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Illustration: Sommarläger med politik på Almedalen och utbildning i Islams Världsbild. 

Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa grundades den 16 mars 
2008 som en del av projektet Fredsagenterna, som var ett resultat av ett samverkansprojekt 
mellan studieförbunden Ibn Rushd och Sensus med stöd av Allmänna Arvsfonden och Folke 
Bernadotte Akademin. Vid grundandet av föreningen fanns ett större fokus på 
samhällspolitiskt engagemang med inriktning på islamofobi och västfobi. 

I samband med att Yasri Khan tillträdde som förbundsordförande 2010 bidrog han med sin 
vision och sina idéer. Under hans ledarskap reformerades och etablerades Muslimska 
Fredsrörelsen som en utbildnings- och folkbildningsorganisation. Fokus blev att bygga upp 
ledare baserat på upplevelsebaserat lärande grundad på Islams Världsbild som skulle utgå 
från det pedagogiska konceptet kring Teori, Praktik och Reflektion. I samband med hans 
tillträdande som förbundsordförande artikulerade han en 40-årsplan för att bygga upp en 
stabil grund till en långsiktigt hållbar och professionell muslimsk fredsrörelse som skulle utgå 
från Islams Världsbild. 

Sedan organisationens nya inriktning har flera ledare tagit plats och bidragit till en starkare 
rörelse på organisationens olika nivåer. Förbund, regioner och lokalavdelningar samt ett 
kansli som stöttar organisationens dagliga operativa verksamhet. Strategin har utgått från 
att bygga upp en ambitiös rörelse med tydliga strukturer för at t koordinera, organisera 
och bedriva en stabil, effektiv och trovärdig verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt.  

Organisationens stadgar fastställer att Muslimska Fredsrörelsens verksamhet ska beslutas 
om genom specifika styrdokument som ska fastställas av förbundsstämman. Bland dessa är 
Utbildningsdirektivet, SMFR-Programmet, Visionsprogrammet och Teologiska Dokumentet. 

Visionsprogrammet är ett gemensamt referensverk för de förtroendevalda i organisationen, 
och utgör en grundplåt för verksamhetsinriktningen och utgör därmed utgångspunkten för 
de verksamhetsplaner som tas fram inom Muslimska Freds. Målet och ambitionen är att alla 



förtroendevalda och medlemmar ska ha en aktiv relation till styrdokumenten. För att detta 
ska realiseras behöver kännedom om Visionsprogrammet existera och rutiner kring att de 
alltid tas i beaktning behöver utvecklas. Utan kännedom och förankring om 
Visionsprogrammet hos de som är verksamma i Muslimska Fredsrörelsen hamnar 
organisationens hela verksamhetsidé och beslutskedja i fara vilket riskerar en situation där 
personer agerar i strid mot det som gemensamt beslutats om av ren okunskap. För en 
organisation som aspirerar på att ständigt utvecklas riskerar det att leda till att dyrbara 
kunskaper, visdomar och erfarenheter i organisationen bortses från samt att man tvingas 
uppfinna hjulet om och om igen. 

Idag kan Muslimska Fredsrörelsens kärnverksamhet sammanfattat beskrivas stå på fyra 
viktiga ben som utgår från Muslimska Fredsrörelsens strategi för hållbar förändring IOS – 
Individ, organisation och samhälle med Islams Världsbild som utgör ett intellektuellt ramverk 
som genomsyrar hela verksamheten. 

 
 

VISIONSPROGRAM 2020–2023 
I takt med att Muslimska Fredsrörelsen växer som organisation och har allt fler engagerade i 
verksamheten är det viktigt med en uttalad och sammanhängande strategi som utgör en 
tydlig ram för engagemanget. I detta Visionsprogram har antalet programområden 
omformats från 16 till 10 genom att integrera 6 programområden i existerande 
programområden. Genom att slå ihop olika områden är avsikten att bidra till en ökad 
effektivisering och förenklad administration såväl som en bättre fördelning av ansvar. 

Fokus för 2020–2023 vill vi ska leda till att Muslimska Fredsrörelsen bygger upp en starkare 
och mer systematiserad organisering i form av att mer resurser sätts på individuellt 
anpassad utbildning samt få in fler som kan få förutsättningar för att på ett framgångsrikt 
sätt kunna ta på sig större ansvarsroller i verksamheten såväl som ytterligare stärka 
professionalisering och kunskapsgrunden i Muslimska Fredsrörelsen på en bredare front. 

Genom att tydligare specificera Muslimska Fredsrörelsens ambitioner underlättar det för 
förtroendevalda att få en ökad tydlighet om hur de ska fokusera sitt arbete i Muslimska 
Fredsrörelsens regi. Detta dokument kommer i samverkan med verksamhetsplan och årshjul 



såväl som de standardiserade dagordningarna som ges ut av kansliet att förhoppningsvis 
bidra till en mer professionellt strukturerad och systematiserad verksamhet som är ambitiös 
i sin strävan. Med krav på kunskap, karaktär, kompetens och kapacitet är avsikten att den 
ska vara inkluderande på ett sådant sätt att förtroendevalda ska kunna hitta någon del av 
den där de aktivt kan bidra mot den gemensamma visionen. 

Samtliga styrdokument ska utgöra bas för förbundets arbete, där förbundet dock under åren 
kommer att behöva utveckla utbildningsdokument, mallar, arbetsrutiner, ansvarsfunktioner, 
beslut och policys. Detta för att tydligare definiera det som behövs för att skapa en så 
effektiv organisation som möjligt. 

Visionsprogrammet är en del av en process som kommer utvecklas mer över tid, precis som 
andra styrdokument. Styrdokumenten finns till för att utveckla ett mer sammanhängande 
tankesätt som möjliggör för fler att ta del av viktiga processer, förstå gemensamma 
utgångspunkter, utgå från liknande ambitionsnivåer för att öka förutsättningar för att du 
som förtroendevald ska kunna ta ökat ansvar för att kunna bidra i att föra organisationen 
framåt i en gemensam riktning. 

Visionsprogrammet ska utgöra underlag för samtliga verksamhetsplaner inom 
organisationen på nationell, regional och lokal nivå samt som stöd för förtroendevalda när 
de sätter sina prioriteringar vid planering av verksamhet.  Det ska även fungera som en 
långsiktig kommunikationskanal från förbundet till de förtroendevalda om inriktning och 
framtid samt ambitioner. 

På sikt kommer detta styrdokument med rätt uppföljning att leda till ökad koordinerad 
strategisk kompetens och effektivitet när våra förtroendevalda utbildas in i en specifik 
arbetskultur som kommer underlätta styrning, ledning och uppföljning av verksamheten 
samt en starkare koppling mellan implementering och fattade beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ett levande dokument 
Vid ansökningar av projekt, planering av den årliga verksamhetsplanen, beslut kring vad man 
som förtroendevald vill engagera sig samt kring variabler att följa upp och utvärdera ska 
Visionsprogrammet erbjuda en avgränsad ram för de förtroendevaldas engagemang att 
kunna fokusera på.  

Visionsprogrammet berättar främst vad som är våra ambitioner och målsättningar samt 
reglerar inriktningen för Muslimska Fredsrörelsens verksamhet. Den har alltså inte för avsikt 
att ge en fullt tillfredsställande bild av hur man faktisk ska gå tillväga för att uppnå allt det 
som står även ifall den ger vissa indikationer. Det är här Muslimska Fredsrörelsens kansli, 
utbildningar och ledarskapsutvecklingsprogram kommer in såväl som Muslimska 
Fredsrörelsens erfarna och kompetenta ledarskap kommer att guida organisationen i rätt 
riktning.  

 

 

 

 

 

För förtroendevalda 
Detta visionsprogram innebär att du som förtroendevald i ditt engagemang ska fokusera på 
något eller några av Muslimska Fredsrörelsens 10 verksamhetsområden. Avgränsningen gör 
det tydligt för dig som är aktiv att kunna vara ganska fri i ditt engagemang samtidigt som den 
ändå är riktad och driver organisationen i en gemensam riktning som är beslutad av 
Muslimska Fredsrörelsens högsta organ, Förbundsstämman.  

För att bedriva någon form av verksamhet inom Muslimska Fredsrörelsen behöver du alltså 
kunna förstå det som står och kunna argumentera för hur det du vill göra är kopplat till 
någon eller några av de 10 verksamhetsområdena och organisationens målsättningar. 

Varför Visionsprogrammet? 
TROENDE! Fullgör [era förpliktelser enligt] de avtal som ni har ingått! . [5:1] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



KAPITEL 1 
V E R K S A M H E T S O M R Å D E :   

Islam 
VARFÖR? 

 

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i 
fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot 
förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt 
förlåtande, barmhärtig. [Koranen 5:3] 

Muslimska Fredsrörelsen utgår från Islams världsbild där meningen med livet är att sträva 
efter att närma sig Gud. Gud ställer krav på människan att vara etisk och moralisk i sina 
förehavanden, samtidigt är Gud ständigt förlåtande och barmhärtig även när vi brister som 
människor om vi vänder oss till Honom i ånger och söker förlåtelse. Det är utifrån kärleken 
till Gud som den huvudsakliga inspirationen, engagemanget, drivet, motivationen och 
värdegrunden kommer från. 

Tron på Gud är Muslimska Fredsrörelsens kärna. Gud som vägleder människan och som 
uppmanar människan att utbilda sig och göra goda handlingar, vara tålmodig, ärlig, 
uppriktig, ansvarstagande, solidarisk, rättvis och stå upp för de svaga och förtryckta. 
Verksamheten bygger på att sprida Islams budskap och organisera människor för att bidra till 
individ- och samhällsnytta samt jobba med att etablera mänsklig värdighet för alla oavsett 
livsåskådning. 

Islams Världsbild leder till en djupare insikt i religionen utifrån kunskapsgrenarna Islam, Iman 
och Ihsan. Dessa speglar att religionen täcker vår livsstil och utveckling kroppsligt, 
intellektuellt samt andligt. 

Islams Världsbild erbjuder likväl ett systematiskt och intellektuellt ramverk för människan. 
Islams Världsbild ger en tydlig etisk och moralisk kompass för att navigera oss i den 
verklighet vi befinner oss i. Den erbjuder vägledning och ett djupare stöd för hur människor i 
olika situationer aktivt ska kunna verka för att bidra till fred och rättvisa på ett 
sammanhängande och holistiskt sätt. Islams Världsbild utgör en viktig komponent för 
Muslimska Fredsrörelsens strävan att bidra till ett ansvarstagande sätt att möta människors 
behov på ett moraliskt och etiskt sätt. Att förstå Islams Världsbild med premisser samt en 
kunskapsbaserad och kontextuell förståelse bidrar till att utveckla en moralisk och etisk 
grund hos individer. Det leder i sin tur till en djupare inre grundtrygghet, en 
kunskapssökande inställning och vilja att ta ansvar för att göra gott i samhället genom att 
bidra till sina medmänniskors välmående i strävan att närma sig Gud. 

En korrekt och djup kunskap om Islam förstärker Muslimska Fredsrörelsens 
ledarskapsnormer om ansvar, förtroende och ödmjukhet. Främst leder en djupare kunskap 
inom Islam till att upprätthålla en värdegrund som är viktig för att hålla ihop Muslimska 



Fredsrörelsen såväl som vägleda organisationens aktiva i en moraliskt legitim riktning. Det 
motverkar samtidigt risken att hamna i destruktiva beteenden och extrema tolkningar. En 
ordentlig grund inom Islam leder däremot till trygga människor med en stabil identitet som 
står rotade i sina övertygelser och inte vacklar vid kontakten med andra tankar och åsikter. 
Det är med denna grund som en av Muslimska Fredsrörelsens paroller är “Trygga människor 
skapar trygga samhällen”. 

HUR? 

