
endast sina medlemmar och har som mål att stärka människor, sprida hopp och
bygga upp förtroende mellan människor.
2. SMFR arbetar för att stärka muslimer i sin identitet genom aktivt fredsarbete. Vi vill
arbeta för en bättre miljö, meningsfull fritid, ett fritt kulturutövande, fred,
demokrati, öppenhet, trygghet och rättvisa. SMFR tror att vi bäst kan bidra med
detta genom folkbildningsarbete där vi erbjuder människor tillgång till verktyg,
kunskap och nätverk för att stärka individer samt bidra till en ökad medvetenhet
om sin handlingskapacitet. SMFR tror på betydelsen av att människor går samman
för handling.
3. SMFR vill arbeta aktivt mot våld inom samhället på alla nivåer och tror inte att
våldsanvändning kan utgöra en långsiktig lösning på konflikter då det även i de
mest effektiva fallen endast klarar av att undantrycka uttryck för missnöje, men
aldrig riktigt ta itu med orsakerna till det. Av denna anledning vill SMFR erbjuda
människor verktyg så att de blir medvetna om alternativa sätt att hantera
konflikter där våld ej ingår.
4. SMFR tror på frivilliga samarbeten och är öppna för att arbeta tillsammans med
alla för att uppnå gemensamma mål då ett sådant arbete bygger upp förtroende
och leder till att SMFR uppnår sin ambition att bidra till fred mellan olika grupper i
samhället.
5. SMFR menar att förståelse av konflikters uppkomst, utveckling och lösning är
centralt i organisationens arbete. SMFR tror att långsiktigt hållbar fred och
samhällsutveckling bäst kan åstadkommas genom ett starkt civilt samhälle där
människor känner sig trygga. Utgångspunkten är att människor kan och vill leva i
fred om deras levnadsomständigheter tillåter det.
6. SMFR avser att belysa vikten av att genusperspektivet genomsyrar både
konflikthantering och säkerhetspolitik. SMFR ser FN:s säkerhetsrådsresolution
1325 om kvinnor, fred och säkerhet som ett användbart verktyg för att visa på
vikten av både kvinnors och mäns deltagande i konflikthantering och
säkerhetsarbete. Resolution 1820 om sexualiserat våld mot civila i konflikter är
också av särskild vikt.
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Civilsamhälle
7. SMFRs grundinställning är att civilsamhället bör involveras i alla relevanta
sammanhang och på alla nivåer. Möjligheterna för fredsrörelser att spela en roll i
den globala politiken ökar när de internationella kontakterna blir fler och nätverk
bildas mellan personer och organisationer.
8. SMFR tror att det civila samhället spelar en viktig roll för att säkerställa ett
välfungerande samhälle. Inom det civila samhället sker en viktig
bildningsverksamhet som utgör grunden för att bygga en stark gemenskap och
medvetenhet. Bildandet och stödjandet av starka institutioner där vanliga
människor kan träffas och utbyta tankar och idéer samt lösa gemensamma
utmaningar är livsnödvändigt för att skapa ett rättssäkert och rättvist samhälle.
9. SMFR vill att svensk politik ska lägga tonvikt på att förebygga spänningar och
lyssna på de behov som finns runtom i landet samt lyssna på representanter från
olika grupper inom civilsamhället. SMFR tror att detta krävs för att skapa trygghet
och bygga upp förtroende och är övertygade om att skadegörelse såväl som
upplopp skulle ha gått att förhindra om civila samhällets möjligheter att göra
insatser tagits på allvar.

Internationellt
10. SMFR kräver att den svenska regeringen för en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik
med målet global och lokal säkerhet med rättvisa i fokus. En aktiv svensk
säkerhetspolitik med tonvikt på att förebygga väpnade konflikter måste ersätta
dagens säkerhetspolitik, som i hög grad betonar militärt samarbete och militärt
våld som konflikthanteringsmetod efter att en väpnad konflikt väl har brutit ut.
SMFR menar även att en aktiv svensk utrikespolitik bara blir trovärdig om det även
upprätthålls på hemmaplan.
