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Bakgrund och metodik 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) avslog i december 2016 en ansökan om 
statsbidrag enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer från 
organisationen Sveriges unga muslimer, SUM. SUM överklagade detta beslut och Förvaltningsrätten i 
Stockhomlm som i dom meddelad den 14 november 2017 undanröjde MUCFs beslut. Ärendet 
återförvisades till MUCF för fortsatt handläggning och nytt beslut.  

MUCF har som ett led i den utredningen sammanställt uppgifter som i olika sammanhang läggs SUM 
till last.  

SUM anger i sina stadgar att förbundet är en demokratisk organisation och vars mål bland annat är att 
främja demokratisk fostran bland muslimska barn och ungdomar. Ett bättre riktmärke på vilken syn på 
demokrati som råder inom förbundet får man genom att titta på vilken typ av föreläsare och 
samarbetspartners som organisationen och dess medlemsföreningar väljer, samt vilken takhöjd som 
råder inom förbundet för antidemokrater på ledande positioner.  

Underlaget som följer är sammanställt genom att via olika källor ta fram information om 
förtroendevalda, samarbetspartners samt inbjudna föreläsare. Sökningar har gjorts på nätet om såväl 
SUM som dess lokalföreningar. Kritik som tidigare har riktats mot SUM i medier och på bloggar och 
som tyder på att verksamhet varit i strid med demokratins idéer har följts upp för att försöka belägga 
källorna. SUM:s årsredovisningar, verksamhetsplaner och ansökningshandlingar de senaste åren har 
gåtts igenom. Medlemsföreningars sidor på nätet likaså. SUM:s samtliga offentliga inlägg i sociala 
medier (Facebook, Instagram och Twitter) har gåtts igenom. Information har inhämtats från 
Skatteverket och kommuner avseende vissa föreningars styrelsesammansättning. I underlaget finns 
även researchmaterial från tidigare granskningar av den jihadistiska miljön i Sverige och där  
matchningar har sökts med personer från SUM. 
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Mångkulturella Ungdoms Center och Abdi Aziz Mahamud 
Mångkulturella Ungdoms Center, MKUC, finns med på en förteckning över SUM:s 
medlemsorganisationer 2010 som SUM lämnade in till MUCF.1 Dessutom fanns MKUC med på listan 
över medlemsorganisationer på SUM:s hemsida enligt cachade sidor från 2012-09-14 och 2016-03-
16.2  

Ordföranden i MKUC var under 2011 Abdi Aziz Mahamud (se nedan). 

Den 11 september 2011 grep polisens nationella insatsstyrka tre unga män vid Centralstationen i 
Göteborg. Polis och åklagare misstänkte att de var på väg till konsthallen Röda sten där konstnären 
Lars Vilks befann sig, med syftet att mörda honom. Såväl tings- som hovrätt ansåg att mycket tydde 
på att de åtalade varit i färd med att göra något i linje med vad åklagaren angett, men att bevisen för 
fällande dom inte räckte till. Männen dömdes därför endast för brott mot knivlagen.3 

En av de åtalade männen var Abdi Aziz Mahamud som vid tidpunkten var ordförande i SUM:s 
lokalförening MKUC, Mångkulturella Ungdoms Center. Utdrag ur polisförhör: 

”Aziz själv är ordförande i föreningen, vilket gör att de har en hel del gemensamt (…) Aziz tillfrågas 
vad han använder datorerna till, han uppger att han surfar, går in på olika sidor, man har ett nära 
samarbete med unga muslimer Stockholm, i olika former, man söker bidrag, har kontakt med olika 
studieförbund, 
föreningsarbete, samlar in pengar. Aziz vill inte uppge sin mailadress, den är privat.”4 
”Aziz berättar att han är ordförande i föreningen MKUC, Mångkulturella Ungdoms Center. Det 
betyder mycket ansvar då det är hans uppgift att se till att allt fungerar med bokningar och pengar. 
Det finns en kassör i föreningen men det är Aziz som har hand om pengarna. Han gör t. ex olika inköp 
till föreningen.”5 
 
