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Muslimska Fredsrörelsens vision och mål  
 
Fredsprogrammet är framtaget av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa - Muslimska 
Fredsrörelsen, även kallat Muslimska Freds, och utgör organisationens politiska 
plattform. Fredsprogrammet har ambitionen att utgå ifrån en islamisk kunskaps- och 
värdegrund som bygger på etablerade metodologiska traditioner samt tar inspiration från 
bland annat kategorisering av de fem målen med islamisk rättslära vilka är att skydda 
religion/islam, liv, intellekt, familjeband och egendom.  
 
Fredsprogrammet fokuserar på generella frågor såväl som specifika sakfrågor. Det är ett 
resultat av medlemmarnas organisering för delaktighet och inflytande i syfte att med Guds 
vilja få långsiktig fred och rättvisa. Fredsprogrammet fastställer organisationens officiella 
ställningstagande i dess strävan och opinionsbildande verksamhet och ligger till grund för 
Visionsprogrammet.  
 
Muslimska Freds tror att vi får långsiktigt hållbar fred och samhällsutveckling bäst genom att 
verka för ett starkt civilt samhälle där människor får verktyg för att bilda sig med en grund i 
traditionell islamisk kunskap. Utgångspunkten är att människor kan och vill leva i fred om 
deras levnadsomständigheter tillåter det. Muslimska Freds representerar endast sina 
medlemmar och strävar efter att erbjuda människor en gemenskap kunskapsgrund rotad i 
islamisk världsbild, sprida hopp och bygga upp förtroende mellan människor:  
 
Och ge aldrig upp hoppet om Guds nåd som stillar all oro och lindrar all sorg [12:87] 
 
Vi verkar för att stabilisera muslimer i sin kunskap, handling och attityd genom aktivt 
fredsarbete. Vi vill verka för fred, demokrati, mänsklig värdighet, öppenhet, utbildning, 
rättvisa, en bättre miljö, meningsfull fritid och ett fritt kulturutövande. Detta tror vi kan bäst 
kan åstadkommas genom folkbildningsarbete där vi erbjuder människor tillgång till verktyg, 
kunskap och nätverk för att stärka individer samt bidra till en ökad medvetenhet om vikten 
av ansträngning. 
 
Och sträva för Guds sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom [22:78] 
 
Vi tror på frivilliga samarbeten och är öppna för att arbeta tillsammans med alla för att 
uppnå gemensamma mål då ett sådant arbete bygger upp förtroende och leder till att 
Muslimska Fredsrörelsen uppnår sin ambition om att bland annat bidra till fred mellan olika 
grupper i samhället:  
 
Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att 
befrämja synd och fiendskap [5:2] 
 
Muslimska Fredsrörelsen är hängivna att skydda de civila rättigheterna för alla genom de 
fem målen med islamisk rättslära och bidra till att människor aktivt engagerar sig i 
fredsarbete på lokal och global nivå. Muslimska Fredsrörelsen stödjer fri företagsamhet, 
mötesfrihet, religionsfrihet, utbildningsfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet genom att 
stödja alla organisationer, grupper och policys som aktivt arbetar för civila och mänskliga 
rättigheter i Sverige, Europa och globalt.  



 

- 3 - 
 

 
Muslimska Fredsrörelsen fördömer all form av orättfärdigt våld som riktas mot civila av varje 
individ, grupp eller stat och förespråkar vapennedrustning samt total nedrustning av 
massförstörelsevapen såsom kärnvapen och biokemiska vapen. Muslimska Fredsrörelsen 
motsätter sig beslut och policys som begränsar civila rättigheter liksom policys som tillåter 
ras-, etnisk eller religiös profilering, underminerar rättsprocesser samt försvårar för 
muslimer eller andra från att delta i det civila samhället. Muslimska Fredsrörelsen stödjer 
politik som bidrar till att skapa en öppen och rättvis handel, uppmuntrar till mänskliga 
rättigheter och förespråkar en representativ regering som arbetar för social, ekonomisk och 
ekologisk rättvisa. Vi är även övertygade om att en spirituell rättvisa är behövlig får att 
uppnå ett hållbart samhälle med balans, där man inte ser naturen och universum som död 
materia utan en skapelse med djupare innebörd. 
 
Muslimska Fredsrörelsen är övertygade om att ökad holistisk kunskap om islam där man tar 
hänsyn till de inre och yttre aspekterna av religionen är nödvändig. Vi tror att ett aktivt och 
frivilligt utövande av islam och närmande till Gud bidrar till att stärka den sociala och 
ekonomiska sammanhållningen i samhället vilket bidrar till främjandet av fred och rättvisa. 
Vi anser också att en ökad kunskap om islam och möjligheten att kunna få utöva sin tro både 
individuellt och tillsammans med andra stärker identiteten samt skapar trygga 
samhällsinvånare vilket är en förutsättning för ett tryggt samhälle.  
 