11. SMFR verkar för att den internationella rättsordningen stärks och för att öka FN:s
möjligheter att se till att rätten efterlevs. En stärkt och mer utvecklad
internationell rättsordning försvårar enskilda staters möjlighet till maktmissbruk
och övergrepp som därmed gör världen säkrare.
12. SMFR verkar för att finna långsiktigt hållbara lösningar i konflikter. SMFR vill vara
en kraft för att finna konstruktiva lösningar i länder där det pågår väpnade
konflikter eller starka spänningar mellan olika folkgrupper.
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13. SMFR anser att världssamfundet måste vara mycket tydligt i att det inte finns
folkrättsligt stöd för att så kallade ”förebyggande krig” ryms inom rätten till
självförsvar. En alltför bred tolkning av självförsvarsrätten riskerar att försvaga
respekten för FN och folkrätten och tröskeln för våldsanvändning riskerar att
sänkas.
14. SMFR anser att företag som profiterar eller är verksamma på ockuperad mark
enligt internationell rätt bör bojkottas. SMFR anser även att bosättningar eller
andra infrastrukturprojekt från ockupationsmakter på mark som anses vara
ockuperad enligt internationell rätt bidrar till att permanentera konflikter och
hindrar fredliga lösningar. Länder som agerar på sådant sätt är inte trovärdiga i
sina anspråk att agera fredligt.
15. SMFR anser att FN behöver reformeras för att kunna hantera dagens och
framtidens utmaningar.
16. SMFR tror att fred och rättvisa är en internationell fråga lika mycket som den är
lokal. Rättvisa kan endast existera om den respekteras och upprätthålls överallt.
Av denna anledning är det viktigt att bland annat uppmärksamma folkmordet i
Srebrenica, ockupationen i Palestina, förtrycket i södra Thailand och brotten som
sker i det så kallade kriget mot terrorismen. Att acceptera sådana orättvisor
påverkar oss som individer och bidrar till att skapa en cynisk världsuppfattning.
17. SMFR vill särskilt uppmärksamma och lyfta upp utsatta muslimska minoriteter
som utsätts för förtryck i länder där dessa är minoriteter, att det oftast är muslimer
som dödas av terrorattentat och att det oftast är muslimer som blir förtryckta av
diktaturer i länder med muslimsk majoritet samt att överväldigande majoriteten
av muslimerna i världen föredrar demokrati över diktatur. SMFR anser att det finns
en alltför låg medvetenhet om detta i Sverige.
18. SMFR vill verka för global nedrustning av kärnvapen och en begränsning av
vapenhandel. SMFR anser att svensk vapenexport ska kraftigt begränsas och ske
med ökad transparens.

Inflytande och delaktighet
19. SMFR betonar att en etablerad och naturlig del av Europas invånare är muslimer.
De har lika rätt till delaktighet, inflytande och makt som andra medborgare i
Europa. Medbestämmande i samhället är en rättighet och ett ansvar. SMFR tror på
ett samhälle som står för en mångfald av människor då mångfald är en resurs.
Endast genom att organisera sig och själva skapa förutsättningar för förändring
kan människor ta långsiktigt ansvar och hållbar förändring kan skapas.
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20. SMFR förordar att en demokrati förutsätter medborgarnas lika värde samt jämlika
möjligheter att delta så att både kvinnor och män oavsett härkomst eller tro kan
utöva inflytande och makt på lika villkor. SMFR vill lyfta fram vikten av att makten i
samhället måste vara utspridd så att alla ges liknande möjligheter.
21. SMFR ser vikten av att forum för inflytande skapas och utgår från ett
mångfaldsperspektiv på alla nivåer. Vi menar att dessa forum har potential att vara
en bra plattform för delaktighet.
22. SMFR menar att allas lika möjligheter och uppmuntran att delta, att mandatet är
tydligt, att dagordningen är öppen, att resurser avsätts samt att besluten leder till
faktisk påverkan är avgörande för samhällets demokratiska legitimitet genom
representativa beslutsform.