Abdi Aziz Mahamud har även i en intervju i Göteborgs-Posten sagt att han vid tidpunkten för 
gripandet var ordförande i MKUC.6  
I den förundersökning som polisen gjorde konstaterades att det fanns propaganda för våldsbejakande 
islamism i såväl föreningens dator som i Abdi Aziz Mahamuds privata dator. I den dator som tillhörde 
Mångkulturella Ungdoms Center fanns bilder som döpts till 
”Al-Shabab” eller ”Mujaahidiin”.7 Bilderna föreställde bland annat soldater med den svartvita 
jihadistflaggan som används som symbol av den somaliska terrorgruppen al-Shabab.8  

I Abdi Aziz Mahamuds privata dator fanns ännu mer propaganda för våldsbejakande islamism.9 Ur 
Säpos förundersökning: 

”FILMER 

                                                           
1 Förteckning över medlemsföreningar. 
2 
https://web.archive.org/web/20120914151219/http://www.ungamuslimer.se/index.php?option=com_content
&view=article&id=167&Itemid=907 samt 
https://web.archive.org/web/20160316003656/http://ungamuslimer.se/lf/ 
3 B12823-11, Göteborgs tingsrätt, och B1590-12, Hovrätten för västra Sverige. 
4 Förundersökningsprotokoll, 0105-K079-11, sid 621. 
5 Förundersökningsprotokoll, 0105-K079-11, sid 639. 
6 Se t.ex. Peter Linné, Hoppas på friande dom idag, Göteborgs-Posten 20/1 2012, sid. 4. 
https://www.pressreader.com/sweden/g%C3%B6teborgs-posten/20120120/281586647475087 
7 Förundersökningsprotokoll, 0105-K079-11, sid 94-96. 
8 Bild 43-44 i bilaga. 
9 Förundersökningsprotokoll, 0105-K079-11, sid 12-13. 
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Bland filmerna återfanns, förutom ett flertal avsnitt från barnprogram med mera, cirka 40-50 stycken 
filmer med temat jihad, mujahedin och al Shabaab propaganda. Där finns filmer föreställande män 
med vapen som sjunger hyllningssånger till Osama bin Laden, hyllningsvideo till stupad martyr, 
bilder på strider och träningsläger med al Shabaab, rekryteringsvideo för al Shabaab, hyllning av de 
första somaliska självmordsbombarna som sprängde sig i Baidoa, Somalia, med mera. 
 
BOOKMARKS 
Flera av länkarna går till webbplatser som innehåller våldsbejakande islamistiskt material. Det är t. 
ex. länkar till webbplatser som i FN-rapport S/2010/91 listas som sådana al Shabaab använder för att 
föra ut sin propaganda Där finns också en länk till en föreläsning av Sheikh Feiz mohammed Denna 
Feiz har hållit föreläsningar som har ansetts inehålla misstänkta uppmaningar till terrorism och våld. 
I september 2010 uppmärksammades att Sheikh Feiz Mohammed uppmanat till mord på den 
holländske politikern Geert Wilders för att denne påstods ha nedvärderat och kränkt islam och 
profeten Mohamed. Där finns länkar till samtliga föreläsningar av Anwar al-Awlaki och länkar till 
videos där blivande självmordsbombare gestaltas. 
 
LJUDFILER 
I datorn finns ett stort antal nasheeder sparade. Många av dem handlar om att dö som martyrer och 
att döda alla otrogna. En av nasheederna var döpt till ”favorit” och den handlade om att döda alla 
otrogna och att man ska visa mot på slagfältet, Att lejonen blir aldrig fega. I denna nasheed säger 
man också att den muslimska nationen har blivit fega och ”var är förfäderna som var modiga och 
levde på profetens tid”. Där finns också en ljudfil med blandade föreläsningar av Anwar al-Awlaki 
och Sheikh Feiz.”  
 
2014 dömdes Abdi Aziz Mahamud till samhällstjänst för att i juni 2012 ha mordhotat en kvinna i 
Hjällbo, Göteborg. Enligt domen ska Mahamud ha sagt till kvinnan: ”Jag är en Jihad-krigare. Allah 
har sagt till mig att jag ska döda dig. Du kommer inte veta när eller hur det kommer att ske.”10 

 

Eskilstuna unga muslimer och Ibrahima Sory Ly m.fl. 
Eskilstuna unga muslimer finns listad som medlemsorganisation i SUM på förteckningar från 2010 
samt 2014.11  Dessutom fanns Eskilstuna unga muslimer med på listan över medlemsorganisationer på 
SUM:s hemsida enligt cachade sidor från 2015-05-10 och 2016-10-02.12  

