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Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) 
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Struktur 
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Utgå alltid från visionen. 
När vi vet vart vi vill kan 
vi börja planera för att nå 
dit. Det är då vi kan börja 
agera på riktigt. Där 
startar förändringen. 
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Vision 

3	  

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 rättvisa, islamiska 
principer och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta 

vara en naturlig del av Europas kulturarv. 



SMFRs	  förbundsstyrelse	  	  
fa6ar	  beslut	  om	  riktning	  och	  fram>d	  
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SMFRs	  generalsekreterare	  
Gör	  besluten	  >ll	  verklighet	  är	  högsta	  chefstjäntepersonen	  som	  ansvarar	  för	  

verkställande	  och	  representa>on	  av	  SMFRs	  verksamhet	  

5	  



Tydligt	  fokus	  

3.	  Arbeta	  med	  fred	  och	  rä9visa	  
2.	  Utöka	  medvetenhet	  och	  kapacitet	  

1.	  Skapa	  förutsä9ningar	  för	  muslimer	  a9	  verka	  i	  Sverige	  
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Visionen nedbruten i delprogram 
Visionsprogram 2016-2019 
16 verksamhetsområden 
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1.  Islam 
2.  Utbildning 
3.  Organisation 
4.  Politik och påverkan 
5.  Socialt arbete 
6.  Arbetsmarknad & näringsliv 
7.  Media 
8.  Folkhälsa 
9.  Kultur 
10. Finans 

11. Forskning & utveckling 
12. Migration och asyl 
13. Idrott 
14. Konsument 
15 Globalt 
16. Klimat och miljö 



Hur	  jobbar	  vi?	  

•  För	  a9	  uppnå	  visionen	  arbetar	  SMFR	  långsikIgt	  och	  uppdelat	  i	  faser.	  
•  Huvudstrategin	  idag	  är	  a9	  genom	  utbildningar	  låta	  trygga	  ledare	  växa	  

fram	  inom	  SMFR,	  organisera	  dessa	  i	  lokalavdelningar	  och	  bygga	  regioner	  
för	  a9	  därifrån	  bygga	  upp	  en	  stabil	  lokal/regional	  verksamhet.	  

•  Vi	  vill	  genom	  organiseringen	  stärka	  människor	  i	  sin	  idenItet	  och	  ge	  dem	  
verktyg	  för	  a9	  akIvt	  ta	  ansvar	  samt	  upptäcka	  sä9	  a9	  förverkliga	  sina	  
idéer	  och	  mål.	  

•  SamIdigt	  jobbar	  förbundet	  med	  opinionsbildning,	  utbildning,	  
organisaIonsutveckling	  mm	  
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Struktur	  

•  FörbundsorganisaIon	  som	  leder	  organisaIonens	  strategiska	  arbete.	  
•  Lokalavdelningar/regionavdelningar	  som	  leder	  organisaIonens	  löpande	  

verksamhet.	  
•  Kansli	  som	  överlappar	  bryggan	  mellan	  förbund	  och	  lokalavdelningar	  och	  

som	  leds	  av	  generalsekreteraren.	  Verkställer	  organisaIonens	  strategiska	  
arbete	  och	  stö9ar	  lokalavdelningarna	  i	  den	  löpande	  verksamheten	  samt	  
driver	  projekt.	  

•  Verksamheten	  styrs	  av	  SMFRs	  styrdokument	  SMFR-‐programmet	  och	  
SMFRs	  visionsprogram	  i	  enlighet	  med	  organisaIonens	  stadgar	  i	  syRe	  a9	  
uppnå	  organisaIonens	  mål	  och	  vision	  
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SMFRs	  paroller	  
•  Trygga	  människor	  skapar	  trygga	  samhällen.	  	  
•  Av	  muslimer	  för	  samhället	  
•  Vilken	  värld	  vill	  du	  leva	  i?	  
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Grunderna	  
•  SMFR	  är	  uppbyggd	  kring	  tre	  grundläggande	  fundament	  

–  SMFR:s	  pelare	  
–  SMFR:s	  ledarskapsnormer	  
–  SMFR:s	  filosofi	  om	  hållbar	  förändring	  	  