Genom Islams långa kunskapstradition som förmedlas av lärda i en kedja, från generation till 
generation fram tillbaka till Profeten Muhammed, må Guds frid och välsignelser vara över 
honom. Genom kunskapstraditionen förmedlar vi Islams Världsbild utifrån organisationens 
egna struktur, kultur och pedagogik. Kunskap som går bortom information är ett inre ljus, 
och är tätt sammankopplat med handling och god karaktär. Därför är individer som bärare 
av ljus viktiga för att förmedla korrekt kunskap som leder till en korrekt inre utveckling och 
korrekt yttre handling. 

För att kunskapstraditionen ska vara förståelig och konkret behöver den förmedlas på ett 
pedagogiskt sätt grundad i den samtid och kontext vi lever i, samtidigt som den är tätt 
sammankopplad med den islamiska kunskapstraditionen.  

För att förstå vad Islams Världsbild innebär behövs ett omfattande arbete med att öka 
kunskapen om Islam. Detta behöver göras genom kvalitativa utbildningsinsatser som 
fokuserar på att sprida kunskap om Islam och som utgår från ett vetenskapligt 
förhållningssätt och förståelse från Islams lärda med en kedja tillbaka till Profeten, må Guds 
frid och välsignelser vara över honom. Muslimska Fredsrörelsen kommer att fokusera på att 
ge ett intellektuellt ramverk och centrala verktyg för att kunna uttyda och förstå Islam i det 
sammanhang och värld vi lever i samt kunna ta ett ökat individuellt, organisatoriskt, socialt 
och samhällsmässigt engagemang som har sin grund utifrån Islamiska premisser som vi kallar 
för Islams Världsbild. 

Genom den pedagogiska modellen “Teori, Praktik och Reflektion” arbetar organisationen 
med att förmedla Islams Världsbild som utgör en grund i ett positivt samhällsengagemang 
och ett aktivt förändringsarbete. 

Ambitionen är att på sikt se till att varje ledare inom organisationen efter längre 
engagemang ska vara djupt medveten om och insatt i Islams Världsbild. Med Islams 
Världsbild som grund ska engagerade kunna uppnå djupa kunskaper inom Islam som 
motsvarar en kunskapsnivå hos en individ som studerat Islam på heltid på ett islamiskt 
universitet. Detta ska kunna ske genom att individer ska ha möjlighet att delta på 
utbildningar som ger teoretisk kunskap såväl som delta på verksamheter där teoretisk 
kunskap och praktiska erfarenheter kan omvandlas till starka karaktärsdrag hos dem. 

Arbetet utgår från Islams grundkällor som är Koranen och haditherna vari konsensus (Ijma') 
råder. Organisationen förhåller sig likväl till att det finns legitima meningsskiljaktigheter i 
tolkning av grundkällorna som är spekulativa i sin natur. Därför är det även viktigt att visa en 
respekt och tolerans gentemot olika legitima tolkningar samt de som förhåller sig till dem. 



Likväl gäller det att ha en respekt och tolerans gentemot andra religioners och 
livsåskådningars följare. Inom Islam är det tydligt att inget tvång råder inom religionen och vi 
inspireras av och är övertygade om vår tro medan andra har sin tro och sina övertygelser. 

VAD 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Se till att det tas fram utbildningsmaterial inom Islams Världsbild. 
• Se till att det tas fram utbildningsmaterial inom bön, renlighet, fasta och allmosa 

inom olika rättsskolor. 
• Se till att det tas fram utbildningsmaterial gällande grundläggande koncept om Gud 

och människan såväl som relationen mellan dem utifrån Islams Världsbild. 
• Säkerställa att det finns regional kompetens inom Islams Världsbild. 
• Ta fram utbildningsmaterial för coachning och mentorskap utifrån Islams Världsbild. 
• Verka för att forma utbildningsmoduler inom arabiska, Aqidah, Hadith, Quran, Fiqh, 

Tasawwuf, Sirah, Mantiq, Balaghah och Tajweed.  
• Verka för en öppen och undersökande inställning gentemot kunskap från andra 

ideologiska och religiösa bakgrunder. 

Regionstyrelserna skall: 

• Verka för att det sker utbildning inom bön och renlighet i regionen. 
• Verka för att alla förtroendevalda i regionen har genomgått utbildning inom 

grundläggande Islams Världsbild. 
• Verka för att det arrangeras utbildning inom Koran och arabiska i regionen. 
• Verka för att det ska finnas utbildade coacher och mentorer med Islams Världsbild i 

regionen. 
• Verka för att det startas bokcirklar i regionen kring viktiga verk. 

Lokalavdelningarna skall: 

• Att uppmana lokala aktiva att utbilda sig inom bön, renlighet, fasta och allmosa. 
• Att uppmana lokala aktiva att genomgå utbildning inom grundläggande Islams 

Världsbild 
• Bidra till att aktivt marknadsföra och uppmana lokalt aktiva att delta på regionala 

utbildningar om Islam. 

 

 

 

 



KAPITEL 2 
V E R K S A M H E T S O M R Å D E :   

Utbildning, forskning 
och utveckling 
 

Varför? 

Upphöjd över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Undvik jäkt och brådska vad 
Koranen beträffar, innan den har uppenbarats för dig i sin helhet; men be [bönen]: "Herre! 
Låt min kunskap växa!" [Koranen 20:114] 

Kunskap som följs upp med handling är vägen till att närma sig Gud. En av organisationens 
mål är att hjälpa individer att söka och få kunskap för att kunna närma sig Gud på ett 
systematiskt och strukturerat vis genom teoretisk kunskap och aktivt engagemang inom våra 
verksamhetsområden för att därigenom uppnå upplysning och insikter. Närmandet till Gud 
på ett kunskapsbaserat sätt anser vi i sin tur erbjuder de förutsättningar och verktyg som 
behövs för att kunna förändra världen till det bättre och ta ett bättre ansvar för den värld vi 
lever i. En viktig del för att kunna ta ansvar och utöva ett positivt inflytande och påverkan i 
människors vardag och i samhället är att se till att allt fler personer får tillgång till kunskap.  

Kunskap kan vara både teoretisk och praktisk, medveten och omedveten. För att sprida och 
utveckla kunskap behöver Muslimska Fredsrörelsen därmed högt prioritera utbildning. 
Utbildning är en central del av Muslimska Fredsrörelsens verksamhet och en av de 
nyckelfaktorer som lett till att Muslimska Fredsrörelsen fått framgång och utveckling. 
Utbildning i kombination med en tydlig värdegrund har lett till att Muslimska Fredsrörelsen 
kunnat samla, organisera och få allt fler människor i en gemensam riktning. Dessa personer 
har stadigt utvecklat sin kompetens och karaktär på ett sätt som skapat förtroende och som 
lett till ett ökat ansvarstagande.   

• Bygga upp viktiga färdigheter som behövs  
• Karaktär, Kunskap, Kompetens, Kapacitet 
• Islams Världsbild 
• Adab, Amal, Hikmah 

Muslimska Fredsrörelsens utvecklas genom att studera, forska och ta fram kunskapsunderlag 
baserade på Islams Världsbild för att kunna fokusera sina insatser på verksamheter, metoder 
och strategier som ger så bra och positiva utfall som möjligt. Utan kunskap och underlag 
agerar Muslimska Fredsrörelsen i blindo. Därför är det viktigt att Muslimska Fredsrörelsen 
har förmåga att ackumulera kunskap, men även bidra till att sprida, samla och ta fram egna 
kunskapsunderlag för att kunna fatta rätt beslut såväl som kunna identifiera och hitta bra 
lösningar till olika utmaningar. 



Hur? 

Muslimska Fredsrörelsen ska aktivt söka och utveckla kunskap inom pedagogik, organisering 
och ledarskap för att bedriva och vara ledande inom väsentlig utbildningsverksamhet. 
Genom att utveckla och driva egna utbildningsinstitut ska Muslimska Fredsrörelsen se till att 
få djupa erfarenheter inom utbildningsverksamhet. Muslimska Fredsrörelsen ska även samla 
kunskap och bedriva forskningsverksamhet. 

Muslimska Fredsrörelsen ska syssla med konstant forskning och utveckling såväl som 
spridning av kunskap i form av kvalitativa utbildningar. Utbildningarna ska primärt riktas till 
medlemmar och stärka dessa för att utveckla en hög kapacitet och förmåga inom Muslimska 
Fredsrörelsen, men även kunna säljas till externa aktörer för att finansiera och utveckla 
utbildningarna ytterligare. 

För att uppnå detta behöver strukturer byggas upp för att kunna rikta forskning inom 
områden som Muslimska Fredsrörelsen vill utveckla. Ett sätt att göra detta är att uppmuntra 
forskare, studenter, med fler att skriva sina uppsatser hos Muslimska Fredsrörelsen. Andra 
sätt handlar om att Muslimska Fredsrörelsen själv gör undersökningar och bygger upp 
statistisk data för att få en bättre bild av den verklighet som vi befinner oss i och som kan 
komplettera den information som våra förtroendevalda samlar in i sin dagliga verksamhet 
såväl som testa olika hypoteser eller förslag mot olika grupper av befolkningen. Detta kan 
ske genom att: 

• Bygga upp genom strukturerade utbildningar och kursplaner. 
• Systematisera utbildningssystem. 
• Certifieringar och diplomeringar. 
• Individuella utvecklingsplaner. 
• Mentalisera, systematisera och reflektera. 
• Utveckla en önskad Stimuli - Respons. 
• Tillsätta mentorskap och adepter. 
• Coacha. 
• Teori, Praktik och Reflektion. 
• Formalisera kvalitetssäkringar. 
• Regionala utbildningar, läger och ledarskapsutbildningar. 
• Ta individer från deras A-punkt till en tydlig B-punkt. 
• Etablera formativa och summativa bedömningar i form av tester. 
• Utbilda utbildare. 
• Främja en förstärkt kunskapskultur inom organisationen. 

Muslimska Fredsrörelsen ska sträva efter att ta fram strukturer såväl som utöka kompetens 
och kunskap kring att ta fram relevanta underlag som gynnar Muslimska Fredsrörelsen 
genom ökad kunskap som bidrar till bättre och mer kvalitativa beslut inom respektive 
verksamhetsområden. 

Muslimska Fredsrörelsen ska även aktivt attrahera akademiker och använda sig av deras 
kunskaper och kompetenser för att utveckla kunskap och material som kan spridas inom 
organisationen såväl som användas som underlag för verksamheten. 

Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 



• Verka för att synliggöra och marknadsföra SMFR-Akademin. 
• Driva frågan om att starta en folkhögskola. 
• Ta fram material och öka kunskap om de koraniska begreppen Tawassum, tadib 

tadabbur, taffakur och taqwa samt hur dessa nyckelbegrepp är viktiga vid arbete 
med forskning utifrån en Islams Världsbild. 

• Uppmuntra och stötta studenter som skriver uppsatser på olika nivåer inom 
akademin att skriva om sådant som är av intresse för organisationen och dela med 
sig av sina resultat. 

• Stödja och initiera statistiska undersökningar om den muslimska gruppen i Sverige. 
• Se till att det förs statistik på organisationens verksamhet. 
• Göra undersökningar för att vara insatta i organisationens medlemsbas avseende 

viljor, åsikter och behov som är relevanta att jobba vidare med. 
• Bygga upp en struktur för årliga statistiska undersökningar som kan presentera viktig 

och relevant forskning om aktuella frågor som rör muslimer och samhället i stort. 
• Bidra till kunskapsutveckling och se till att erfarenheter, kompetenser och kunskaper 

inom olika programområden institutionaliseras och på olika sätt bevaras inom 
verksamheten. 

• Uppmuntra till spridning av akademisk forskning och kunskap i direkt interaktion med 
forskare genom att uppmuntra till verksamheter där forskare sprider sina 
forskningsrön och slutsatser. 

• Verka för att aktivt rekrytera akademiker som besitter olika former av kompetenser 
och erbjuda dem en stabil grund inom Islams Världsbild och matcha deras 
kompetenser mot olika ansvarsområden. 