2015-01-02 finns en webcache från föreningens hemsida som visar bland annat följande 
styrelsemedlemmar:13 

Sekreterare: Ibrahima Sory Ly 

Ledamot: Karzan Fares 

Ledamot: Diary Mohammed 

Ibrahima Sory Ly har även stått som kontaktperson för föreningen.14 

                                                           
10 B 12984-12, Göteborgs tingsrätt 
11 Förteckningar inlämnade av SUM till MUCF. 
12 https://web.archive.org/web/20150510073459/http://ungamuslimer.se:80/lf/ samt 
https://web.archive.org/web/20161012012238/http://alsalaam.se/page1006.html 

13 Bild 59 i bilaga, samt: https://web.archive.org/web/20150201203806/http://alsalaam.se/page1006.html. 
Eskilstuna unga muslimer har enligt hemsidan gemensam styrelse med fotbollsklubben Al Salam. 

14 Bild 1 i bilaga. 
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Vid Sveriges Unga Muslimers årsmöte den 18 maj 2013 deltog Ibrahima Sory Ly som röstberättigad 
representant för lokalföreningen Eskilstuna Unga Muslimer.15  

De tre nämnda styrelsemedlemmarna har under den tid som de suttit i föreningens styrelse på olika sätt 
visat sympatier för våldsbejakande islamism, och även aktivt spridit dessa idéer. Åtminstone sedan 
november 2013 finns exempel på hur Ibrahima Ly sprider våldsbejakande islamistisk propaganda på 
sociala medier: 

Den 12 november 2013 la han ut en länk till en film av al-Qaidapredikanten Anwar al Awlaki på Al-
Rahmanmoskéns (Eskilstuna) sida på den lokala moskéns facebooksida.16 

Den 17 augusti 2014 kommenterade han hyllande på en svensk IS-medlems facebooksida:  

”må Allah stärka er och ge er seger”17 

Den 3 november 2014 försvarade han i en facebooktråd marknader hos Islamiska staten där man säljer 
sexslavar: ”Just drf säger jag att d i videon vet jag inte om d dawla MUJAHIDEEN eller några som 
försöker göra narr för deras beteende i videon är inte MUJAHIDEENS karaktärer dock finns 
marknaden med all rätt från koran och sunnah d som stör sig på det borde checka sin imaan.”18 

Under 2015 visade han i den slutna facebookgruppen Ummah Nyheter vid ett flertal tillfällen 
sympatier för Islamiska staten och spred propaganda.  ”Reality never lies”, var till exempel hans 
kommentar till en propagandafilm från IS medieavdelning om säkerheten i ”kalifatet”, som han själv 
länkade till. I filmen intervjuas personer som alla hyllar den säkerhet och trygghet som påstods råda i 
områden som IS tagit över.19 

De två andra styrelsemedlemmarna i Eskilstuna unga muslimer, Karzan Fares och Diary Mohammed, 
reste i november 2015 till Syrien, enligt uppgift från polisen i Eskilstuna.20 De ska där ha anslutit till 
en al-Qaidalojal jihadistgrupp. 

DN-journalisten Niklas Orrenius beskrev de två styrelseledamöterna i ett längre reportage i Dagens 
Nyheter den 28 maj 2016: 

”Bland övriga styrelseledamöter finns två unga män som av polisen antas ha rest till Syrien och 
anslutit sig till IS eller någon annan jihadistgrupp. En av dem är son till ordföranden i 
Rahmanmoskén. 

De båda resenärerna och fotbollsledarna är i 20-årsåldern. I augusti 2015 köpte de först ökenkängor, 
fälthandskar, ryggsäckar och annan utrustning på flera varuhus i Eskilstuna, Västerås och i 
Stockholm. Sedan lämnade de Sverige, reste till Turkiet och så vidare in i Syrien. 

Den ene har sedan dess på sitt Facebookkonto postat hyllningar till strid i islams namn, samt ett foto 
av gevärskulor som placerats så att de formar ett hjärta. Den andre, han som är son till 
Rahmanmoskéns ordförande, har lagt upp en bild på den numera döde amerikanske terroristledaren 
Anwar al-Awlaki, den kanske störste inspiratören för unga jihadister världen över. 