Civilsamhälle 

Inom det civila samhället sker en viktig bildningsverksamhet som utgör grunden för strävan 
till att bygga en stark gemenskap och en ökad medvetenhet. Bildandet och stödjandet av 
starka institutioner där människor kan träffas och utbyta tankar och idéer samt lösa 
gemensamma utmaningar är nödvändigt för ett rättssäkert och rättvist samhälle. Muslimska 
Freds anser sig vara en viktig aktör i detta arbete där vi med ett öppet sinne vill föra samtal 
med andra i enlighet med den mildhet som Gud uppmanat oss till. Vi vill även vara en del av 
att föra konstruktiva samtal i de frågor där meningsskiljaktigheter förekommer i samhället. 
Vi tror att det civila samhället spelar en viktig roll i det demokratiska samtalet för ett 
välfungerande samhälle. Därför är Muslimska Freds grundinställning att civilsamhället bör 
involveras i alla relevanta sammanhang och på alla nivåer.  

I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och 
tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu 
[deras fel] och be Gud förlåta dem. Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] 
och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit 
till Honom [3:159] 

Muslimska Freds vill att svensk politik ska lägga tonvikt på att förebygga spänningar och 
fånga upp de behov som finns runtom i landet samt råda med representanter från olika 
organisationer inom civilsamhället. Civilsamhällets olika grupper bör finnas representerade, 
genom exempelvis dialogsamtal. Vi tror att detta krävs för att skapa trygghet och inkludering 
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samt för att bygga upp förtroende. Vi är övertygade om att skadegörelse såväl som upplopp 
går att förhindra om civilsamhällets åsikter tas på allvar i ett tidigt stadie. Detta kan 
exempelvis uppnås genom att politiker bidrar till att förebygga spänningar inom samhället 
med hjälp av plattformar där utbyten av tankar och idéer sker, som i sin tur bidrar till 
samhällsinnovation. 

Vi vill arbeta för att öka delaktigheten hos kvinnor, män och ungdomar inom det civila 
samhället. Muslimska Freds har en övertygelse om att stabila och rättvisa samhällen bidrar 
till att både män och kvinnor blir delaktiga i samhället och dess utveckling. 

Medborgarrätt 

I ett hållbart demokratiskt samhälle bör det finnas trygghet för medborgarna och respekt för 
varandra, oavsett meningsskiljaktigheter. Därför bör värdet av trygghet och respekt belysas 
och främjas i samhället. Muslimska Freds vill arbeta för att stärka människors situation och 
levnadsförhållanden med utgångspunkt i den muslimska tron. En stark identitet formar 
trygga människor som i sin tur bidrar till trygga samhällen. Varje människa ska ha tillgång till 
fria valmöjligheter, allmän möjlighet att vara delaktig i olika samhällsprocesser, rättssäkerhet 
och fri information. Vi anser att förutsättningarna för människors organisering utgörs av 
bland annat förenings-, mötes-, tanke- och yttrandefrihet. En fungerande demokrati måste 
ständigt sträva efter att dessa rättigheter efterföljs, uppmuntras och används med respekt 
för allas lika värde. Oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar ska alla få samma 
möjligheter att utvecklas. En viktig förutsättning för att uppnå ett rättvist samhälle för dess 
invånare är att de i första hand känner till sina rättigheter och skyldigheter. Här kan tex. 
klassisk folkbildning vara instrumentellt. Folkbildning bidrar till människors utveckling, och 
bör uppmuntras. Det kan ske via exempelvis klassiska folkbibliotek, folkhögskolor, 
föreläsningar och studieförbund. 

Det är viktigt med en ökad maktdelning i Sverige för att förebygga maktmissbruk. Detta sker 
bland annat genom ett mer oberoende domstolsväsende samt ökad rättssäkerhet i landet. 
Vi ser att rättsväsendets oberoende hotas i vår omvärld och att arbetet med att skydda det 
blir allt viktigare. Det är därför av särskild vikt att arbetet med att stärka rättsväsendet 
fortsätter i Sverige. Den offentliga makten bör ha transparens och öppenhet med god 
medborgerlig insyn där medborgarna kan granska makten och därmed allmänhetens 
förtroende. Korruption i alla dess former måste motarbetas. Det bör finnas en mångfald av 
bakgrunder och perspektiv inom den offentliga makten. Polis och rättsväsende behöver bli 
bättre på att upprätthålla grundprincipen om att inte misstänkliggöra människor utan bevis. 
Detta är en väsentlig del av den mänskliga rättigheten om rätten till en rättvis juridisk 
prövning. Minoritetsgrupper tenderar att bli utsatta i högre utsträckning. Detta kan åtgärdas 
genom kontinuerligt arbete gällande fördomsfritt bemötande inom myndigheter för att 
människor inte ska behöva misstänkliggöras på grund av en organisering med utgångspunkt i 
deras tro. 
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Vi tror på ett samhälle där ingen människa diskrimineras eller utsätts för hatbrott. I ett 
sådant samhälle är det viktigt med lika arbetsmöjligheter för medborgarna oavsett religion, 
kön eller etnicitet etcetera. 