SMFR-Akademin skall: 

• Ta fram ett systematiserat utbildningssystem för organisationen. 
• Hålla utbildningar i handboken för ordföranden och förtroendevalda. 
• Kartlägga behov av fortbildning utifrån vilka utbildningsmaterial och 

utbildningsmoduler utvecklas. 
• Utarbeta och fastställa vilka utbildningsmoduler som ska genomföras och kriterier 

som ska uppfyllas för att kunna ansöka om ett utbildningscertifikat. 
• Utveckla ett system med åtgärder för att säkerställa hög kvalité och kunskapsgrund 

hos de som får utbildningscertifikat. 
• Verka för att utbilda fler utbildare. 
• Ta fram kriterier för att få olika Muslimska Fredsrörelsen-märken för genomförda 

uppgifter. 
• Verka för att hålla i externa uppdragsutbildningar. 
• Utveckla en mall för individuella utvecklingsplaner för förtroendevalda i 

organisationen. 
• Skriva en interreligiös handbok. 
• Utbilda personer med en rotad kunskapsgrund som ska kunna agera samtals- och 

mentorsstöd för personer inom Muslimska Fredsrörelsen i syfte att främja psykisk 
hälsa och bidra till en förstärkt kunskapskultur inom Muslimska Fredsrörelsen. 

Regionstyrelserna skall: 

• Med SMFR-Akademin arrangera regionala utbildningar med de utbildningsmoduler 
man tagit fram inom ledarskap och Islam. 



• Med stöd av SMFR-Akademin bygga upp regional kompetens inom olika 
utbildningsmoduler. 

• Verka för att personer från regionerna kan uppnå kriterierna för att få olika 
utbildningscertifikat. 

• Verka för att ta fram individuella utvecklingsplaner för förtroendevalda i regionen 
och dess lokalavdelningar för att bistå dessa i sin personlig utveckling inom karaktärs-
, kunskaps-, kompetens- och kapacitetsutveckling. 

• Hålla i utbildning för nya förtroendevalda i lokalavdelningarna om Muslimska 
Fredsrörelsen, Sharepoint, Khidmasystemet, vikten av Islams Världsbild, 
ordförandehandboken, ledarskap och hur Muslimska Fredsrörelsen arbetar. 

• Verka för att hålla kontakt med forskare inom intressanta fält och att bjuda in de att 
föreläsa i regionen. 

• Verka för att sakligt dokumentera sin verksamhet i regionen och samla data kring 
den. 

• Utvärdera och göra en skriftlig analys över regionens arbete och arbetet i 
lokalavdelning. 

• Göra behovsanalys kopplad till utbildning och arrangera i enlighet med 
behovsanalysen och hålla sig sann till den kunskapsgrund som finns i Muslimska 
Fredsrörelsen. 

• Göra behovsanalys kopplad till forskning och utveckling och arrangera aktivitet i 
enlighet med behovsanalysen och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som 
finns i Muslimska Fredsrörelsen. 

Lokalavdelningar skall: 

• Arrangera aktiviteter för att inspirera till fortsatta studier. 
• Arrangera läxhjälp. 
• Arrangera aktiviteter för studietips och studieteknik. 
• Verka för att utbildningar hålls för sina lokalavdelningar. 
• Utbildning i organisering. 

 

 

 

 

 

 



KAPITEL 3 
V E R K S A M H E T S O M R Å D E  

Organisation 
 

Varför? 

”Och bli till en gemenskap av människor som uppmanar varandra att göra gott och 
anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer” 
[Koranen 3:104] 

Organisering är den huvudsakliga metoden för att på ett inkluderande sätt ta tillvara på 
människors kompetenser och genomföra viktiga uppgifter på ett hållbart och långsiktigt sätt 
i en kunskapskultur rotad i Islams Världsbild. Organisering är också ett sätt att multiplicera 
enskilda individers kapacitet och möjlighet till större inflytande och påverkan.  

Muslimska Fredsrörelsen vill med organisering samla individer och leda dem mot 
gemensamma mål med gemensamma värderingar som gemensamt anstränger sig 
kontinuerligt för att förverkliga dessa mål på ett hållbart sätt. Rent konkret innebär det att 
bygga en verksamhet som klarar av att upprätthålla och utveckla gemensamma strategier, 
förhållningssätt, arbetsregler, beslutsstrukturer och ha tydligt uppsatta mål som individer 
under en gemensam struktur och kultur aktivt kan arbeta för att uppnå genom olika former 
av tydliga och nedbrutna uppgifter och handlingar. 

Muslimska Fredsrörelsen kan med hjälp av organisering tillgodose viktiga behov och uppnå 
gemensamma mål. Muslimska Fredsrörelsen kan som organisation ta till vara på viktiga 
resurser och kompetenser såväl som samordna och koordinera fler i en gemensam riktning. 
Tillsammans med andra som delar organisationens vision och värdegrund är Muslimska 
Fredsrörelsen långsiktigt en starkare röst som kan få mer inflytande i olika frågor som är 
viktiga för de som organiserat sig hos Muslimska Fredsrörelsen. Genom den gemensamma 
plattform som Muslimska Fredsrörelsen utgör kan mycket mer bli gjort på ett mer stabilt och 
hållbart sätt än vad som skulle vara möjligt om saker skulle göras som flera enskilda 
individer. 

Muslimska Fredsrörelsen organiserar sig enligt en svensk föreningsmodell för att utbilda och 
ge medlemmar praktisk erfarenhet av att utöva inflytande och göra sina röster hörda. 
Samtidigt är det Muslimska Fredsrörelsens ambition att medlemmar ska lära sig hur man på 
ett positivt sätt kan arbeta efter gemensamt överenskomna spelregler och aktivt ta ansvar 
för att bidra till en fungerande verksamhet som utgör en plats för gemenskap, en trygg plats 
att utvecklas i och en inkluderande kultur samtidigt som verksamheten håller sig 
ändamålsenlig och långsiktigt hållbar. 

Genom organisering som metod vill Muslimska Fredsrörelsen bygga upp strukturer, system, 
processer och rutiner i syfte att i enlighet med den värdegrund vi står på kollektivt anstränga 
oss för att göra världen till en bättre plats genom att tillgodose strategiska behov och bidra 



till samhällsnytta. Genom organisering vill vi steg för steg genomföra Muslimska 
Fredsrörelsens Visionsprogram och driva Muslimska Fredsrörelsens politiska program. 

Muslimska Fredsrörelsen vill också träna och utbilda dess medlemmar i att organisera sig på 
ett genomtänkt sätt med grundläggande etiska och moraliska värden som tar in viktiga 
principer om inkludering, kunskap, kompetens, karaktär och kapacitet. I förlängningen vill 
Muslimska Fredsrörelsen även med organisering utveckla kapacitet att bygga upp viktiga 
institutioner som tillgodoser viktiga samhällsbehov med en Islams Världsbild som ska främja 
framväxten av en bildad ungdom. 

För att Muslimska Fredsrörelsen ska kunna realisera sin vision krävs en professionell 
organisering. Men Muslimska Fredsrörelsen strävar inte bara efter att vara en organisation – 
utan även  en folkbildande folkrörelse. För att vara en folkbildande folkrörelse krävs en 
samlande vision, en tydlig värdegrund, en kunskapsbaserad kultur och många medlemmar. 
Det krävs också att medlemskapet ger möjligheter till engagemang utifrån den enskildes 
förutsättningar och vilja samt att ansvarsroller och förtroenden villkoras med att individer 
utvecklas i sin kapacitet, karaktär, kompetens och kunskap till en lämplig nivå. 

Att bidra till hållbar förändring innebär ett konstant arbete. Ju fler personer som ingår i det 
arbetet med gemensam kunskapsgrund och målmedvetet och aktivt desto större chans är 
det att arbetet leder till en långsiktigt hållbar utveckling och förändring i riktning mot den 
gemensamma visionen. 

Det är viktigt med olika former av organisering. Detta för att bland annat praktiskt kunna 
fullfölja olika former av kollektiva ansvar (Fardh Al-Kifaya) som ålagts människan av Gud. 
Utan organisering är det svårt att fullfölja de behov och skyldigheter som muslimer har en 
kollektiv skyldighet att uppfylla. Några kollektiva skyldigheter som det är viktigt är att 
tillgodose är att det finns lärda som för kunskap vidare till nästa generation, att det finns 
någonstans att få vård, att fattiga och nödställda kan få någon form av grundläggande stöd, 
att lag och ordning upprätthålls så att samhället är någorlunda tryggt osv osv. I Sverige 
uppfylls flera av dessa skyldigheter redan genom organisering i form av den svenska staten, 
landsting, kommuner, företag, stiftelser och föreningar. 

Hur? 

Muslimska Fredsrörelsen ska aktivt söka och utveckla kunskap om organisering såväl som 
utöka förmågan att inkludera, utbilda och fördela ansvar till fler. Muslimska Fredsrörelsen 
ska stå på en tydlig grund rotad i en Islams Världsbild och ha en uttalad vision, värdegrund 
och målsättningar som individer som ansluter sig till organisationen ska ställa sig bakom.  

Detta ska Muslimska Fredsrörelsen åstadkomma genom att bygga upp en stark professionell 
organisation som ska kunna stärka, stötta och utveckla den ideella verksamheten på ett 
systematiskt och ändamålsenligt sätt. 

Idag är Muslimska Fredsrörelsen organiserad med lokalavdelningar, regionavdelningar och 
ett förbund där medlemmar kan väljas in som förtroendevalda och det är i dessa som 
huvuddelen av verksamheten sker. Utöver det finns det kompletterande organ som Senaten, 
Religiösa Rådet, Muslimah, Expertrådet, SMFR-Akademin och Ordföranderådet. Detta utgör 
grunden för hur Muslimska Fredsrörelsen är uppbyggt och är något som vi vill fortsätta att 
bygga vidare på. 



Genom att aspirera på att bygga upp och strukturera upp olika professionella system inom 
olika områden ska Muslimska Fredsrörelsen bygga upp en långsiktigt, hållbar och 
professionell organisation med en genomsyrande kunskapskultur. System som Muslimska 
Fredsrörelsen aspirerar på att bygga upp och engagera folk internt inom är: 

• Utbildning.  
• Uppbyggnad av färdigheter. 
• Spirituell utveckling. 
• Marknadsföring. 
• PR. 
• Aktiviteter. 
• Samverkan och koordinering. 
• Medlemskap. 
• Planering och uppföljning. 
• Coachning och mentorskap. 
• Organisationsutveckling. 

Genom att bygga upp en organisatorisk struktur med flera olika ändamålsenliga system som 
stärker och utvecklar individerna i dem och som samtidigt uppnår uppsatta mål så försöker 
Muslimska Fredsrörelsen att bygga en grund för en långsiktigt hållbar verksamhet.  

Varje system i Muslimska Fredsrörelsen ska innehålla kvalitetssäkra processer som består av 
rutiner som i sin tur består av en uppsättning uppgifter. Processernas uppgift är att 
säkerställa olika satta mål med en Islams Världsbild inom det system eller systemen som 
processerna ska verka inom. Dessa processer ska i sin tur bestå av flera olika rutiner med 
tydligt nedskrivna manualer och instruktioner där flera olika uppgifter listats och 
schemalagts.   

Muslimska Fredsrörelsen strävar efter att bygga en organisation som genomsyras av en 
kunskapskultur där individer i Muslimska Fredsrörelsen också utvecklas som människor. 
Detta försöker vi göra genom att utveckla och erbjuda Muslimska Fredsrörelsens 
ledarskapspedagogik ”Teori, Praktik och Reflektion” i organisationsform genom att försöka 
se till att det finns: 

• Trygg vägledning och coachning från erfarna och kunniga personer inom Muslimska 
Fredsrörelsen för att öka i teoretisk och praktisk kunskap. 

• Nedskrivna instruktioner och mallar att kunna studera och lära sig ifrån för att snabbt 
kunna komma igång med sitt görande, genomföra olika ansvarsuppgifter och få 
praktisk erfarenhet.  