23. SMFR vill betona att muslimer har inte en gemensam totallösning på hur
framtiden bör se ut eller hur vägen dit går. Vi tror på de nya tankar och perspektiv
som kan växa fram när människor släpps in i rum där beslut fattas. Muslimer i
Sverige och världen spelar en viktig roll för att människor ska finna konstruktiva
vägar för att kanalisera sitt engagemang och utöva sina politiska rättigheter.
24. SMFR menar att fredsrörelser spelar en viktig roll i att minska avståndet till
politiska beslutsfattare genom att vara delaktiga både när beslut tas och när de
sätts i verket. SMFR vill verka för att öppna upp och göra politiska processer på alla
nivåer tillgängliga för fler genom att erbjuda individer verktyg och nätverk för
påverkan.
25. SMFR anser att den värld vi lever i idag inte lämpar sig för en strikt uppdelning
mellan lokal, regional, nationell eller global politik. Relationen mellan det globala
och det lokala blir allt mer präglat av ett ömsesidigt beroende. Det är därför
centralt att människor får tillgång till de verktyg och nätverk som möjliggör
delaktighet, inflytande och makt samt att detta inte stoppas vid kommun eller
nationsgränserna.
26. SMFR menar att frågor som ligger till grund för ungas organisering och som
påverkar unga och ungdomsorganisationers villkor berörs till stor del av
europeiska institutioner. Beslutsfattare och opinionsbildare har inte fullt ut lyckats
föra ungas frågor på den europeiska arenan. SMFR ska gemensamt med
europeiska fredsrörelser arbeta för att en mångfald av människor får inflytande
och makt även i dessa forum.
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Medborgarrätt
27. SMFR anser att förutsättningarna för människors organisering utgörs av förenings, mötes-, tanke- och yttrandefrihet. En fullt fungerande rättsstat måste ständigt
sträva efter att dessa rättigheter efterföljs, uppmuntras och används med respekt
för allas lika värde.
28. SMFR vill verka för en ökad maktdelning i Sverige med en mer oberoende domstol
och öka rättssäkerheten i landet. Ett stärkt och mer oberoende rättsväsende
försvårar enskilda myndighetspersoners maktmissbruk.
29. SMFR anser att Sverige måste bli tydlig i att det inte finns ett rättsligt stöd i att
misstänkliggöra människor utan bevis. Praxis ska vara att man är oskyldig tills
motsatsen bevisats. Ett samhälle utan tillräcklig bevisbörda försvagar respekten
för de mänskliga rättigheterna om rätten till en rättvis prövning och försätter
minoritetsgrupper i en väldigt farlig ställning.
30. SMFR betonar att mänskliga rättigheter ska respekteras och upprätthållas. SMFR
verkar för att stärka skyddet för alla människors rättigheter, öka rättssäkerheten
samt driva på utvecklingen av densamma.
31. SMFR menar att alla människor har rätt att forma sin egen identitet. En kulturell
mångfald är nödvändig och berikande i vårt samhälle. Kravet på kulturell
mångfald får dock aldrig leda till kulturell underordning. Rätten att slippa utöva
och manifestera sin kultur är lika viktig som rätten att få lov att göra det.
32. SMFR vill arbeta för att stärka människors situation och levnadsförhållanden.
SMFR ser ingen fred utan rättvisa. För att kunna uppnå detta måste varje
människa ha fria valmöjligheter, allmän möjlighet att bli delaktig i olika
samhällsprocesser, rättssäkerhet och fri information. Alla ska ha samma rätt och
möjlighet att utan åtskillnad direkt delta i offentliga angelägenheter eller påverka
genom valda företrädare. Rätten att utöva politiskt inflytande bör gälla alla.
33. SMFR värnar om att allas rätt till fri rörlighet över nationsgränserna inte får
inskränkas genom att ansökan om, och möjligheten att erhålla, visum försvåras.
Detta hindrar människors möjlighet att engagera sig och för människor att
organisera sig.