Det återberättas i Imam Ahmeds Musnad: 

Profeten frid vare över honom har sagt: Hela människosläktet är från Adam och Eva, en arab 
är inte överlägsen en icke-arab och inte heller är en icke-arab överlägsen en arab, en vit är 
inte överlägsen en svart, inte heller är en svart överlägsen en vit - förutom när det gäller 
fromhet och goda handlingar.1 

Vi vill verka för att minska antalet hatbrott, men också öka kunskapen om hatbrott för att 
minska mörkertalet. Detta kan ske genom att stödja initiativ som leder till ökad kartläggning 
samt kunskap om hatbrott som riktas mot alla grupper. Vi vill även verka för att öka 
anmälningsbenägenheten bland muslimer så att fler hatbrott, trakasserier eller 
diskrimineringsfall registreras. Hatbrott, diskriminering eller trakasserier riktade mot kvinnor 
som bär sjal är av särskild vikt att motverka då studier visar att de är särskilt utsatta. Detta 
då det bidrar till att stigmatisera samt legitimera förtryck av de som väljer att bära sjal och 
spär på rasismen mot muslimer i det offentliga rummet, om det inte konsekvent leder till 
tydliga straff för förövarna. Vi ser hur olika normer i samhället samverkar och leder till att 
vissa utsätts för diskriminering. Därför vill vi öka kunskapen om strukturer och möjliggöra för 
människor att göra medvetna val när de upprätthåller normer. 

Inflytande och delaktighet 

En god demokrati bygger på aktiva, delaktiga och bildade samhällsindivider. Alla ska ha 
samma möjlighet att utan åtskillnad direkt delta i offentliga angelägenheter eller påverka 
genom valda företrädare. En etablerad och naturlig del av Europas invånare är muslimer och 
ska ha lika möjlighet till delaktighet, inflytande och makt som andra invånare i Europa. Vi 
tror på de nya tankar och perspektiv som kan växa fram när människor släpps in i rum där 
beslut fattas. Religiösa samfund i Sverige, och i världen, spelar en viktig roll för att människor 
ska finna konstruktiva vägar för att kanalisera sitt engagemang och utöva sina politiska 
rättigheter med sin gudstro i centrum. Vi ser vikten av att forum för inflytande skapas och 
utgår från ett mångfaldsperspektiv på alla nivåer med Gud i centrum. Dessa forum har 
potential att vara en plattform för delaktighet. 

Medbestämmande i samhället är en rättighet och ett ansvar. Genom att organisera sig för 
förändring kan människor ta långsiktigt ansvar och anstränga sig för att uppnå hållbar 
förändring. En demokrati förutsätter medborgarnas lika värde samt jämlika möjligheter att 
delta. Både kvinnor och män oavsett härkomst eller tro ska kunna ha möjligheten att 
påverka på lika villkor. En bred variation av olika erfarenheter och bakgrunder där beslut 

 
1 Det är människan och inte etniciteten/hudfärgen som blir överlägsen genom fromhet och goda handlingar. 
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fattas är av stor vikt. Muslimska Freds vill erbjuda individer verktyg och nätverk för att 
möjliggöra en kunskapsbaserad och medveten insats. Folkrörelser spelar en viktig roll i att 
minska avståndet till politiska beslutsfattare för att uppnå förändring i samhället. 

Relationen mellan det globala och det lokala blir allt mer präglat av ett ömsesidigt beroende. 
Det är därför centralt att människor får tillgång till de verktyg och nätverk som möjliggör 
delaktighet, inflytande samt att detta inte stannar vid kommun eller nationsgränserna. 
Frågor som ligger till grund för ungas organisering och som påverkar unga och 
ungdomsorganisationers villkor berörs till stor del av europeiska institutioner. Beslutsfattare 
och opinionsbildare bör lägga mer fokus på att föra fram ungas frågor på den europeiska 
arenan. Muslimska Freds vill gemensamt med europeiska fredsrörelser arbeta för att en 
mångfald av människor får inflytande även i dessa forum. 

Media   

Media har ett stort inflytande i att forma människors syn på verkligheten. Negativa nyheter 
säljer samtidigt som det i en överkonsumtion tenderar till att bygga en negativ syn på 
verkligheten. Det reducerar även den mänskliga empatin då förtryck och mänskligt lidande i 
världen normaliseras. I dagens medielandskap är det lättare än någonsin att vinkla och att 
sprida falska nyheter. Det innebär ett större ansvar för oss som individer att vara väl 
informerade, källkritiska, och inte bidra till att föra vidare falska nyheter.  

TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er 
med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det 
tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort. [49:6] 

Det är viktigt att uppmärksamma de positiva ansträngningarna som finns och det goda som 
sker för att balansera människans syn på verkligheten. Muslimer och andra 
minoritetsgrupper porträtteras ofta i media relaterat till problem. En mer nyanserad och 
verklighetsförankrad bild skulle förbättra unga muslimers självbild, utveckla samhällets 
attityd och kunna visa på konstruktivt agerande och bra förebilder för unga människor. 
Muslimska Freds anser att det är viktigt att utsatta grupper eller minoriteter också ges 
möjlighet och utrymme att själva berätta från sitt eget perspektiv, inte bara att andra ska 
tala om dem eller tala å deras vägnar. Detta gäller särskilt public service som finansieras av 
skattepengar och som har ett särskilt uppdrag i samhället. Tolkningsföreträde är väldigt 
viktigt att belysa när beslut tas eller information inhämtas. Muslimska Freds arbetar därför 
för att inhämta och sprida mer nyanserad information där fler får komma till tals. 