• Feedback och uppföljning från andra engagerade att kunna ta till sig ifrån genom 
reflektion i kombination med teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet.  

Vi strävar efter att personer som är verksamma i Muslimska Fredsrörelsen upplever 
meningsfullhet, andlighet, gemenskap och aktivt utvecklas i sina 4K - Karaktär, Kompetens, 
Kunskap och Kapacitet. Detta kan göras genom att: 

• Reflektera och komma till insikter, praktiska erfarenheter och umgänge med 
förebilder och andra engagerade växa som individer i sin karaktärsutveckling.  



• Studera och öka i kunskap där man kan göra djupa kunskapsbaserade 
associationskedjor till viktiga intellektuella koncept och får ord att kunna benämna 
tankar, känslor och fenomen på ett organiserat och strukturerat sätt. 

• Aktivt få öva upp färdigheter och utveckla olika förmågor inom viktiga fält och få 
aktiv erfarenhet för att bygga upp sin kompetens.  

• Bli mer effektiv och utöka sin förmåga till samverkan, bygga upp synergieffekter och 
generellt utöka Muslimska Fredsrörelsens kapacitet att leverera kvalitet i olika 
uppgiftsområden.  

Muslimska Fredsrörelsen ska verka för att utveckla ledare och utöka antalet förtroendevalda 
och ta fram program såväl som flera olika steg inom organisationen som hjälper ideella att 
ständigt utvecklas i sina 4K  med stark förankring och förståelse för Islams Världsbild.  

Då det finns många alternativ för individer att organisera sig hos, så söker inte Muslimska 
Fredsrörelsen en verksamhet som innebär att alla kan vara med oavsett värdegrund eller 
målsättning. Muslimska Fredsrörelsen vill åstadkomma något specifikt och då är det viktigt 
att alla som engagerar sig vill uppnå det som Muslimska Fredsrörelsen vill åstadkomma. 
Därför är Muslimska Fredsrörelsen till för individer som vill bidra till detta och som skriver 
under på att följa de regler som är satta. 

Utmaningen som många organisationer brottas med är att göra just sin verksamhet relevant 
för människor. Det är något Muslimska Fredsrörelsen ständigt kommer behöva arbeta med 
att utveckla och anpassa samtidigt som det aldrig får ge avkall på de etiska och moraliska 
principer som organisationen vilar på eller Muslimska Fredsrörelsens målsättningar och 
vision. 

Muslimska Fredsrörelsen ska sträva efter att ha relevant verksamhet på lokal, regional och 
nationell nivå och ständigt arbeta med att rekrytera, utveckla och engagera individer runt 
om i landet till att vara med i Muslimska Fredsrörelsen under utgångspunkten att de ställer 
sig bakom Muslimska Fredsrörelsens vision, målsättning och värdegrund. 

För att åstadkomma detta så behöver Muslimska Fredsrörelsen bygga upp en disciplin, 
lojalitet, kreativitet, struktur och kultur i organisationen som uppmuntrar till en hälsosam 
och ansvarstagande miljö såväl som stödjer framväxten av stabil och långsiktig verksamhet. 

Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Stödja regionerna att årligen arrangera regionkonferenser fram till 2021. 
• Arrangera minst 2 ordförandeläger årligen. 
• Ha minst 4 förbundsstyrelsehelger årligen. 
• Arrangera större aktiviteter under sommaren och vintern. 
• Verka för att uppfylla kriterierna för statsbidrag. 
• Ha en förbundsstämma årligen i mars. 
• Inkomma med årsredovisning till förbundsstämman. 
• Inkomma med revisionsberättelse till förbundsstämman. 
• Inkomma med verksamhetsberättelse till förbundsstämman. 
• Inkomma med verksamhetsplan till förbundsstämman. 
• Utveckla och administrera Muslimska Fredsrörelsens Khidmasystem. 



• Utveckla Muslimska Fredsrörelsen och administrera Muslimska Fredsrörelsens 
marknadsföring såväl som med regionerna stegvis utveckla ett 
marknadsföringsutskott. 

• Utveckla och administrera Muslimska Fredsrörelsens PR såväl som med regionerna 
stegvis utveckla ett PR-utskott. 

• Verka för att ett interreligiöst ungdomsråd startas. 
• Utveckla och administrera Muslimska Fredsrörelsens medlemsverksamhet såväl som 

med regionerna stegvis utveckla ett medlemsutskott. 
• Utveckla och administrera Muslimska Fredsrörelsens aktivitetsverksamhet såväl som 

med regionerna stegvis utveckla ett aktivitetsutskott. 
• Utveckla och administrera Muslimska Fredsrörelsens plan- och uppföljningsarbete 

såväl som med regionerna stegvis utveckla ett plan- och uppföljningsutskott. 
• Att senast till förbundsstämman 2022 ta fram ett nytt visionsprogram som gått 

genom Ordföranderådet och Senaten. 

Regionstyrelserna skall: 

• Verka för att samtliga lokalavdelningar i regionen arrangerar minst 12 aktiviteter. 
• Utse en Marknadsföringsansvarig, PR-ansvarig, Aktivitetsansvarig, Medlemsansvarig 

och Plan- och Uppföljningsansvarig. 
• Verka för att uppfylla kriterierna för regionbidrag. 
• Utse ett arbetsutskott till regionstyrelsen som ansvarar för ekonomi, Islam och 

utbildning. 
• Årligen arrangera en regionkonferens fram till 2021. 
• Ha en regionstämma årligen i februari med inbjuden representant från förbundet. 
• Inkomma med årsredovisning till förbundskansliet. 
• Inkomma med revisionsberättelse till förbundskansliet. 
• Inkomma med verksamhetsberättelse till förbundskansliet. 
• Inkomma med verksamhetsplan till förbundskansliet. 
• Stödja Khidmasystemet och engagera aktiva inom Muslimska Fredsrörelsen att bidra 

till det. 
• Delta i regionalt arbete kring interreligiösa ungdomsråd. 

Lokalavdelningarna skall: 

• Arrangera minst 12 aktiviteter inom de 10 olika verksamhetsområdena och till dessa 
göra aktivitetsrapporter samt aktivitetsplaneringar. 

• Att stödja regionkonferenser och agera volontärer till dessa. 
• Rapportera sin verksamhet till det studieförbund som Muslimska Fredsrörelsen är 

anslutet till. 
• Rekrytera minst 50 medlemmar. 
• Via förbundskansliet kalla till ett årsmöte senast i december månad. 
• Via förbundskansliet ha ett årsmöte i Januari månad där representant från regionen 

närvarar. 
• Årligen inkomma med en verksamhetsplan till förbundskansliet. 
• Årligen inkomma med en årsredovisning till förbundskansliet. 
• Årligen inkomma med en verksamhetsberättelse till förbundskansliet. 
• Årligen inkomma med en ekonomisk berättelse till förbundskansliet. 



• Göra behovsanalys kopplad till organisation och arrangera aktivitet i enlighet med 
behovsanalysen och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som finns i 
Muslimska Fredsrörelsen. 

• Verka för interreligiös förståelse och tolerans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITEL 4  
V E R K S A M H E T S O M R Å D E  

Socialt arbete och 
folkhälsa 

Varför? 

Om ni ger så att andra ser det är det gott och väl; men om ni hjälper de fattiga i tysthet är 
det bättre för er - med detta kan ni nämligen få göra bot för några av era dåliga handlingar. 
Gud är väl underrättad om allt vad ni gör. [Koranen 2:271] 

En viktig del av att skapa en bättre värld är att själv bidra till det genom att engagera 
människor för att göra konkreta insatser i vardagen. Socialt arbete handlar om att bedriva 
verksamhet som sker kontinuerligt där vi kan bidra till att stärka och stödja människor som 
har det svårt.  Muslimska Fredsrörelsens huvudsakliga fokus är på att etablera långsiktigt 
hållbara strukturer, men ibland kan det vara viktigt att även kunna göra kortsiktiga insatser. 

Det är viktigt att Muslimska Fredsrörelsen är en stark aktör inom socialt arbete för att stötta 
människor med de utmaningar och problem som ständigt finns i en samhällsgemenskap. Det 
kan handla om att bidra till ökad medvetenhet och kunskap med verktyg som bidrar till att 
förändra människors vardag. Att förändra situationen för de med svåra familjeförhållanden, 
har äktenskapsproblem, befinner sig långt från samhället i arbetslöshet, har 
missbruksproblem eller är ensamma utan någon att prata med. 

Samhällsutvecklingens bidragande till informationsöverflöd, digitalisering, prestationskrav, 
stress och fler som känner en tomhet i sina liv ser Muslimska Fredsrörelsen det som en 
självklarhet att vara en del av lösningen. Bland annat kan det handla om en svårighet att 
hantera pressen från omgivningen eller ny digital utveckling som kräver ständig närvaro där 
det finns lite tid för återhämtning, reflektion och egentid. Det är exempel på ett område där 
Muslimska Fredsrörelsen vill vara med och bidra med kunskap och verktyg för att hjälpa. 

Inom folkhälsa ser Muslimska Fredsrörelsen ett stort behov av att arbeta med människors 
andliga hälsa för att att vara ett stöd i andliga och existentiella frågor. Den ensamhet, 
tomhet och meningslöshet som allt fler känner idag är en av anledningarna som bidrar till en 
ökad psykisk ohälsa. Med den andliga hälsan som utgångspunkt vill Muslimska Fredsrörelsen 
stärka människors livskvalité och på sikt utveckla strukturer, metoder och en föreningskultur 
som ska vara ledande inom detta område. Muslimska Fredsrörelsen vill ge människor 
verktygen att kunna hantera, förbättra och underhålla sin kroppsliga, intellektuella och 
andliga hälsa. 

Många personer kan även lida av psykisk ohälsa på grund av en instabil livssituation som 
man hamnat i på grund av olyckor, dödsfall, äktenskapsproblem, depressioner eller andra 
varierande faktorer som man kanske inte själv kunnat påverka. 



Muslimska Fredsrörelsen vill att dess medlemmar och förebilder inte bara ska producera och 
leverera resultat, ha god karaktär, hög kompetens och besitta hög nivå av kunskap utan även 
att de ska må bra och leva hälsosamma liv och sprida det vidare i samhället. 

Hur? 

Muslimska Fredsrörelsen ska bygga upp kapacitet att kunna hjälpa människor i behov. Vi ska 
även inhämta och engagera personer med kompetenser inom socialt arbete.  

En central del i arbetet är att etablera förtroende för att kunna få kännedom om människors 
behov och utsatthet för att få en klarare bild av vad vi kan bistå med. Genom att inhämta 
och organisera resurser ska Muslimska Fredsrörelsen kunna bedriva verksamhet som har för 
avsikt att underlätta för människor som av olika anledningar har det tufft eller befinner sig i 
en särskilt utsatt situation.  

Muslimska Fredsrörelsen vill bidra till ökad folkhälsa genom att utöka förmågan att ta hand 
om människor genom att erbjuda olika former av stöd. Muslimska Fredsrörelsens största 
resurser är dess medlemmar. De medlemmar och förtroendevalda som lägger tid och 
engagemang på att förverkliga Muslimska Fredsrörelsens vision ska kunna vända sig till 
varandra för stöd samtidigt som de finns där för människor ute i samhället som behöver 
stöd.  

Livet går upp och ner. Det går aldrig att garantera en person ett liv där man alltid är lycklig 
och det är nog inte heller särskilt önskvärt. Det som är viktigt dock är att om en person söker 
stöd för att orka i sitt engagemang, liv, arbete så ska det finnas stöd att få.  Detta vill 
Muslimska Fredsrörelsen bidra med genom att bygga upp kompetens inom organisationen 
för att se till att folkhälsa finns med som en integrerad del av verksamheten. 

En del av psykisk hälsa handlar också om identitet, ro i själen och närhet till sin skapare. 
Muslimska Fredsrörelsen vill bidra till att skapa en trygg plats för muslimer inom Muslimska 
Fredsrörelsen, men även ute i samhället där de känner att de kan få vara muslimer utan 
rädsla för repressalier eller diskriminering. 