34. SMFR kräver att ingen människa ska kunna utvisas till länder där de riskerar att
utsättas för tortyr och förtryck.
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35. SMFR ser hur olika normer i samhället samverkar och leder till att vissa utsätts för
diskriminering. SMFR vill öka medvetenhet om strukturer och möjliggöra för
människor att göra medvetna val när de upprätthåller normer. Islamofobi, rasism,
diskriminering, hat och förakt får aldrig reduceras till att handla om enskilda
minoriteter.
36. SMFR vill vara med och lägga grunden för ett samhälle som inte diskriminerar eller
förtrycker någon människa eller generation, inom eller över världens
nationsgränser. SMFR vill arbeta för att öka delaktigheten hos kvinnor, män och
ungdomar inom det civila samhället. SMFR har en övertygelse om att stabila och
rättvisa samhällen bidrar till att både män och kvinnor blir delaktiga i samhället
och dess utveckling.
37. SMFR vill verka för att minska antalet hatbrott, men också belysa öka kunskap om
hatbrott för att minska mörkertalet. SMFR vill bidra till detta genom att stödja
initiativ som leder till ökad kartläggning samt kunskap om hatbrott som riktas mot
alla grupper, men särskilt gentemot muslimer. SMFR vill även verka för att öka
anmälningsbenägenheten bland muslimer så att fler hatbrott, trakasserier eller
diskrimineringsfall registreras.
38. SMFR anser att hatbrott, diskriminering eller trakasserier riktade mot kvinnor som
bär sjal är av särskilt vikt att motverka då det bidrar till att stigmatisera samt
legitimera förtryck av de som väljer att bära sjal och spär på rasismen mot
muslimer i det offentliga rummet om det inte konsekvent leder till tydliga straff
för förövarna.

Mångfald
39. SMFR anser att mångfalden i vårt samhälle är en realitet och en vision som inte är
valbar. Utanförskap är inte bara ett problem för den som upplever sig stå vid sidan
av, det är ett problem för hela samhället. Att bryta utanförskap och ge utrymme
för inkludering är nödvändigt för att långsiktigt upprätthålla ett fungerande
samhälle.
40. SMFR arbetar ständigt för ett samhälle som tar ansvar bygger upp förtroende och
är rättvist. Uppdraget är att skapa en insikt om att mångfald är en resurs och göra
inkludering till verklighet i samhället.
41. SMFR tror på vikten av ett pluralistiskt och inkluderande samhälle. En uppgift för
demokratin är att kanalisera mångfalden in i beslutsfattandet och därigenom
stärka beslutens legitimitet och långsiktighet. I ett samhälle som konsekvent
exkluderar grupper förlorar demokratin sin styrka och legitimitet.
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Religion och identitet
42. SMFR ser att religion är en viktig del i många människors liv. Alla ska ha friheten
att utöva religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra,
offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro. Förutsättningarna för att utöva
sin religion ska i möjligaste mån underlättas.
43. SMFR anser att forskning kring den religiösa identitetens roll i fredsfrämjande
arbete och bidrag till att skapa delaktighet, attityder, organisering och
representation är idag bristfällig. Medvetenheten och medlen måste öka samtidig
som människor med en religiös identitet måste ges tillfälle och rätt att vara
delaktiga i skapandet av frågeställningar. Resultaten måste sökas, struktureras och
presenteras på ett sätt som gör dem lättillgängliga och jämförbara över tid och
plats.
44. SMFR vet att religionens roll i civilsamhället utfyller en viktig funktion. Forskning
påvisar vikten av arbete som inspirerar och engagerar muslimer för att bli aktiva
samhällsmedborgare.

Utbildning
45. SMFR vet att det informella lärandet, den icke-formella utbildningen och andra
erfarenheter från föreningslivet ger individen ett stärkt självförtroende och
bredare kompetens. Det informella lärandet är en viktig resurs i individers
utveckling och medvetenhet.