Religion och identitet 

Den nutida sekulära samhällsutvecklingen tenderar alltmer att begränsa och se religionen 
som en privat angelägenhet trots att det betyder mycket mer för individen, gruppen och 
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samhället. Den sekulära världsbilden tenderar att se världen i materiella termer med 
avsaknad av högre värden. Religionen är dock för många förenad med en världsbild som 
fungerar som en etisk och moralisk kompass. Centralt för den muslimska tron är att leva ett 
Gudscentriskt liv med målet att komma närmare sin skapare.  

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig 
och] dyrka Mig [51:56] 

Samtidigt som religionen är en respons på människans psykosociala behov av att få svar på 
livets universella och tidlösa frågor är det även en social kraft som ger människor en mening 
att engagera sig i att bidra med gott till samhället och världen i stort. Det är även av särskild 
vikt att bilda allianser med andra trossamfund för att underlätta den religiösa identiteten 
och öka toleransen mellan olika livsåskådningar baserad på en förståelse av likheter och 
skillnader. Respekten för andras tro är en viktig komponent i ett mångkulturellt och 
demokratiskt samhälle.  

Ni har er tro - och jag har min tro!" [109:6] 

Religion är en viktig del i många människors liv och dess utövande ska i möjligaste mån 
underlättas. Alla ska ha valmöjligheten att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt 
eller enskilt, utöva sin religion eller tro. Utövandet av religion där människorna handlar med 
kunskap och medvetenhet tillsammans med en tillit till deras skapare bidrar till själsro.  

Öst och väst tillhör Gud och vart ni än vänder er [finner ni] Guds anlete. Gud når överallt och 
Han vet allt. [2:115] 

Muslimska Freds anser att den forskning som finns kring den religiösa identitetens roll i 
fredsfrämjande arbete och bidrag till att etablera delaktighet, attityder, organisering och 
representation är otillräcklig. Medvetenheten och medlen behöver öka samtidigt som 
människor med en religiös identitet bör ges tillfälle och möjlighet att vara delaktiga i 
formulerandet och beskrivandet av frågeställningar. Forskning inom det religiösa 
identitetens roll i fredsfrämjande arbetet bör sökas, struktureras och presenteras på ett sätt 
som gör dem lättillgängliga och jämförbara över tid och plats. 

Integritet och värdighet 

Muslimska Freds anser att varje individ ska ha möjlighet att utforma sitt liv i enlighet med 
gällande fri- och rättigheter. Därmed behöver individer få sätta gränser samt definiera behov 
och möjligheter som bidrar till trygghet och delaktighet i samhället på lika villkor. Människor 
med en religiös identitet måste ges tillfälle och rätt att vara delaktiga i och bidra till 
samhälleliga frågeställningar.   

Muslimska Freds motsätter sig sociala, politiska och ideologiska strukturer som direkt eller 
indirekt leder till diskriminering eller försvårande att synas, höras och verka på 
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arbetsmarknaden, studiefältet och samhället i stort. Vi anser att kvinnor som bär sjal är en 
grupp i det svenska samhället vars behov måste ses över och beaktas i samhällets sociala 
utveckling. Vi anser att kvinnor som bär sjal ska inkluderas i utformandet och främjandet av 
möjligheter och nya sätt att tillvarata kunskap, kompetens och kapacitet hos gruppen. Alla 
arbetsplatser inom offentlig och likväl privat sektor har möjlighet att inkludera sjalen i 
gällande klädkoder och uniformer med passande färg, form och material.  

Detta gäller likväl andra religiösa klädstilar och plagg samt val av hälsningssätt, oavsett 
kopplat till religion eller livsåskådning, så länge det inte leder till fara för andra människor. 
Varje individ har rätt att bestämma över sin egen kropp och identitet samt sin personliga 
sfär. Muslimska Freds menar att alla ska ha rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. Det bör även vara en självklarhet att det ska finnas möjlighet att anpassa sitt 
arbete för att kunna utföra avkopplande aktiviteter och ta pauser, i form av meditation, bön 
eller liknande. Detta för att upprätthålla ett gott välmående för kropp och själ.   

 

Mångfald 

Muslimska Freds anser att mångfalden i vårt samhälle både är en verklighet och en vision. En 
blandning av olika kulturer, sätt att leva och idéer främjar mångfald. Dessa kan samexistera i 
ett och samma samhälle. Det är viktigt att komma till insikt om att mångfald är en resurs och 
att sträva efter att underlätta inkludering i samhället. Det är viktigt att människor och 
kulturer möts för att på så vis anstränga oss i att bygga förutsättningar för en bättre 
förståelse för varandra.  

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 [49:13].  

Muslimska Freds tror på vikten av ett pluralistiskt och inkluderande samhälle. En av 
demokratins uppgifter är att kanalisera mångfalden in i beslutsfattandet och därigenom 
stärka beslutens legitimitet och långsiktighet. I ett samhälle som konsekvent exkluderar 
grupper, förlorar demokratin sin plats och legitimitet. Utanförskap är inte bara ett problem 
för den som står vid sidan av, det är ett problem för hela samhället. Att bryta utanförskap 
och ge utrymme för inkludering är nödvändigt för att långsiktigt upprätthålla ett fungerande 
samhälle.  