För att nå en förändring behöver arbetet vara lösningsfokuserat och med en hoppfull 
inställning och tonvikten på att finnas nära de som behöver stöd lokalt. För detta behövs 
dels de som har expertis från högre utbildning, men även Muslimska Fredsrörelsens internt 
utbildade ledare och volontärer. Det handlar om små men regelbundna insatser som kan ske 
på orter runtom i landet och bidra en positiv utveckling. 

Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Se till att det bedrivs ett effektivt socialt arbete. 
• Ta fram material och öka kunskap om de koraniska begreppen Shifaa, Sakina, Hamm, 

Ghamm, Huzn, Yaqeen, Shakk, Qadar, Ridha, Hamd, Sabr, Dua, Nafs, Hawaa, ‘Aql, 
Raja, Khawf och hur dessa nyckelkoncept bidrar till forma Islamisk psykologi. 

• Tillsätta en Islams Världsbildscoachningskommitté som ska ansvara för att koordinera 
organisationens världsbildscoacher.  

• Verka för att bygga upp regional kompetens inom Islams Världsbild och 
världsbildscoachning. 

• Verka för att motverka psykisk, fysisk och andlig ohälsa. 



• Främja folkhälsa och arbeta för att motverka användning av droger, alkohol, tobak 
och annan typ av missbruk. 

• Verka för nolltolerans av alkohol och droger inom verksamheten. 
• Verka för att sprida kunskap om premisser, bagage och psykisk hälsa. 
• Verka för att koordinera och initiera nationella kampanjer med regionerna inom 

socialt arbete. 
• Uppmuntra till socialt arbete och uppmuntra till varje region att genomföra minst en 

social insats i samhället per år som syftar till att tjäna samhället på något vis. 
• Verka för att Muslimska Fredsrörelsen ska vara en trygg plats för barn och unga där 

de kan bygga trygga och kunskapsgrundade band med varandra.  
• Stödja insamlingsverksamheter och initiativ som ligger i linje med Muslimska 

Fredsrörelsens vision och strategi som även uppfyller krav på transparens och 
ändamålsenlighet. 

• Verka för att varje region har en ledare som genomgått utbildningar som är en resurs 
för förtroendevalda och kan erbjuda verktyg och stöd för att motverka utbrändhet, 
depression, negativ stress, låg självkänsla osv med utgångspunkt från Islams 
Världsbild. 

• Bygga upp en kompetenspool av personer inom organisation med kunskap och 
kompetens inom samtalsstöd, coachning, motiverande samtal och aktivt lyssnande. 

• Verka för en sundare och mer hälsosam kosthållning inom verksamheten. 

Regionstyrelserna skall: 

• Se till att Muslimska Fredsrörelsen är verksam i regionalt socialt arbete. 
• Verka för att bygga upp regional kompetens inom Islams Världsbild och 

världsbildscoachning. 
• Verka för att sprida kunskap om Islams Världsbild. 
• Verka för att motverka psykisk, fysisk och andlig ohälsa. 
• Främja folkhälsa och arbeta för att motverka användning av droger, alkohol, tobak 

och annan typ av missbruk. 
• Verka för nolltolerans av alkohol och droger inom verksamheten. 
• Göra behovsanalys kopplad till folkhälsa och arrangera aktivitet i enlighet med 

behovsanalysen och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som finns i 
Muslimska Fredsrörelsen. 

• Göra behovsanalys kopplad till socialt arbete och arrangera i enlighet med 
behovsanalysen och hålla sig sann till den kunskapsgrund som finns i Muslimska 
Fredsrörelsen. 

Lokalavdelningarna skall: 

• Bidra till att lösa lokala sociala problem. 
• Verka för att sprida kunskap om Islams Världsbild. 
• Verka för att motverka psykisk, fysisk och andlig ohälsa. 
• Främja folkhälsa och arbeta för att motverka användning av droger, alkohol, tobak 

och annan typ av missbruk. 
• Verka för nolltolerans av alkohol och droger inom verksamheten. 
• Observera och notera behov i lokalsamhället och rapportera till regionstyrelsen. 



• Bidra till regionsstyrelsernas behovsanalyser med erfarenheter från utåtriktad 
verksamhet och kontakt med människor som berättar om sina svårigheter och 
utmaningar i privatlivet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KAPITEL 5 
V E R K S A M H E T S O M R Å D E  

Arbetsmarknad och 
näringsliv 
 

Varför? 

De som ger av vad de äger, nattetid eller under dagen, i tysthet eller öppet i allas åsyn, skall 
få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. 
[Koranen 16:97] 

Att förvärvsarbeta eller driva och utveckla handel för att kunna försörja sig och sina nära är 
en viktig del för att kunna tjäna Gud och göra gott i samhället. Pengar och egendom är inget 
ändamål i sig, utan är ett medel för att kunna fortsätta leva och tjäna Gud. Precis som 
allmosan bidrar till att hjälpa de som har det ekonomiskt utsatt, behövs de som kan hjälpas 
åt för att förmedla jobb men även bygga upp näringslivsnätverk som kan fungera som ett 
stöd att hjälpas åt kring projekt och insatser som främjar en god samhällsutveckling. 

En viktig del av att vara delaktig i samhället handlar om att delta i arbetslivet och vara en 
aktör inom näringslivet som egenföretagare. En framgångsrik integration kräver att många 
etablerar sig på arbetsmarknaden och är med och bidrar till samhällets utveckling och 
välfärd. En viktig aspekt av att vara en självklar del av samhället är att också kunna utveckla 
kompetens för muslimer inom näringslivet och på arbetsmarknaden.  

Det är viktigt att upprätthålla och bygga nätverk bland de som är företagare eller som 
befinner sig inom arbetslivet för att kunna ta till sig av den kompetens som ackumuleras på 
arbetsplatser samtidigt som Muslimska Fredsrörelsen kan organisera och utveckla personer 
att bli mer framgångsrika som ledare på sina arbetsplatser.  

Ett sätt att motverka intolerans och hat av muslimer är att integrera muslimer som en viktig 
del av Sveriges och Europas ekonomi. Genom att bidra till en symbios som går åt båda 
riktningar bildas pragmatiska förutsättningar för tolerans, mångfald, minskad diskriminering 
och inkludering mellan muslimer och majoritetssamhället. 

Framgångsrika muslimer inom arbetsmarknaden är en förutsättning för att muslimer ska bli 
en ekonomiskt starkare grupp. Det skulle stärka muslimernas ekonomiska position och skulle 
kunna bidra till fler kontaktytor för muslimer att kunna referera unga talanger till. 8 av 10 
jobb i Sverige förmedlas genom kontakter och allt för många muslimer saknar de kontakter 
som behövs för att snabbt kunna etablera sig. Muslimska Fredsrörelsen aspirerar på att 
förändra detta. Via de nätverk som Muslimska Fredsrörelsen aspirerar på att bygga upp är 
ambitionen att hjälpa fler att komma in i arbete genom ett etablerat referensnätverk som 
säkerställer kompetent och värdegrundsförankrad arbetskraft som når till grupper som 



traditionellt sett inte haft bra ingångar in till arbetsmarknaden trots fullgjord akademisk 
utbildning. 

En ekonomisk stark muslimsk grupp som är organiserad möjliggör fler förutsättningar för att 
kunna rikta ekonomiska medel från ekonomisk resursstarka och givmilda individer till olika 
former av projekt som Muslimska Fredsrörelsen kan administrera i syfte att ytterligare 
förstärka och utveckla Muslimska Fredsrörelsens förmåga att bidra till positiv 
samhällsförändring och uppnå våra målsättningar. 

Hur? 

Muslimska Fredsrörelsen vill kunna lyfta upp olika former av förebilder med en Islams 
Världsbild samt en bakgrund i Muslimska Fredsrörelsen för att förstärka känslan av hopp och 
framtidstro bland unga i Muslimska Fredsrörelsen såväl som visa upp goda exempel på hur 
man kan få framgång utan att göra avkall på sin religiösa identitet och värderingar. 
Muslimska Fredsrörelsen vill verka för att individer ska kunna röra sig framåt i sin karriär och 
familjeliv samtidigt som man håller fast vid sitt engagemang även ifall det tar uttryck i en 
annan form än tidigare.  

Muslimska Fredsrörelsen vill skapa hållbara yrkesnätverk som kan upprätthålla kontakten 
med bland annat medlemmar som kommit ut på arbetslivet samt erbjuda en anpassad 
plattform för ett fortsatt aktivt engagemang inom Muslimska Fredsrörelsen där de också kan 
dra nytta av sina arbetsmeriter för att kunna bidra med ytterligare kunskap och kompetens 
som gynnar samhället. 

Då är det viktigt att göra Muslimska Fredsrörelsen fortsatt attraktivt genom att utveckla 
ledarskapsutbildningar anpassade för personer i arbetslivet, förstärka vision och mål och se 
till att fostra ledare som vill vara med och skapa ett bättre samhälle för sig själva och andra. 

Muslimska Fredsrörelsen vill också kunna upprätthålla kontakter och etablera nätverk bland 
muslimer som befinner sig inom arbetslivet men som inte har möjlighet att engagera sig i 
föreningslivet, som ändå vill bidra till att lösa gemensamma utmaningar och 
samhällsproblem. Vi vill göra detta möjligt genom att i framtiden ta fram koncept där 
resursstarka medlemmar kan sponsra andra mer resurssvaga medlemmars 
utbildningskostnader, vara mentor för unga muslimer med mindre erfarenheter och vara 
med och starta mer avancerade initiativ som främjar Muslimska Fredsrörelsens vision såväl 
som fortsätta utveckla Muslimska Fredsrörelsen som organisation och rörelse. 

Muslimska Fredsrörelsen ska i framtiden kunna utgöra en kompetensbank dit företag och 
organisationens alumner ska kunna söka efter kompetenta medarbetare som delar en stark 
värdegrund och fostrats till en god karaktär. 

Muslimska Fredsrörelsen ska även arbeta för att vara en respekterad referens på den 
svenska arbetsmarknaden som kan hjälpa till att få ut medlemmar in i arbetslivet. 

Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Senast 2023 tillsätta en kommitté ”Muslimska Freds professionals” där 
sammankallande från olika arbetsnätverk ingår som ansvarar för koordinering av 
Muslimska Fredsrörelsens olika arbetsnätverk. 



• Se till att kommittén får utbildning inom Islams Världsbild. 
• Följa upp och reglera Muslimska Freds professionals mandat, mandatperiod och 

uppgiftsområden. 
• Senast 2023 utse en ansvarig sammankallande för att starta och leda ett 

arbetsnätverk för personer som jobbar inom vården, skolan och 
industrin/näringslivet. 

• Utse en ansvarig sammankallande för att starta ett arbetsnätverk för personer som 
jobbar inom administration/offentlig sektor. 

• Utse en ansvarig att starta och leda ett arbetsnätverk för personer som jobbar inom 
ekonomi/finans. 

• Starta upp en kommitté för Muslimska Freds professionals som får i uppdrag att 
arrangera inspirationsdagar, starta mentorsträffar, anordna 
arbetsmarknadsaktiviteter och rekrytera yrkesverksamma för samverkan med 
arbetsnätverken. 

Regionstyrelserna skall: 

• Verka för regional mentorskapsmatching mellan aktiva medlemmar och medlemmar i 
Muslimska Fredsrörelsen professionals. 

• Arrangera mentors och adeptträffar. 
• Aktivt verka för att ansluta individer i regionen till Muslimska Fredsrörelsens 

yrkesnätverk. 
• Aktivt söka samarbete och sponsring hos näringsliv för sina större verksamheter och 

projekt. 
• Se till att det anordnas arbetsmarknadsaktiviteter i regionen. 
• Främja projekt och verksamhet som syftar till att stärka entreprenörskap. 
• Organisera arbetsföra personer i arbetslivet för att stärka muslimers religionsfrihet 

inom arbetslivet. 
• Verka för att utveckla mentorskapsprogram mellan medlemmar som befinner sig i 

arbetslivet och de som befinner sig utanför. 
• Göra behovsanalys kopplad till arbetsmarknad och näringsliv och arrangera aktivitet i 

enlighet med behovsanalysen och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som 
finns i Muslimska Fredsrörelsen.  