46. SMFR betonar att folkbildningen behöver uppvärderas och erbjudas utökade
resurser. Utifrån SMFRs perspektiv måste icke-formell utbildning ges mer
utrymme, värderas högre och ses som ett viktigt komplement till det formella
utbildningssystemet. I SMFR växer ledarskap, kreativitet, entreprenörskap samt
innovationsförmåga fram som tar hänsyn till identitet.
47. SMFR menar att reflektion är en viktig del av utbildning och bidrar till personlig
såväl som kollektiv utveckling om det görs i grupp.
48. SMFR anser att skolan ska ge en grund för livslångt lärande oavsett kön. Att lära
för livet innebär en möjlighet att praktisera saker för livet, uppmuntra kritiskt
tänkande och att skapa ett oberoende. Skolan är dessutom en viktig mötesplats
för unga människor.
49. SMFR anser att grundutbildning ska vara obligatorisk oavsett kön och att högre
utbildning ska vara tillgängligt för alla på grundval av förmåga. Alla elever och
studenter ska ha rätt att, utifrån sitt perspektiv och sina villkor, kunna påverka sin
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skola och utbildning. Utbildning är en förutsättning för att kunna bli medveten
och därmed aktivt kunna påverka. Skolans funktion är att stärka elevers identiteter
och detta kräver ett nyanserat utbildningsmaterial.
50. SMFR menar att utbildning ska vara en livslång möjlighet som ska finnas
tillgänglig för alla oavsett ålder.

Miljö och konsumtion
51. SMFR vill arbeta för en hållbar utveckling, det vill säga kommande generationers
rätt att själva skapa sin samtid utan att behöva städa upp följderna av tidigare
generationers ekologiska, sociala eller ekonomiska verkningar. Unga idag kommer
att bära konsekvenserna av den politik som förs - eller inte förs.
52. SMFR anser att djur har rätt till hänsyn och respekt utifrån sina egna
förutsättningar. Att värna djurens väl är en moralisk skyldighet för oss människor,
inte minst på grund av att vi till skillnad från djuren har förmåga att göra etiska
överväganden. Onödigt lidande måste minimeras. Ett samhälle som inte värnar
djurens välbefinnande riskerar också att bli ett samhälle där utsatta människors
värde förtrampas.
53. SMFR tror att en bestående och rättvis fred endast kan uppnås om vi tar hänsyn till
vår miljöpåverkan samt om vi tar ansvar för jordens resurser. I flera delar av
världen har hanteringen av jorden och dess resurser blivit en stor källa för konflikt.
54. SMFR tror det behövs ett gediget och långsiktigt arbete för att förändra världens
konsumtionsmönster och produktion, och att detta är nödvändigt för ett hållbart
samhälle.
55. SMFR tror på konsumentmakt och vikten av att stärka den för att kunna påverka
världen i en mer hållbar och etisk riktning. Genom att hjälpa konsumenter att bli
aktiva och medvetna liksom upprätthålla konsumenters rättigheter så bidrar vi till
en mer legitim handel och konsumtion.

Socialt arbete
56. SMFR vill verka för att öka antalet muslimska familjehem så att muslimska barn
alltid har möjlighet att placeras i muslimska familjehem oavsett vilken kommun de
befinner sig i precis som det står stadgat i socialtjänstlagen och i
barnkonventionen artikel 20.
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57. SMFR vill verka för att öka kännedomen om socialt arbete liksom barnskyddslagar
för muslimer i Sverige samt sprida information som kan förebygga att muslimer,
speciellt nyanlända sådana hamnar i konflikt med socialtjänsten.
58. SMFR vill arbeta för att förebygga diskriminering av muslimer samt spridning av
liksom legitimering av islamofobiska åsikter inom socialtjänsten.
59. SMFR ställer sig emot begreppen hederskultur och hedersrelaterat våld då dessa
uttryck ej är tillräckligt definierade och kan användas i alltför vida omständigheter
som underminerar föräldrars förmåga och möjlighet till tydlig gränssättning
baserat på deras etniska bakgrund.