Muslimska Freds ser att mångfalden blir en styrka i ett samhälle som prioriterar individens 
möjlighet av samhörighet, ansvar och att få erfarenhet av att ha en betydelsefull roll i en 
meningsfull tillvaro. Människans trygghet i sin identitet är en förutsättning för att se en 
större mening i att bidra till samhället. Alla människor har rätt att forma sin egen identitet. 
En kulturell mångfald är berikande för vårt samhälle. Kulturell mångfald får dock inte leda till 
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kulturell underordning. Rätten att slippa utöva och manifestera sin kultur är lika viktig som 
rätten att få lov att göra det. Respekt för andra kulturer och dess utövande är viktigt för att 
upprätthålla en god samhällsmiljö. 

Miljö och hållbar utveckling  
 
Muslimska Freds vill anstränga sig för en hållbar utveckling där kommande generationer kan 
forma sin samtid utan att behöva städa upp följderna av tidigare generationers ekologiska, 
sociala och ekonomiska verkningar. Muslimska Freds avser att anstränga sig för en 
bestående och rättvis fred som vi endast kan förses med om vi beaktar vår miljöpåverkan 
samt tar hänsyn till jordens resurser och även där ser till att de blir rättvist fördelade. 
 
Rättvist fördelade resurser är en viktig del för att uppnå de globala målen nummer 1; Ingen 
fattigdom, 2; Ingen hunger, 6; Rent vatten och sanitet för alla och 10; Minska 
ojämlikheten. De globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens länder 
antagit och består idag av 17 mål och utgör en del av Agenda 2030. Den idag orättvisa 
fördelning som finns av jordens resurser och den ohållbara användningen av dem har skapat 
konsumtionsmönster och produktion av varor som i längden kan få många negativa 
konsekvenser, som bland annat utarmning av naturresurser och förhöjd medeltemperatur 
på jorden.  
 
Muslimska Freds tror att det behövs ett gediget och långsiktigt arbete för att förändra våra 
konsumtionsmönster och produktionen där de sociala, ekonomiska och ekologiska 
perspektiven genomsyrar arbetet för detta. Muslimska Freds tror på 
konsumentmedvetenhet och vikten av att stärka den för att kunna påverka världen i en mer 
hållbar och etisk riktning. Genom att hjälpa konsumenter att bli aktiva och medvetna liksom 
upprätthålla konsumenters rättigheter så bidrar vi till en mer legitim handel och 
konsumtion. Detta anser vi är en viktig del i arbetet för att uppnå det globala 
målet 12; Hållbar konsumtion och produktion. 
 
En omställning måste ske där man tar hänsyn till alla dessa aspekter för att göra ett effektivt 
arbete till rådande situationer och utmaningar. Hela samhällsmodellen och ekonomin bör 
bygga på hållbara principer där jordens resurser återanvänds.   
 
Upprätthållandet och förvaltandet av ekosystem och den biologiska mångfalden samt hav 
och marina resurser (globala målen 14 och 15), både lokalt och globalt behöver prioriteras 
högre än vad det görs idag. Muslimska Freds anser att djur har rätt till hänsyn och respekt 
utifrån sina egna förutsättningar. Att värna djurens väl är en moralisk skyldighet för oss 
människor, detta genom bland annat att onödigt lidande måste minimeras.  
 
Förbränningen av fossila bränslen bör minska och ersättas med hållbara energikällor. Dagens 
förbränning av fossila bränslen leder till negativa konsekvenser för människors och 
jordens hälsa, miljö och klimat. Muslimska Freds anser att det bör läggas större fokus på att 
utveckla nya mått, utöver det rådande BNP-måttet, för att mäta samhällets ekonomiska 
utveckling. Det ska vara mått som tar hänsyn till hållbar utveckling och användningen av 
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jordens resurser. Detta kommer vara nödvändigt för att uppnå de globala målet 11; hållbara 
städer och samhällen samt 13; bekämpa klimatförändringarna.   
 
Muslimska Freds vill betona att vinstaspekten i form av pengar inte får komma före det 
ansvar som vi människor har med att ta hand om vår planet. Den överflödiga konsumtionen 
och produktionen leder till stora problem inte enbart inom miljön, men även inom den 
sociala dimensionen.  
 
Adams barn! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön - och ät och drick [det som är gott 
och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift. (7:31)   
 
På grund av att vinstaspekten och massproduktion prioriteras leder det till att människor 
utnyttjas i produktionen av varor och vid uttag av naturresurser. Muslimska Freds vill verka 
för en normförändring från ett slit- och slängsamhälle till ett samhälle där produktion och 
konsumtion blir mer hållbar. Vi ser ett behov av att utveckla affärsmodeller som genomsyras 
av etik och hänsyn till såväl sociala, ekologiska som de ekonomiska perspektiven. Detta kan 
bland annat uppnås genom lagstiftning och ekonomiska styrmedel.  

Ekonomi och livsvillkor 

Muslimska Freds menar att en reglerad frihandel är det bästa sättet att åstadkomma 
samhällsnyttig konkurrens som gynnar innovation och entreprenörskap samt leder till 
utveckling och en högre levnadsstandard. Handel mellan länder leder till ömsesidigt 
beroende och ökad förståelse samtidigt som riskerna för väpnade konflikter minskar. Det är 
dock viktigt att handelsavtal utformas på ett rättvist sätt så att utvecklingsländer får 
möjlighet att öka sitt välstånd genom handel på samma sätt som Sverige gjort historiskt, 
vilket har resulterat i att ungefär hälften av vår BNP kommer från utrikeshandeln i dagsläget. 