                                                           
15 Enligt årsmötesprotokoll. Bild 2 i bilaga. 
16 Bild 3 i bilaga. 
17 Bild 4 i bilaga. 
18 Bild 5 i bilaga. 
19 Bild 6 i bilaga. 
20 Samtal som utredaren haft med polis i Eskilstuna. 
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Hans profilbild på Facebook utgörs av en text på arabiska som uppmanar muslimer till ”en jihad mot 
kuffar/otrogna och deras medlöpare”. Detta krig ska, enligt samma text, föras med ”kroppar och 
tungor” på ”militär, ekonomisk och propagandistisk väg”.”21 

Även lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren har skrivit om de tre styrelseledamöterna, och uppger precis 
som Dagens Nyheter att Karzan Fares och Diary Mohammed rest till Syrien för att ansluta till någon 
jihadistgrupp. Diary Mohammed ska enligt tidningen i anslutning till detta ha skrivit på sin 
facebooksida: ”Må Allah vägleda oss alla och låta oss smaka jihadens sötma”.22 

Eskilstuna unga muslimer har gemensam styrelse med fotbollsklubben al Salam.23 Enligt Eskilstuna-
Kuriren har det skett rekrytering till våldsbejakande islamism genom fotbollsklubben: 

”Två av gruppmedlemmarna, som varit tongivande i al-Rahmanmoskén i Nyfors, vände sig i första 
hand till ungdomar som kommit till moskén från den lokala fotbollsklubben Al Salam SK, berättar 31-
åringen.”24 

I augusti 2016 kom uppgifter om att Karzan Fares dödats i Syrien. Dödsfallet bekräftades av de 
anhöriga.25 

 

Islamiska ungdomsföreningen i Gävle och Ali al-Ganas 
Islamiska ungdomsföreningen i Gävle står som medlemsorganisation i SUM på en förteckning från 
2010,26 och stod fortfarande som medlemsförening på SUM:s hemsida i december 2016, då SUM tog 
ner sin hemsida.27  

Ordförande för föreningen var i januari 2018 Ali al-Ganas, och i Gävle kommuns föreningsregister 
står han även som kontaktperson för föreningen.28 

Ali al-Ganas har vid ett flertal tillfällen på sociala medier uttryckt sympatier för IS och andra 
jihadistgrupper. Han har lagt ut bilder på den flagga som IS och en del andra islamistiska terrorgrupper 
använder. En av bilderna, som han la ut på såväl Facebook som Instagram i augusti 2014, några 
veckor efter att IS utropat sitt ”kalifat”, föreställer ett pass med Islamiska statens svartvita symbol och 
en flygbiljett med texten ”Al Khilafa” (kalifatet) och ”Islamic state”.29 

En annan bild som Ali al-Ganas publicerat föreställer ”Islamiska statens” svartvita flagga med ett 
automatvapen och en katt i förgrunden.30 

Ali al-Ganas har även på Instagram lagt ut hyllningar till ett flertal extrema salafister, till exempel al-
Qaidaideologen Suleman al-Alwan samt kuwaitern Nabil al-Awadi, uppmärksammad för att ha 
finansierat IS och andra terrorstämplade jihadistgrupper i Syrien.31 

                                                           
21 https://fokus.dn.se/radikala-islamismen-i-sverige/ 
22 Ståhle, Mathias, ”Syrienkrigare värvas i Eskilstuna”, Eskilstuna-Kuriren 4/6 2016.  
23 Enligt uppgift på Al Salams hemsida. 
24 Ståhle, Mathias, ”Syrienkrigare värvas i Eskilstuna”, Eskilstuna-Kuriren 4/6 2016. 
25 https://www.ekuriren.se/nyheter/21-aring-fran-eskilstuna-dod-i-syrien/ 
26 Förteckning över medlemsorganisationer, inlämnad 2010 till MUCF. 
27 https://web.archive.org/web/20161208113613/http://ungamuslimer.se:80/lf/ 
28 Enligt mejl från föreningsansvarig på Gävle kommun. 
29 Bild 7 i bilaga. 
30 Bild 8 i bilaga. 
31 Bild 9-10 i bilaga. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/kuwait/11077537/How-our-
allies-in-Kuwait-and-Qatar-funded-Islamic-State.html 
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Han har även visat stöd för jihadistiska terrorgrupper i olika facebooktrådar. Till exempel var han 
medlem i den hemliga fb-gruppen ”Syskon som stödjer mujahediin”, en grupp skapad av den senare 
IS-medlemmen Abdi Fitah Ahmed och avsedd för särskilt inbjudna jihadistsympatisörer.32 Där skrev 
Ali al-Ganas följande i ett inlägg 2014:33 