60. SMFR vill att begreppet hedersrelaterat våld och hederskultur helt ersätts med
begreppet kollektivt sanktionerat våld och förtryck i nära relationer då begreppen
hedersrelaterat våld och hederskultur bidrar till att lägga fokus på förövares
kulturer istället för förövarnas handlingar. Genom att ersätta begreppet så bidrar
man till att bekämpa ett viktigt problem utan att bidra till rasism då fokus hamnar
på handling och ej på förövares kultur eller identitet.
61. SMFR verkar för att drogberoende och andra destruktiva beteenden ges särskild
uppmärksamhet i politiken. Droger hindrar människor från att nå sin fulla
potential och håller ner människor samtidigt som det är orsak till mycket lidande.
Denna utveckling måste och kan brytas genom långsiktigt konstruktiva insatser
samordnade av flera aktörer på alla nivåer i samhället.
62. SMFR ser att vikten av en fungerande psykisk hälsa och tillgång till vård är viktigt
för att kunna få de förutsättningar som behövs för att kunna leva ut sin potential.

Ekonomi och Livsvillkor
63. SMFR vill verka för en räntefri ekonomi där människor och länder inte ska fastna i
skuldfällor. En rättvis ekonomi kräver rättvisa institutioner. Dagens räntebaserade
ekonomi skapar spekulativa och instabila marknader där kapital hopas på ett
ställe vilket på sikt leder till en ökande produktion och minskad konsumtion.
64. SMFR menar att en reglerad frihandel är det bästa sättet att åstadkomma
samhällsnyttig konkurrens. När länder blir ömsesidigt beroende av varandra
genom ökad handel så ökar förståelsen, gemensamma intressen samtidigt som
riskerna för väpnade konflikter minskar.
65. SMFR betonar att en värdig levnadsstandard är en rättighet och är förutsättningen
för människors möjligheter att få sin röst hörd som medborgare. Samhället har ett
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ansvar för dem som av någon anledning inte har möjlighet att skapa sig en skälig
levnadsstandard.
66. SMFR ser fattigdom som ett hinder för främjandet och förverkligandet av
mänskliga rättigheter världen över. Kvinnor, barn, äldre, flyktingar samt individer
med funktionsnedsättningar är mer utsatta för fattigdomens konsekvenser än
andra. Ekonomisk trygghet är centralt för människors möjligheter att åtnjuta sina
mänskliga rättigheter. På motsvarande sätt är upprätthållandet av mänskliga
rättigheter en förutsättning för ekonomisk utveckling.
67. SMFR ser att fred och säkerhet är en förutsättning för människors möjlighet att
åtnjuta sina mänskliga rättigheter. För att skapa långsiktigt hållbara
förutsättningar måste unga, kvinnor och män vara delaktiga i de processer som
ska främja fred, säkerhet och utveckling. Samarbete mellan civilsamhälle, företag
och offentlig sektor behövs för att stödja framväxten av ett hållbart, rättvist och
fredligt samhälle.
68. SMFR ser hur människors förutsättningar till engagemang är starkt kopplade till
människors livsvillkor. Människor behöver känna tilltro till sin egen förmåga och
framtid. Arbetslöshet och ohälsa bland människor är exempel som får
konsekvenser som kan påverka hela samhällsutvecklingen. Detta samband
behöver synas också i politiska beslut.

Information
69. SMFR har observerat att i media porträtteras muslimer och andra
minoritetsgrupper oftast relaterat till problem. En mer nyanserad bild skulle
förbättra unga muslimers självbild, utveckla samhällets attityd och kunna visa på
konstruktivt agerande och bra förebilder för unga människor.
70. SMFR verkar för att fler får tillgång till möjlighet att sprida information i
organiserad form där personer med muslimsk identitet får en chans att bestämma
innehållet.
71. SMFR anser att tolkningsföreträde är väldigt viktigt att belysa när beslut tas eller
information inhämtas. SMFR arbetar för att inhämta och sprida mer nyanserad
information där fler får komma till tals.
”Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag.” [Koranen 13:11]