•  SMFR	  strävar	  a9	  göra	  skillnad	  i	  människors	  vardag	  genom	  a9	  utmana	  
dem	  i	  deras	  sä9	  a9	  tänka	  
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SMFRs	  pelare	  
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IdenItet	  
•  Vem	  är	  jag?	  Vad	  är	  vikIgt	  för	  mig?	  
•  Vad	  är	  målet	  med	  mi9	  liv?	  
•  Vad	  mår	  jag	  bra	  av?	  Vad	  är	  jag	  dukIg	  på?	  
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Ansvar	  
•  Hur	  kan	  du	  via	  SMFR	  vara	  en	  posiIv	  kraR	  i	  världen?	  	  
•  Hur	  kan	  du	  via	  SMFR	  stärka	  din	  omgivning?	  
•  Vad	  gör	  du	  för	  a9	  SMFR	  ska	  kunna	  förverkliga	  sin	  vision?	  
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Fredsentreprenörskap	  
•  Vad	  är	  behoven	  idag/i	  framIden?	  
•  Vilka	  idéer	  kan	  SMFR	  verkställa?	  
•  Vilka	  aktörer	  finns	  det	  idag?	  

	  

15	  



SMFRs	  	  
ledarskaps-‐	  
normer	  
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Förtroende	  
•  Hur	  bygger	  man	  förtroende?	  
•  Varför	  är	  förtroende	  vikIgt?	  
•  Hur	  förvaltar	  jag	  mi9	  förtroende?	  
•  Vem	  ger	  jag	  förtroende	  Ill?	  
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Ansvar	  
•  Hur	  tar	  jag	  ansvar?	  
•  Vad	  kräver	  jag	  av	  mig	  själv?	  
•  Vilken	  värld	  vill	  jag	  leva	  i?	  
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Ödmjukhet	  
•  När	  var	  jag	  senast	  tacksam?	  
•  Visar	  jag	  uppska9ning	  Ill	  dem	  omkring	  mig?	  
•  Brukar	  jag	  ge	  och	  ta	  emot	  konstrukIv	  feedback?	  
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SMFRs	  strategi	  
för	  hållbar	  
förändring	  
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Individ	  
•  Hur	  utvecklas	  jag	  av	  det	  vi	  gör?	  
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OrganisaIon	  
•  Hur	  stärks	  organisaIonen	  av	  det	  vi	  gör?	  
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Samhälle	  
•  Hur	  vinner	  samhället	  på	  det	  vi	  gör?	  
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Förbundsstyrelsen	  
Förbundsstämman	  

Lokalavdelningstyrelse	   Lokalavdelningsstyrelse	  
Lokalavdelningstyrelse	  

Regionavdelningsstyrelse	  

Medlemmar	   Medlemmar	  

Väljer	  
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Väljer	  

Väljer	  



Inshallah,	  Just	  do	  it!	  

Vi	  är	  en	  del	  av	  de6a!	  

De6a	  måste	  vi	  
kämpa	  för!	  

Vi	  behöver	  
hjältar!	  

Jag	  behöver	  
stöd	  a6	  
utvecklas..	  

Jag	  behövs!	  

Då	  behöver	  vi	  	  också	  lyssna,	  vara	  ödmjuka,	  samarbeta	  med	  andra	  liksom	  veta	  vad	  vi	  kämpar	  för!	  	  
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Budskapet måste fram på bästa sätt 



Tillsammans bildar vi SMFR 
Men vad är SMFR? 

Trygga människor sätter avtryck i sin vardag genom att sprida 
positiv energi, inspirera samt  erbjuda hopp. De hjälper 
människor att se bortom det vardagliga och resa sig ovanför vad 
de tror sig vara kapabla till. De inspirerar och motiverar sin 
omgivning att tro på sig själva liksom människor omkring dem. 
De stoppar negativ energi från att spridas och de bidrar till 
förändring i vardagen.  SMFR är en dröm som inspirerar, 
motiverar och som för samman människor. En organisation som 
aspirerar på att ena och förstärka människor att  tillsammans 
arbeta för en bättre värld.  
                          