”Al Salsmu Aleykum Wa Rahmatu Allah Wa Barakatuh. 
Först och främst så ber jag Allsh Den Upphöjde att Han stabiliserar oss på sanningens väg, och gör 
oss bland de som håller fast vid Koranen och Sunnahn. Och som följer de rättfärdiga föregångarnas 
förståelse. 
Vidare så vill jag säga några ord. 
Jag hoppas och önskar att den här gruppen ska ena oss muslimer. Och att vi visar stöd och kärlek till 
alla syskon som kämpar för Allahs sak. Och att vi ej begränsar sanningen till en viss grupp som man 
tycker om eller håller med. 
Och att vi ej låter någon smutskasta våra syskon i Islam, så länge de är på rätt Manhaj. 
Och att alla inlägg och diskussioner ska ske med kunskap och gott uppförande. 
Låt Gudsfruktan vara en grund i våra inlägg, och låt målet vara att visa sanningen. Genom 
kunskap,visdom och tålamod. 
För att sannerligen så segrar inte sanningen genom smutskastning,förtal och annat ont. 
Och slutligen så ber jag Allah att Han enar våra syskon som kämpar för Hans sak / skull. Jag ber 
Allah att Han skänker de segern och förnedrar Islams fiender.” 
I en kommentar till ett annat, öppet inlägg på Facebook där en person i juni 2014 
uppskattande skrev om IS dåvarande militära framgångar i Irak och hyllade Dawla (Islamiska 
staten) skrev Ali al-Ganas: ”Amin till din duaa. Och må Allah ära dig bror. Rättvisan är 
mycket viktig. Och det är inte många som har det nu för tiden. Må Allah ena våra syskon. Och 
må Allah skänka de ännu fler / mer framgångar.”34 
 
 
KTH Muslimska studenter och Lway Al-Maeeni 
Organisationen var listad som medlemsförening i SUM:s förteckning som organisationen lämnade in 
till MUCF 2010. Kontaktperson enligt förteckningen var Lway Al-Maeeni, student på KTH. Han var 
även ordförande i föreningen fram till dess att den avregistrerades 2017.35 Lway Al-Maeeni har 
samtidigt varit en framträdande person inom den svenska grenen av det islamistiska partiet Hizb ut-
Tahrir.36 Partiet är förbjudet i flera länder, arbetar emot demokrati och eftersträvar ett globalt kalifat 
styrt av sharialagar.37 
I mars 2012 uppmärksammade Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson några uttalanden 
som Lway Al-Maeeni hade gjort, samt hans koppling till Sveriges unga muslimer genom KTH 
Muslimska studenter.38 Utredningen har försökt hitta ursprungskällorna till de citat av Lway som 
anges, men hans facebookprofil samt den film som Gudmundson citerade finns inte kvar på nätet. 
Dock skriver Hizb ut-Tahrirs svenske talesperson, Sayed Jalabi, i chattkonversation med utredaren att 
Lway Al-Maeeni ”är inte längre med” i Hizb ut-Tahrir.39 

                                                           
32 https://www.magnussandelin.se/gavleimamen-i-hemlig-grupp-for-jihadsympatisorer 
33 Bild 11 i bilaga. 
34 Bild 12 i bilaga. 
35 Ansökan till Skatteverket om organisationsnummer, diarienr 420400708-09/516, samt avregistrering, 
diarienr 460112016-17/516. 
36 http://gudmundson.blogspot.se/2012/03/de-styr-hizb-ut-tahrir-i-sverige.html 
37 http://hizb-ut-tahrir.se/index.php/kategori-politik/91-demokrati 
38 http://gudmundson.blogspot.se/2012/03/de-styr-hizb-ut-tahrir-i-sverige.html 
39 Enligt chatt 2018-01-04. 
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Enligt Gudmundson sa Lway Al-Maeeni följande under ett tal om västerländska demokratier:40 

”De har attackerat oss och därefter sugit vårt blod. De har våldtagit oss, både fysiskt och mentalt.   

De har våldtagit oss fysiskt, i och med att de kommer in i våra länder med deras pansarvagnar, med 
deras flygplan, och de kommer in och dödar vem som helst, som fallet var med Usama Bin Laden. De 
gick in i den islamska världen – de gick in i Pakistan – de våldtog vår auktoritet, och de brydde sig 
inte.  