En rättvis ekonomi kräver också rättvisa institutioner. Muslimska Freds ser ett stort behov av 
att öka debatten om rättvisa spelregler som metod för ett mer jämlikt fördelat välstånd.  Att 
forma regler som ger små- och medelstora företag möjligheten att konkurrera med stora 
företag är viktigt för den fria handeln, innovationen och för att minska på 
välfärdsförlusterna. På så vis blir samhället mindre beroende av omfördelning. Vi vill även 
verka för nya finansieringsmöjligheter för sociala företag och andra samhällsnyttiga aktörer. 

TROENDE! Tillskansa er inte varandras egendom med orätt - inte heller [under sken av] 
regelrätta köpeavtal - och konkurrera inte ihjäl varandra! [Glöm inte att] Gud har visat er 
stor nåd! [4:29] 

Muslimska Freds ser behovet av ett ökat samband mellan etik och ekonomi. I dagens 
marknadsekonomier är detta samband inte alltid tillräckligt tydligt. Det är viktigt att betona 
att det problematiska inte är att tjäna pengar, utan snarare på hur man gör det. Det bör 
varken vara på produkter som på sikt skadar miljön och människor eller verksamheter som 
utarmar jordens tillgångar. 
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Muslimska Freds vill verka för en räntefri ekonomi där människor och länder inte ska fastna i 
skuldfällor. Dagens räntebaserade ekonomi skapar spekulativa och instabila marknader där 
en stor del av kapitalet koncentreras till ett fåtal, i begränsade delar av världen. Den 
räntebaserade ekonomin är på många sätt en skuldekonomi där pengar produceras genom 
att skapa krediter. Därmed finns ingen naturlig gräns för hur mycket pengar som kan skapas 
förutom den gräns som nås när skulderna blir ohållbara för individer och samhälle. 
Räntesystemet kan leda till en negativ omfördelning av tillgångar från produktiva krafter till 
mindre produktiva och till ekonomisk vinning utan att någon motprestation utförts. Därför är 
det extra viktigt att betona att vinsten och förlustriskerna mellan låntagare och långivare bör 
rättvist och rimligt fördelas och att en rättmätig vinst erhålls först när man producerat ett 
värde. 

Vad ni lånar ut i ockersyfte för att det skall växa [i värde] på bekostnad av [andra] 
människors egendom, växer inte [i värde] inför Gud; men det ni ger till de behövande för att 
vinna Guds välbehag [välsignar Han] med en mångdubbel belöning. [30:39] 

Muslimska Freds ser behovet av alternativa bankväsenden utan räntesystemet och med 
etiska överväganden vid ekonomiska transaktioner. Banker där låntagaren och långivaren 
delar på risktagandet löper dock större risker i sin verksamhet än andra konventionella 
banker gör. En annan faktor som gör det svårt med ett sådant bankväsende är den 
oförmånliga skattesituationen. Återbäringen i ett sådant system skulle göras genom vinst 
och inte genom ränta och därför skulle dessa bli beskattade extra. Därför är det viktigt att 
staten utformar strukturer som gör det förmånligt för banker som vill koppla samman etik 
och ekonomi att driva sin verksamhet.  

Muslimska Freds vill arbeta med att svenska muslimers allmosa (hädanefter Zakat) ska gynna 
behövande på bästa sätt genom en gemensam Zakatstiftelse. På så vis skulle svenska 
muslimer kunna göra sin religiösa plikt och betala Zakat på ett sätt som leder till att 
sammanhållningen i lokalsamhället ökar. 

Muslimska Freds vill se att man ger muslimska aktörer möjligheten att starta upp etiska 
fonder. Då det inte finns alternativ i den finansiella marknaden till sparande undviker många 
muslimer idag att investera inför framtiden. Möjligheten till både pensionssparande samt 
privatsparande hos muslimer är viktigt för att kunna uppnå en ekonomisk försörjning och 
stabilare etablering i samhället.  

Vi vill därför också se fler alternativ av finansiering till bland annat studier, finansiering som 
inte inkluderar ränta. Det är viktigt för ett samhälle att möjliggöra för alla att kunna utbilda 
sig. Samarbete mellan civilsamhälle, företag och offentlig sektor behövs för att stödja 
framväxten av ett hållbart, rättvist och fredligt samhälle. Muslimska Freds ser fattigdom som 
ett hinder för främjandet och förverkligandet av mänskliga rättigheter världen över. Kvinnor, 
barn, äldre, flyktingar samt individer med funktionsvariationer är mer utsatta för 
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fattigdomens konsekvenser än andra vilket är viktigt att beakta för att uppnå det globala 
målet 1; ingen fattigdom.  