• Försöka ordna föreläsningar och inspirationskvällar för medlemmar som befinner sig i 
arbetslivet och som bildat familj. 

Lokalavdelningarna skall: 

• Bjuda in till inspirationsdag om yrke och att vara muslim på arbetsmarknaden. 
• Anordna verksamhet för att hjälpa personer att ordna med CV och personligt brev 

om behov för detta finns. 
• Aktivt stödja och uppmuntra till att ha en aktiv sysselsättning kopplat till studier eller 

arbete. 

 

 

 

 



KAPITEL 6 
V E R K S A M H E T S O M R Å D E  

Media, kultur och 
idrott 

Varför? 

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och 
stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars 
gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. [Koranen 49:13]  

Media, kultur och idrott är områden som utgör en del av hur människor kommunicerar och 
förmedlar skeenden och ger uttryck för sin verklighet och sina känslor. Media förmedlar ofta 
budskap och berättelser som påverkar och formar hur vi ser på oss själva och andra i ljuset 
av vad vi upplever vara sant och rätt. Kultur är olika former av hur vi uttrycker oss och kan 
bidra till avkoppling och ro i vardagen såväl som speglande av det som är vackert. Idrott är 
ofta förknippat med just kulturella uttryck, fast mer åt fysisk rörelse och går därför att 
kombinera med fysisk hälsa. Kultur i form av mat, konst, klädsel, språk och mer uttryck som 
skiljer människor åt, samtidigt som dessa utgör en grund för att lära känna varandra och vara 
nyfiken på hur mångfalden berikar oss. Det är viktigt för Muslimska Fredsrörelsen att bidra 
med alternativ utifrån ett muslimskt perspektiv som dessutom främjar en god fysisk, psykisk 
och andlig hälsa. Inom Islams kunskapstradition finns gott om inspiration att hämta för att 
utveckla media samt utöva kultur och idrott på ett sätt som samtidigt leder till ett närmande 
av Gud. 

Vi tror att kunskap och ömsesidig förståelse är nödvändiga verktyg i integrationsarbetet, ett 
arbete som bör inbegripa alla människor i samhället. Vi vill därför arbeta för utvecklingen av 
en ”svensk” muslimsk kultur med grund inom en Islams Världsbild. Med detta menar vi en 
integrerad muslimsk kultur där man tar bra saker från olika sammanhang och skapar något 
nytt. Givetvis utan att göra avkall på det som är heligt inom islam.  

De muslimer som bor i Sverige idag kommer ursprungligen från många olika länder och har 
varierande etnisk och kulturell bakgrund. Flertalet av dessa har sina rötter från Europa, 
Afrika, Asien eller Mellanöstern. Men det finns också många som är födda i Sverige med 
muslimska föräldrar. Det blir även allt vanligare att personer i Sverige , både män och 
kvinnor, väljer att själva bli muslimer trots att de inte har någon muslimsk kulturbakgrund 
alls. Denna mångfald av bakgrunder skapar behov av att forma en gemensam kultur som kan 
föra samman personer som grundar sig på kunskap och världsbild. Muslimska Fredsrörelsen 
vill samla dessa grupper i ett utrymme där de kan känna sig trygga och bekväma kring saker 
som de har gemensamt med övriga samhället samtidigt som Islam förblir en närvarande del. 
Detta innebär ej att Muslimska Fredsrörelsen vill ta ifrån individer sina egna kulturella 
bakgrunder eller arv. Muslimska Fredsrörelsen vill bidra till att skapa en kultur som gör det 
enklare för majoritetssamhället att möta och förstå muslimer samtidigt som det kan förena 



muslimer med olika bakgrunder kring praktiska gemenskaper som underlättar social 
interaktion. I Sverige skall det vara lika naturligt att vara både svensk och muslim samtidigt, 
utan att det behöver råda någon motsättning mellan dessa två begrepp. Utöver det ska man 
även kunna ha flera kulturella identiteter i bakgrunden. 

Muslimska Fredsrörelsen 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. 

Muslimska Fredsrörelsen vill 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. 

Muslimska Fredsrörelsen anser att tolkningsföreträde är väldigt viktigt att belysa när beslut 
tas eller information inhämtas. Muslimska Fredsrörelsen arbetar för att inhämta och sprida 
mer nyanserad information där fler får komma till tals. 

Av den anledningen är det viktigt att Muslimska Fredsrörelsen blir en aktör inom det mediala 
och skapar ett informationsnätverk där Muslimska Fredsrörelsen kan vara med och 
producera och distribuera information för att beskriva världen såväl som lyfta upp olika 
frågor som Muslimska Fredsrörelsen anser vara av intresse. 

Genom att producera material i olika form så kan Muslimska Fredsrörelsen vara med och 
påverka narrativet i samhället, men primärt bland sina medlemmar och hålla dem 
underrättade om vad som sker i samhället såväl som trender, målsättningar, visioner, 
förebilder, utmaningar och annat.  Muslimska Fredsrörelsens media producering ska även 
bidra till hållbart kunskapsmaterial som ska kunna användas av muslimer för att stärka deras 
kompetens inom olika områden såväl som tillrättalägga sakfel, kunskapsbrister och annat 
som finns i samhället. Muslimska Fredsrörelsens mediala material ska också utmana de 
normer och rådande narrativ som avspeglar samhället idag. 

Hur? 

Genom att arrangera olika former av evenemang så kan både muslimer och allmänhet ta del 
av ett rikare kulturliv där Muslimska Fredsrörelsen vill vara med och erbjuda 
kulturupplevelser som fördjupar, förstärker, engagerar, ökar, nyanserar och tillgängliggör - 
kunskapen om Islam och muslimer.  

Detta ska göras genom att Muslimska Fredsrörelsen ska utbilda och engagera människor i 
hur man kan använda olika former av verktyg såsom foto, teater, poesi och film/radio för att 
sprida viktiga budskap. Muslimska Fredsrörelsen ska även sträva efter att kunna agera en 
plattform för muslimska kulturskapare som håller sig inom gränsen för viktiga islamiska 
principer.  

Muslimska Fredsrörelsen ska sträva efter att utbilda individer som kan bidra med 
återkommande kunskapsproduktion såväl som informera och rapportera om vad som sker i 
samhället samt peka på viktiga händelser. Dessa ska även kunna erbjuda analyser och 
slutsatser som hjälper mottagare av producerat material att få en djupare inblick och 
kunskap om olika skeenden.  



Muslimska Fredsrörelsen ska även skapa plattformar för individer att kunna producera 
material i form av teknisk utrustning, rutiner, strukturer som möjliggör för personer att 
producera olika former av medialt material. 

Muslimska Fredsrörelsen ska även utbilda förtroendevalda inom medial strategi och PR samt 
erbjuda dem förutsättningar att utvecklas till att bli effektiva kommunikatörer.  

Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Ta fram material och öka kunskap om de koraniska begrepp som en grund för kultur 
och mediearbetet i Muslimska Fredsrörelsen. 

• Främja kreativa kulturuttryck i form av video, film, teater, poesi, och annan form av 
kulturuttryck. 

• Stödja och uppmuntra anordnande av Eid och Ramadanfirande. 
• Verka för att hemsidan hållas uppdaterad. 
• Verka för att vara närvarande isociala mediekanaler där Muslimska Fredsrörelsens 

målgrupp befinner sig. 
• Verka för att opinionsbilda SMFR-Programmet i media. 
• Verka för att olika former av kulturskapande verksamhet genomförs på regional och 

lokal nivå. 
• Verka för att sprida och utveckla en lockande kultur för underhållning och gemenskap 

för unga som utgår från Islams Världsbild. 
• Verka för att öka intresse för Gudsmedveten litteratur, poesi, storytelling och kultur.  
• Verka för att genom kultur och media sprida producerat material som gör det lättare 

för människor att relatera till och och förstå svenska muslimer. 
• Försöka få till en ordförandeblogg för att öka kunskap om ordföranden och 

ordförandeskap i Muslimska Fredsrörelsen. 
• Ta fram informationsmaterial kopplat till Muslimska Fredsrörelsen. 
• Ta fram en samling av korta berättelser från vardagen från individer i Muslimska 

Fredsrörelsen. 

Regionstyrelserna skall: 

• Stödja lokala initiativ till kulturuttryck i form av video, film, teater, poesi, och annan 
form av kulturuttryck och verksamhet som ligger i linje med Muslimska 
Fredsrörelsens kunskapsgrund. 

• Arrangera gemenskapsfrämjande aktiviteter i samband med Islams högtider såsom 
Ramadan och Eid. 

• Verka för att vara närvarande i sociala mediekanaler där Muslimska Fredsrörelsens 
målgrupp befinner sig. 

• Genomföra Gudsmedveten kulturell verksamhet.  
• Årligen genomföra någon form av verksamhet i regionen som bidrar till gemenskap i 

form av idrottsverksamhet. 
• Göra behovsanalys kopplad till idrott och arrangera aktivitet i enlighet med 

behovsanalysen och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som finns i 
Muslimska Fredsrörelsen. 



• Göra behovsanalys kopplad till kultur och arrangera i enlighet med behovsanalysen 
och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som finns i Muslimska 
Fredsrörelsen. 

• Göra behovsanalys kopplad till media och arrangera aktivitet i enlighet med 
behovsanalysen och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som finns i 
Muslimska Fredsrörelsen. 

Lokalavdelningarna skall: 

• Vara med och arrangera kulturaktiviteter som ramadanbord, eid eller  
• Dela och gilla information från Muslimska Fredsrörelsen i sociala medier. 
• Synas i Muslimska Fredsrörelsens sociala mediekanaler.  
• Arrangera idrotts- eller spelaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITEL 7 
V E R K S A M H E T S O M R Å D E  

Konsumtion och finans 
Varför? 

TROENDE! När ni sinsemellan träffar avtal om lån med fastställd förfallotid, teckna då ned 
avtalet i skrift. Låt en skrivare noggrant skriva ned [vad som avtalats] mellan er. Ingen 
skrivare får undandra sig att skriva, såsom Gud har lärt honom. Låt honom alltså skriva och 
låt låntagaren diktera och, om han fruktar Gud, sin Herre, inte dra ifrån något [från sitt 
åtagande]. Om låntagaren är svag till förståndet eller sjuklig eller [annars] inte i stånd att 
diktera, låt då den som tillvaratar hans intressen diktera och undvika partiskhet. Och tag två 
av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland 
dem ni godkänner som vittnen - om någon av dem begår ett misstag kan då den andra 
påpeka det för henne. De som kallas till vittnen får inte undandra sig [sin plikt]. Tveka inte att 
skriva ned allt, både det mindre viktiga och det viktiga, och ange förfallotiden. Det är vad 
Gud [i Sin vishet] finner riktigast och skäligast, mest ändamålsenligt som bevis och bäst 
ägnat att bespara er all tvekan och osäkerhet [i framtiden]. Men om det är fråga om direkt 
överlåtelse från den ene till den andre av färdiga varor utan mellanhand, gör ni inte fel om ni 
underlåter att upprätta skriftligt avtal. När ni köper och säljer, låt det ske i vittnens närvaro, 
men varken skrivare eller vittnen får [utsättas för påtryckning eller] tillfogas skada - gör ni 
detta, begår ni en svår synd. Frukta Gud, som är er lärare. Gud har kunskap om allt. 
[Koranen 2:282] 

För att kunna utveckla Muslimska Fredsrörelsen till att kunna realisera vår vision, våra 
uppsatta mål såväl som kunna nå upp till våra högt uppsatta ambitionsnivåer så behöver 
organisationen kunna ackumulera och upprätthålla goda och långsiktigt stabila finanser. 
Muslimska Fredsrörelsen vill dock inte främst jobba med att utveckla sina egna finanser utan 
vill bidra till att utveckla ett finansiellt system som ligger i linje med Islams världsbild.  