Ett meningsfullt liv uppnås genom att människor får möjlighet att anstränga sig för det goda. 
Det är av stor vikt att samhället har potentialen att sträva efter möjligheten för alla att 
erhålla meningsfulla arbeten som bidrar till ekonomisk trygghet. Om detta saknas riskeras 
den samhälleliga freden och destruktiva beteenden riskerar att öka. Det kan också leda till 
att människor söker sig till sysselsättningar som är skadligt både för andra och dem själva. 
Det är ett viktigt ansvar för såväl politiker som arbetsgivare att verka för att skapa 
förutsättningar för att unga och nyanlända svenskar kommer in i arbete och tillåtas bidra till 
samhället. Detta genom att värna den fria företagsamheten, arbeta för mångfald och se 
bortom olikheter där offentliga arbetsgivare bör fungera som ett föredöme. 

Ekonomisk trygghet är därför centralt för människors möjligheter att ta del av sina mänskliga 
rättigheter. På motsvarande sätt är upprätthållandet av mänskliga rättigheter en 
förutsättning för ekonomisk utveckling. Människors förutsättningar till engagemang är 
dessutom starkt kopplade till människors livsvillkor. Arbetslöshet och ohälsa bland 
människor är exempel på sådant som får konsekvenser som kan påverka hela 
samhällsutvecklingen. Dessa aspekter är viktiga att arbeta med för att uppnå det globala 
målet 8; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Socialt arbete och hälsa 

Muslimska Freds anser att alla ska kunna få den hjälp samt det stöd de behöver. Det är 
viktigt att öka kännedomen och kunskapen om socialt arbete liksom barnskyddslagar i 
Sverige. Muslimska Freds vill verka för att öka antalet muslimska familjehem genom 
folkbildning och samarbete med socialtjänsten så att muslimska barn har möjlighet att 
placeras i muslimska familjehem oavsett vilken kommun de befinner sig i, precis som det står 
stadgat i socialtjänstlagen och i barnkonventionen. Detta eftersom det är viktigt att ta 
hänsyn till och respektera placerade barns integritet och identitet för att öka deras trygghet. 
Det krävs samtidigt ett mer aktivt samarbete med socialtjänsten kring kunskapsspridning 
som förebygger islamofobiska och rasistiska fördomar i myndighetsutövningen. Detta även 
för ett mer likvärdigt bemötande oavsett etnicitet eller religiös tillhörighet, särskilt vid 
omhändertagande av barn.  

En god psykisk hälsa och tillgång till vård är viktigt för att kunna få de förutsättningar som 
behövs för varje individs välmående. Detta ökar i sin tur möjligheterna för varje individ att 
vara en resurs för samhället. Muslimska Freds strävar efter att drogberoende, missbruk och 
andra destruktiva beteenden ges ökad uppmärksamhet i politiken. Droger och missbruk är 
skadligt och hindrar dessutom människor från att nå sin fulla potential, samtidigt som det är 
orsak till mycket lidande. Denna utveckling måste brytas genom långsiktiga konstruktiva 
insatser samordnade av flera aktörer på alla nivåer i samhället. I detta arbete är det viktigt 
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att man inte bara behandlar symptomen utan att ett större fokus ligger på att arbeta 
förebyggande genom att förbättra människors levnadsvillkor och ökad möjlighet till att få 
hjälp och stöd. Erfarenheter från andra delar av världen visar att religiösa samfund kan spela 
en nyckelroll i kampen mot missbruk och psykisk ohälsa.  

Muslimska Freds anser att begreppen hedersrelaterat våld och hederskultur är 
problematiska eftersom de stigmatiserar och skuldbelägger specifika kulturer och grupper. 
Vi vill ersätta dessa begrepp med begreppen kollektivt sanktionerat våld och förtryck i nära 
relationer. Genom att ersätta begreppet bidrar man till att bekämpa ett viktigt problem utan 
att bidra till rasism då fokus hamnar på handling och inte på förövares kultur eller identitet. 
Vi fördömer och motarbetar kollektivt sanktionerat våld och förtryck i nära relationer och 
anser att det samtidigt är viktigt att inte glömma bort de maktstrukturella och 
socioekonomiska aspekter som påverkar. Vi vill framhäva vikten av god kommunikation samt 
bildning bland både vuxna och barn för att motverka och förebygga sådana fenomen. 

Utbildning 
Skolan ska ge en grund för livslångt lärande för alla. Att lära för livet innebär en möjlighet att 
praktisera kunskap och uppmuntran till tänkande. Skolan är en viktig mötesplats för unga 
människor. Vi menar att utbildning är en rättighet och möjlighet för alla oavsett ålder och 
bakgrund. Det är viktigt att belysa vikten av utbildning genom ett kunskapsbaserat 
förhållningssätt och värdesättande perspektiv. 

Utbildning är en förutsättning för att kunna bli medveten och därmed aktivt kunna påverka. 
Där skolan fokuserar mer på att inte endast fostra intellektuella individer, utan även 
moraliskt och etiskt medvetna samhällsinvånare. Skolan ska även stärka elevers 
kunskapsgrund. För att uppnå detta krävs bland annat nya undervisningsmetoder och ett 
mer nyanserat utbildningsmaterial. 

Mycket av den kompetens som människor besitter slösas tyvärr bort idag när kompetens 
inte tas tillvara på i tillräckligt stor utsträckning. Detta är förekommande både inom 
utbildningsväsendet, arbetsliv och andra organisatoriska verksamheter. Detta kan 
förebyggas genom att i större utsträckning ge möjlighet till mentorskap, vilket också blir ett 
sätt att bygga broar mellan generationer och människor med olika bakgrund. Utöver att det 
bidrar till en meningsfullhet för människor med mycket erfarenhet och kompetens kan det 
även leda till en form av integration som motverkar utanförskap. 