Ett moraliskt och etisk finansiellt system bidrar till ökad jämlikhet, minskade inkomstklyftor 
och en mer rättvis ekonomi som lägger tonvikt på långsiktiga investeringar och produktion 
och inte på ekonomisk vinst genom oansvariga spekulationer och kortsiktighet.  

En stor del av världens orättvisa beror på ett finansiellt system fylld av brister. Muslimska 
Fredsrörelsen vill därför vara med och utveckla strukturer för att driva utvecklingen mot ett 
bättre ekonomiskt system som kan komplettera de rådande ekonomiska strukturerna och 
finansiella institutionerna. 

Konsumtion är en viktig fråga i samhället. Som människor så är vi alla konsumenter. 
Konsumtion är nära förknippad och fungerar i symbios med produktion. Som konsumenter 
så har vi enorma möjligheter att kunna påverka produktion i en mer etisk riktning såväl som 
påverka produktion i riktning mot saker som vi faktiskt önskar konsumera. Vi kan även som 
konsumenter bidra till att straffa och belöna olika produktioner genom att välja vart vi 
spenderar våra pengar. 



En annan aspekt av konsumtion är att organisering av konsumenter leder till att det går att 
ställa krav på producenter av produkter och tjänster. Det är något som Muslimska 
Fredsrörelsen vill utnyttja för att påverka världen i en mer rättvis riktning såväl som stärka 
muslimers medvetenhet som konsumenter. 

Muslimer är en viktig konsumentgrupp i Sverige och Europa, men detta är inget som har 
använts i kampen för ökade rättigheter, delaktighet, påverkan och inkludering.  

Idag är muslimer en väldigt svag konsumentgrupp. När det t.ex kommer till 
livsmedelskonsumtion så har muslimer förvisso fått framgång i att etablera olika 
halalmärken, men uppföljning men övervakning och utveckling av halalmat har inte tagit den 
fart som den borde med tanke på den konsumtionsbas som finns. Idag finns ett utbrett 
matfusk som ingen än så länge har kommit till bukt med. 

Även som konsumenter inom bankväsende så kan muslimer utnyttja sitt läge för att utveckla 
produkter som ligger i mer etisk och moralisk riktning för muslimer. Möjligheterna för att 
utveckla en fungerande konsumentorganisation genom att öka medvetenheten hos 
muslimska konsumenter såväl som etablera goda relationer till olika producenter.  

Muslimska Fredsrörelsen kan genom organiserad användning av sina resurser påverka 
samhället. Muslimska Fredsrörelsen vill därför organisera muslimska konsumenter och 
använda den styrkan för att kunna påverka produktion, tillgänglighet, tjänster, riktning och 
utveckling av olika produkter som går att konsumera. 

Muslimska Fredsrörelsen tror det behövs ett gediget och långsiktigt arbete för att förändra 
världens konsumtionsmönster och produktion och att detta är nödvändigt för ett hållbart 
samhälle. 

Muslimska Fredsrörelsen tror på konsumentinflytande 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 inflytande så bidrar vi till en mer 
legitim handel och konsumtion. 

Hur? 

För att uppnå detta så behöver Muslimska Fredsrörelsen bygga upp ökad kunskap och 
kompetens i hur man förvaltar, administrerar, utvecklar och strukturerar en väl fungerande 
ekonomi.  

Muslimska Fredsrörelsen ska sträva efter att ta fram strukturer såväl som utöka kompetens 
och kunskap kring en mer ansvarsfull och långsiktig hushållning och användning av 
ekonomin. Att utveckla ett finansiellt system börjar med medvetenhet om hur vi på 
individuell nivå agerar etisk och moraliskt förankrat i Islams världsbild när vi handlar, köper, 
säljer, lånar, investerar och tar oss an transaktioner med andra. Likväl gäller detta på 
organisatorisk nivå där föreningslivet och privata företagare kan tänka medvetet kring att 
inspirera och visa vägen för finansiellt system som bygger på ett etiskt och moraliskt ansvar 
samt bidragande. 

Muslimska Fredsrörelsen ska genomsyras av en ekonomisk medvetenhet inom kansliet såväl 
som bland ideella. Kunskap ska spridas kring effektiv såväl som moralisk och etisk 
användning av organisationens resurser.  



Muslimska Fredsrörelsen ska därför attrahera ytterligare kompetens, bygga upp effektivare 
strukturer och ta fram strategier och målplaner som fokuserar på finansiella aspekter av 
organisationens verksamhet. 

Muslimska Fredsrörelsen ska genom samverkan med certifierade internationella aktörer ta 
fram en standard för konsumtion och övervakning av halal såväl som utveckla en 
halalcertifiering. Muslimska Fredsrörelsen ska även verka för att ta fram eller främja 
alternativ för livsmedel och annan produktion eller tjänst som anses nödvändig och som 
ligger i linje med Muslimska Fredsrörelsens etiska värdegrund. 

Muslimska Fredsrörelsen ska även utöka kunskapen om konsumentfrågor i allmänhet som 
bidrar till att främja en mer rättvis värld. 

Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Verka för att öka kunskap om Islamisk finans genom att finna kunniga personer inom 
ämnet och göra en lista på sådana personer som regionerna och lokalavdelningarna 
ska kunna bjuda in. 

• Tillsätta en ansvarig för Islamisk ekonomi när kompetensen finns i organisationen 
som i sin tur bygger upp en kommitté och tar fram material och öka kunskap om de 
koraniska begreppen Gharar, Riba och Maysir såväl som hur dessa nyckelkoncept 
bidrar till att särskilja Islamisk bank från konventionella banker. 

• Verka för att få ett årligt överskott av kapital som kan sparas för att satsa på specifika 
och långsiktiga investeringar för att gynna strategiska mål. 

• Upprätta en årlig budget för förbundet. 
• Verka för att stärka Muslimska Fredsrörelsens ekonomi. 
• Verka för att stimulera intresse för etisk konsumtion. 
• Ta fram material och öka kunskap om de koraniska nyckelbegreppen halal och 

Tayyibah och hur dessa begrepp kan utgöra en utgångspunkt från en Islams 
Världsbild när det kommer till konsumtion. 

• Verka för en trovärdig och etisk halalcertifiering i Sverige för matkonsumtion. 
• Verka för en mer medveten och etisk konsumtion. 
• Verka för att göra halalmat mer tillgänglig och accepterad i samhälle. 

Regionstyrelserna skall: 

• Verka för att personer från Muslimska Fredsrörelsen-arbetsnätverk i regionen inom 
ekonomi/ finans lär sig om islamisk ekonomi. 

• Verka för att bidra till finansiering av Muslimska Fredsrörelsens verksamhet. 
• Verka för att få extern finansiering i form av verksamhetsstöd eller projektbidrag för 

sin verksamhet. 
• Verka för att få in donationer via autogiro. 
• Verka för att få in fler betalande medlemmar över 26 år. 
• Verka för att stärka regionens ekonomi. 
• Upprätta en årlig budget för regionen. 
• Göra en behovsanalys kopplad till finans och arrangera aktivitet i enlighet med 

behovsanalysen. 



• Göra en behovsanalys kopplad till konsumtion och arrangera aktivitet i enlighet med 
behovsanalysen. 

Lokalavdelningarna skall: 

• Anordna aktiviteter kopplat till ökad kunskap inom börs- och finansmarknaden med 
personer från Muslimska Fredsrörelsen-arbetsnätverk inom ekonomi/finans. 

• Anordna aktiviteter som syftar till att öka kunskap om begreppen Gharar, Riba och 
Maysir. 

• Arrangera aktivitet för att diskutera etiska konsumentval och konsumentinflytande. 
• Verka för att mer av verksamheten finansieras lokalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITEL 8 
V E R K S A M H E T S O M R Å D E  

Klimat och miljö 
 

Varför? 

Gud har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till 
ställföreträdare på jorden - liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före 
dem - och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i 
stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet - [på villkor att] de 
ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i 
förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots. [24:55] 

Gud förmedlar i koranen att människan är tillsatt på jorden som ställföreträdare och har ett 
ansvar att göra gott på jorden och inte sprida ondska. Med det följer ansvar för varandra 
som människor, djur och natur. Muslimska Fredsrörelsen vill därför se till att öka 
medvetenheten kring hur vi tar hand om vårt förtroende gentemot Gud på bästa sätt och 
sprida ett gott exempel i samhället. 

Muslimska Fredsrörelsen vill arbeta för en hållbar utveckling, det vill säga att nuvarande 
generation gör medvetna val som främjar kommande generationers utveckling i en hållbar 
riktning. Kommande generationer ska kunna bidra till sin samtid utan att behöva städa upp 
följderna av tidigare generationers etiska, ekologiska, sociala eller ekonomiska verkningar. 
Unga idag kommer att bära konsekvenserna av den politik som förs – eller inte förs. 

Muslimska Fredsrörelsen 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.  

Hur? 

För att uppnå detta behöver Muslimska Fredsrörelsen fortsätta bygga upp ökad kunskap och 
kompetens om klimatet och miljön. 

Muslimska Fredsrörelsen ska sträva efter att ta fram strukturer såväl som utöka kompetens 
och kunskap kring en mer ansvarsfull och långsiktig hushållning av vår jord som även främjar 
vår hälsa. 

Muslimska Fredsrörelsen ska genomsyras av en miljömedvetenhet inom kansliet såväl som 
bland ideella. Kunskap ska spridas kring effektiv såväl som miljömässigt moralisk och etisk 
användning av organisationens resurser.  

Muslimska Fredsrörelsen ska därför attrahera ytterligare kompetens, bygga upp effektivare 
strukturer och ta fram strategier och målplaner som fokuserar på miljöaspekter av 
Muslimska Fredsrörelsens verksamhet. 



Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Ta fram material och öka kunskap om de koraniska begreppen ”Khalif fil ard”  och 
”adab” utifrån ett klimat och miljöperspektiv. 

• Tillsätta en klimatkomitté med en sammankallande som utifrån Islams Världsbild 
hjälper till att koordinera regionala kampanjer och en nationell kampanj i sociala 
medier kring ”khalifa fil ard” och ”adab” mot vår natur, djur och miljö.  

Regionstyrelserna skall: 

• Ta fram en regional handlingsplan för hur man kan vara en ”Khalifa fil ard” med 
”adab” med avseende till vår planet och ta fram minst tre åtgärder som regionen kan 
göra för att engagera människor att kunna göra regional skillnad. 

• Göra en regional kampanj kring ”Khalifa fil ard” med ”adab” där man uppmuntrar 
människor till att göra minst tre klimathandlingar.  

• Göra behovsanalys kopplad till klimat och miljö och arrangera aktivitet i enlighet med 
behovsanalysen och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som finns i 
Muslimska Fredsrörelsen. 

Lokalavdelningarna skall: 

• Sprida kunskap och öka intresse kring klimat och miljöfrågor med ett islamiskt 
perspektiv. 

• Verka för ökad renlighet och omsorg för närmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITEL 9  
V E R K S A M H E T S O M R Å D E  

Politik och påverkan 
 

Varför? 

GUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra 
gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och 
allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. 
Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat. [Koranen 16:90] 

Kunskap är vägen till korrekt handling. När fler kompetenser kommer samman kan mer 
korrekta beslut tas som bidrar till att upprätthålla godhet och rättvisa sinsemellan. I ett 
samhälle som präglas av människor av olika tro och syn på livet krävs dialog och förståelse 
med viljan att konstruktivt överbrygga missförstånd och okunskap om varandra. Muslimska 
Fredsrörelsen vill bidra och ser inflytande som en viktig del i att dela med sig av sitt budskap i 
forum där olika röster kommer till tals. Vi står upp för en gemensam samhällsstruktur och vill 
se fler mötesplatser där kunskap, dialog och öppenhet kan utgöra grunden för att samverka 
kring en positiv samhällsutveckling. 