Muslimska Freds betonar att folkbildning där reflektion är en central del behöver ges ett 
högre värde och erbjudas utökade resurser. Icke-formell utbildning har förmågan att bidra 
till personlig och kollektiv utveckling, växande ledarskap, entreprenörskap och 
innovationsförmåga och behöver betraktas som ett viktigt komplement till det formella 
utbildningssystemet. Det informella lärandet anser vi är en viktig resurs i individers 
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utveckling och medvetenhet. Muslimska Freds menar att det informella lärandet, den icke-
formella utbildningen och andra erfarenheter från föreningslivet ger individen ett stärkt 
självförtroende och en bredare kompetens. 

Internationellt 
Muslimska Freds vill vara en viktig aktör i dialogen mellan väst och öst, och likaväl mellan nord och 
syd, med ambitionen för ett samarbete som främjar ett mer jämnt fördelat välstånd, fred och 
säkerhet samt religionsfrihet. Muslimska Freds vill verka för att begränsa den globala ekonomins 
negativa effekter, en alltför långtgående nationalism samt global övervakning och militarisering. Vi 
vill istället verka för en värld där mänsklig välfärd och värdighet främjas där samhällen är fredliga 
men även inkluderande.  

Vi tycker att det är viktigt med fri rörlighet över nationsgränserna. Detta får inte inskränkas genom 
att ansökan om och möjligheten att erhålla visum och asyl försvåras. Ingen människa ska utvisas till 
länder där de riskerar att utsättas för tortyr och förtryck eller annan ovärdig behandling. 

Muslimska Freds kräver att den svenska regeringen för en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik utifrån 
målet att uppnå en lokal och global säkerhet med rättvisa i fokus. En aktiv svensk säkerhetspolitik 
med tonvikt på att förebygga väpnade konflikter måste ersätta dagens säkerhetspolitik, som i hög 
grad betonar militärt samarbete och militärt våld som konflikthanteringsmetod efter att en väpnad 
konflikt väl har brutit ut.  

‘’ 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’’. 
[3:104] 

Muslimska Freds vill verka för ett närmare regionalt samarbete mellan de skandinaviska länderna 
både på politisk nivå men även mellan folkrörelser. Ett starkare skandinaviskt samarbete skulle även 
kunna ha positiv påverkan på europeiska unionen. Vi vill verka för ett samarbete mellan nationer och 
regioner för att stärka den internationella rättsordningen via relevanta forum samt institutioner. 
Likaså samarbeta kring frågor som bland annat berör klimat och miljö, fred och säkerhet, fattigdom, 
utbildning, jämställdhet för att uppnå en hållbar utveckling. Vi anser även att FN behöver reformeras 
för att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar. En stärkt och mer utvecklad internationell 
rättsordning försvårar enskilda staters möjlighet till maktmissbruk och övergrepp som därmed gör 
världen säkrare.  

Muslimska Freds verkar för att finna långsiktigt hållbara lösningar i konflikter och strävar efter att 
vara en kraft för att finna konstruktiva lösningar i länder där det pågår väpnade konflikter eller starka 
spänningar mellan olika folkgrupper. Vi vill också verka för en global nedrustning av 
massförstörelsevapen såsom kärnvapen och biokemiska vapen. Sverige bör agera för en minskad 
global vapenhandel och att svensk vapenexport ska vara mer ansvarsfull och ske med hög grad av 
transparens.  

Världssamfundet måste också vara mycket tydligt med att en alltför bred tolkning av 
självförsvarsrätten riskerar att försvaga respekten för folkrätten och tröskeln för våldsanvändning 
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riskerar att sänkas. Kollektiv bestraffning är ett allvarligt brott mot folkrättens allmänt erkända 
principer och ska fördömas samt motverkas oavsett var och av vem det sker. Företag som profiterar 
eller är verksamma på ockuperad mark enligt internationell rätt eller på mark som tillhör 
ursprungsbefolkningar bör bojkottas och lagföras. Muslimska Freds anser även att bosättningar eller 
andra infrastrukturprojekt från ockupationsmakter på mark som anses vara ockuperad enligt 
internationell rätt bidrar till att permanentera konflikter och hindrar fredliga lösningar. Länder som 
agerar på sådant sätt är inte trovärdiga i sina anspråk att agera fredligt.  

En aktiv svensk utrikespolitik blir trovärdig om mänskliga rättigheter efterlevs på hemmaplan och 
fred och rättvisa blir en internationell fråga lika mycket som den är lokal.  

TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot 
människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt - det ligger gudsfruktan närmast; 
Gud är väl underrättad om vad ni gör. [5:8] 

Slutord  
 

Gud har skapat oss som företrädare på jorden för att anstränga oss och göra gott med 
intentionen att uppnå hans förnöjsamhet.  
  
”De tror på Gud och på den Yttersta dagen och de anbefaller det som är rätt och förbjuder 
det som är orätt och de tävlar om att göra gott. De hör till de rättfärdiga” [3:115]   