Det är viktigt att ha ett lösningsfokus kring utmaningar och problem som finns i samhället, 
och inte fastna i ett onyanserat skuldbeläggande. Det innebär att det som är fel behöver 
utan tvekan kritiseras, men kritiken behöver åtföljas med konstruktiva idéer och en vilja att 
tillsammans med andra som ser problematiken vara redo att arbeta fram lösningar. Vi är 
övertygade om att människan i grunden är god, men kan bli hemmablind för sina brister - 
speciellt i position av makt och stort ansvar. Som en aktör i civilsamhället är vår väg att 
ständigt utgöra en sund röst för en positiv samhällsutveckling och spridande av ett budskap 
bottnat i Islams världsbild. 

Att tala gott eller vara tyst är en princip som förmedlades av vår älskade Profet Mohammed, 
må Guds frid och välsignelser tillkomma honom. Likaså är principen att tala sanningens ord 
inför en orättvisa ledare. Inte minst finner vi stor inspiration från hur Profeten Mohammeds 
strålande karaktär och interaktion såg ut i samhället i strävan att göra förändring för Guds 
skull. Att organisera sig och föra en röst kräver visdom och ett sinne som vill väl, även för de 
som bidrar till att förstöra vårt gemensamma samhälle. Samtidigt hindrar det inte från att 
vara rak och tydlig i vad som är fel, men med fullaste mån om att upprätthålla god karaktär 
och människors integritet. 

Vi vill organisera oss och föra en röst i den politiska sfären som manar till att samla 
människor kring det goda och en positiv samhällsutveckling. Vill man vara med och påverka 
samhällsutvecklingen så är det oundvikligt att bli politiskt involverad och föra en ständig 
dialog och debatt med de man håller med och de man inte håller med. Det som är kopplat 
till inflytande är i slutändan kopplat till politik. Utan inflytande så blir det svårt att göra en 
förändring. Som individ, organisation och samhälle så söker aktiva aktörer ständigt 
inflytande och en röst för att kunna få igenom olika former av förändringar, driva igenom 



lösningar för olika samhällsproblem såväl som möjligheten att kunna uttrycka sig om såväl 
som definiera olika samhällsutmaningar.  

Muslimska Fredsrörelsen söker att förtroendefullt tillsammans med andra aktörer som delar 
gemensamma värderingar i olika frågor bidra till att göra världen bättre. En viktig del för att 
kunna gör detta är att engagera sig i samhället genom att ta fram olika förslag och lösningar 
på olika former av utmaningar som samhället står inför. Utmaningar kan vara alltifrån 
orättvisor, diskriminering, rasism till säkerhetspolitik, utbildningspolitik och ekonomisk 
politik. 

Genom att vara organiserad, strukturerad och utgå från en tydlig värdegrund samt ha en 
vision om framtiden så är det möjligt att aktivt påverka politiken i en riktning som speglar de 
lösningar man har på olika problem som man har fått framgång i att identifiera. 

Muslimska Fredsrörelsens påverkansarbete och politik utgår främst utifrån SMFR-
Programmet som är ett styrdokument som reglerar Muslimska Fredsrörelsens 
utgångspunkter i olika frågor och som konkretiseras av Muslimska Fredsrörelsens 
förtroendevalda och talespersoner.  

En viktig aspekt av att bidra till bra politik och påverkansarbete är att vara påläst och insatt i 
olika samhällsutmaningar såväl som ha förmågan och kompetensen att formulera långsiktiga 
och hållbara lösningar. 

För att förändra samhället till det bättre så behöver Muslimska Fredsrörelsen aktivt jobba 
med att utveckla förmågan att kunna ta fram hållbara lösningar och skapa samsyn kring 
dessa.  

En viktig aspekt av en framgångsrik politik och påverkan handlar även om att förankra dessa 
inom Muslimska Fredsrörelsen såväl som att tala med en enad röst. Att göra det kräver 
utbildning, träning och förståelse för hur effektiv politik och påverkansarbete faktiskt 
fungerar. 

Hur? 

Muslimska Fredsrörelsen har ett system av stadgar, vision, SMFR-Program, styrdokument 
och policydokument såväl som en tydlig värdegrund som ska ligga till grund för de lösningar 
vi tar fram.  

Det största sättet att påverka Muslimska Fredsrörelsens utgångspunkter på är att påverka 
Muslimska Fredsrörelsens styrdokument. Utöver detta så konkretiseras styrdokumenten 
genom de förtroendevalda som har fått i uppdrag att vara talespersoner för Muslimska 
Fredsrörelsen. Dessa har dock till uppgift att bibehålla och utveckla ett starkt förtroende i 
dessa frågor genom att vara pålästa, förankrade och uppvisa kompetens inom specifikt 
politiskt område. 

I Muslimska Fredsrörelsen så är det förbundets talesperson/er som uttalar sig om Muslimska 
Fredsrörelsens officiella ställningstaganden. På regional och lokal nivå så ska alla uttalanden 
från talespersoner förankras med den nationella talespersonen inom specifikt område och 
pressekreteraren för Muslimska Fredsrörelsen. 

Muslimska Fredsrörelsen strävar efter att framstå som en seriös aktör, därför är det viktigt 
att uttalanden som görs är förankrade. Då endast förbundet är de förtroendevalda som valts 



fram av hela organisationens medlemmar (till skillnad från regionens talesperson som 
endast valts regionalt och lokalavdelningens talesperson som endast valts lokalt) så är det 
också rimligt att det är på den nivån som det yttersta mandatet att delegera rätten att uttala 
sig för Muslimska Fredsrörelsens räkning finns. 

En viktig del av politikutveckling handlar också om att ta in och inhämta kunskap om de 
utmaningar och problem som finns i samhället. Detta kräver ödmjukhet i att träffa 
människor och lyssna in. En viktig del av att ta fram en bra politik är arbetet som görs lokalt 
för att samla information.  

Genom att bygga upp organisationen och ha ambitionen att på sikt finnas närvarande i varje 
människas verklighet så ska Muslimska Fredsrörelsen utveckla samhället i en mer positiv 
riktning. 

Det innebär att Muslimska Fredsrörelsen ska sträva efter att ha verksamhet på lokal, 
regional och nationell nivå och ständigt arbeta med att rekrytera, utveckla och engagera 
individer runt om i landet till att vara med i Muslimska Fredsrörelsen under utgångspunkten 
att de ställer sig bakom Muslimska Fredsrörelsens värdegrund, målsättning och vision. 

Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Ansvara för och verka för att driva SMFR-Programmet. 
• Tillsätta en ordkommitté som ska jobba med att ta fram en ordlista med Islams 

Världsbild vänliga ord och begrepp på svenska. 
• Verka för att Muslimska Fredsrörelsen-aktiva på regional nivå deltar på andras 

verksamheter, mässor och konferenser som representanter för Muslimska 
Fredsrörelsen. 

• Verka för att uppmana muslimer att engagera sig i samhället såväl som lära sig om 
Sveriges demokrati. 

• Uppmuntra till att aktivt och medvetet rösta vid folkval. 
• Se till att senast i april 2020 ha tillsatt en eller flera arbetsgrupp(er) för att bereda ett 

SMFR-Program till styrelsen som ska kunna gå ut på remiss senast i juni 2021. 
• Lägga fram ett förslag till proposition om SMFR-Programmet senast i december 2021 

till Ordföranderådet och Senaten. 
• Senast till förbundsstämman 2022 ha tagit fram ett reviderat SMFR-Program att driva 

inför valet.   
• Se till att eventuella propositioner om SMFR-Programmet godkänns av senaten innan 

det läggs fram till förbundsstämman. 
• Verka för att aktivt opinionsbilda i viktiga och relevanta samhällsfrågor. 
• Aktivt delta som remissinstans till regeringen och i olika rådslag och erbjuda kunskap 

och perspektiv som Muslimska Fredsrörelsen besitter till politiska beslutsfattare och 
tjänstemän. 

• Vara aktiva nationellt i Muslimska Fredsrörelsens interreligiösa ungdomsråd. 

Regionstyrelserna skall: 

• Verka för att driva SMFR-Programmet. 
• Verka för att sprida ordlistan med Islams Världsbilds vänliga begrepp och aktivt 

använda sig av den i sin verksamhet. 



• Verka för att Muslimska Fredsrörelsen-aktiva deltar på andras verksamheter i 
regionen som representanter för Muslimska Fredsrörelsen. 

• Se till att någon från regionstyrelsen deltar aktivt vid framtagandet av SMFR-
Programmet. 

• Vara aktiv i regionalt interreligiöst ungdomsråd. 
• Göra behovsanalys kopplad till politik och påverkan och arrangera aktiviteter i 

enlighet med behovsanalysen. 

Lokalavdelningarna skall: 

• Verka för att sprida ordlistan med Islams Världsbilds vänliga begrepp och aktivt 
använda sig av den i sin verksamhet. 

• Driva frågor som fastställts i SMFR-programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITEL 10 
V E R K S A M H E T S O M R Å D E  

Globalt 
Varför? 

Och i det förbund Vi slöt med er lovade ni att inte spilla en broders blod och att inte jaga bort 
honom från hans hem; sedan bekräftade ni [förpliktelserna enligt] förbundet och har vittnat 
om detta. [Koranen 2:84] 

Muslimska Fredsrörelsen 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 maktmissbruk och övergrepp och gör därmed världen 
tryggare och säkrare. Muslimska Fredsrörelsen 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 sådan bred tolkning av självförsvarsrätten riskerar att försvaga 
respekten för FN och folkrätten och tröskeln för våldsanvändning riskerar att sänkas.  

Muslimska Fredsrörelsen 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 Burma, Kina, Indien och södra Thailand samt pågående 
kulturella och militära kamper som sker globalt som ofta svartmålar Islam som religion och 
muslimer som grupp. Att acceptera sådana orättvisor påverkar oss som individer och bidrar 
till att forma en cynisk världsbild. 

Hur? 

Muslimska Fredsrörelsen ska samla kompetens inom internationella frågor och utöka sina 
internationella kontakter. Muslimska Fredsrörelsen ska även utöka samverkan med olika 
diasporagrupper såväl som utnyttja den internationella bakgrund som finns bland sina 
medlemmar för att öka kunskapen om såväl som öka engagemanget för globala frågor. 

Vad? 

Förbundsstyrelsen skall: 

• Opinionsbilda om konflikter, säkerhetsproblem och orättvisor i världen. 
• Ta fram material och öka kunskap om de koraniska begreppen ’Adl och Qist såväl 

som hur dessa begrepp kan skapa en utgångspunkt för ställningstagande utifrån en 
Islams Världsbild. 

• Verka för att öka kunskap om mänskliga rättigheter och verka för möjligheten att 
kunna vara praktiserande muslim, för rätten till mänsklig värdighet och skyldigheten 
att upprätthålla mänsklig värdighet runtom i världen. 

• Sprida kunskap om konflikter och utsatta minoriteter runt om i världen. 
• Öka kunskap för fred och säkerhetsfrågor. 
• Särskilt lyfta frågor som berör fred, unga, kvinnor och säkerhet. 



• Verka för nedrustning och ickespridning av vapen. 

Regionstyrelserna skall: 

• Bjuda in aktivister, journalister, diplomater, politiker och andra föreläsare för att 
sprida information om frågor som berör unga, fred och säkerhet. 

• Öka intresset och sprida kunskap om globala frågor. 
• Göra behovsanalys kopplad till globala frågor och arrangera aktiviteter i enlighet med 

behovsanalysen och hålla sig sann till den islamiska kunskapsgrund som finns i 
Muslimska Fredsrörelsen 

Lokalavdelningarna skall: 

• Sprida kunskap om globala frågor kopplat till fred, säkerhet, mänskliga rättigheter, 
religionsfrihet och mänsklig värdighet. 

 