De har våldtagit oss, såsom ordet säger, våldta. Våra systrar, våra småbarn. Och det är det som deras 
'lösning' för oss muslimer är.   

De har även våldtagit oss mentalt, i och med att de infört tankar som demokrati och som de mänskliga 
– förnedrande – rättigheterna. De tvingar oss att tro på en tanke som inte är en tanke som kommer att 
befria oss. Wallahi, det som Väst kommer med kommer aldrig att befria oss.” 

 

Malmös unga muslimer och Jasmin Nur Ismail 
Malmös unga muslimer uppger på sin hemsida att föreningen är medlem i SUM.41 Ordförande i 
Malmös unga muslimer 2017/2018 är Jasmin Nur Ismail.42 

Jasmin Nur Ismail har tidigare varit aktiv för ett nätverk i Malmö som kallade sig Muslimska 
aktivister. Det framgår av ett kalendarium som Malmö kommun publicerat, där hon står som ansvarig 
för ett evenemang med Muslimska aktivister den 20 september 2014.43 

Jasmin Nur Ismails koppling till Muslimska aktivister är relevant eftersom gruppen återkommande 
uttryckt sympatier för våldsbejakande islamister. Bland annat kallade man 2013 på Facebook 
ideologen Nasir al-Fadh för ”vår nobla sheikh” och ”en stor lärd”.44 Nasir al-Fadh, med nära 
kopplingar till al-Qaida, sitter fängslad i Saudiarabien och har bland annat argumenterat för 
användandet av massförstörelsevapen under jihad mot otrogna.45 

Ett annat exempel på den ideologi som Muslimska aktivister och Jasmin Nur Ismail omfamnat är en 
föreläsning som gruppen arrangerade på Paltalk den 30 mars 2014 med den brittiske predikanten Abu 
Waleed.46 Rubriken på föreläsningen var ”Enemy Combatant”. 

Abu Waleed har upprepade gånger uttalat sig kränkande mot människor från andra religioner och mot 
demokrati, vilket har uppmärksammats av flera utländska medier. I ett tal från 2011 sa han så här:47 

”Abu Waleed: What is the nightmare on Downing Street? The nightmare on Downing Street, my dear 
brothers, is when the door of 10 Downing Street is kicked down by one monotheist, and the Caliph 

                                                           
40 http://gudmundson.blogspot.se/2012/03/de-styr-hizb-ut-tahrir-i-sverige.html 
41 http://malmosungamuslimer.se/staff/ 
42 https://www.sydsvenskan.se/2017-12-25/jasmin-nur-ismail-en-barndomsdrom-har-alltid-varit-att-fa-bli-
fotbollsscout 
43 https://issuu.com/garaget/docs/kalender_utskrift_september 

44 Bild 13-14 i bilaga. Muslimska aktivister har raderat sin sida från Facebook, men skärmdumparna som 
bloggaren Torbjörn Jerlerup har sparat, samt även viss information som ligger kvar på nätet, visar att gruppen 
hade sympatier för flera mycket extrema jihadister. Jerlerups artikel: 
https://ligator.wordpress.com/2017/06/12/varning-for-natverket-muslimska-aktivister-i-skane/ 
45 https://archive.org/stream/NasirAlFahd/NasirAl-fahd-
TheRulingOnUsingWeaponsOfMassDestructionAgainstTheInfidels_djvu.txt Se även Thomas Hegghammer, 
2010, Jihad in Saudi Arabia, Violence and Pan-Islamism since 1979, Cambridge. 
46 http://www.wherevent.com/detail/Muslimska-Aktivister-LIVE-FOeRELAeSNING-30-MARS Se även bild 15 i 
bilaga. 
47 En videoupptagning av talet finns här: https://www.memri.org/tv/london-islamist-abu-waleed-we-will-make-
david-cameron-get-his-hands-and-knees-and-pay-us-jizya 
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walks in and establishes the shari'a,  
Audience member: Say: Allah Akbar.  
Audience: Allah Akbar!  
Abu Waleed: The nightmare on Downing Street, my dear brothers, is when one monotheist pulls a 
rope, and raises the banner of "There is no god but Allah" above the Big Ben. The nightmare on 
Downing Street is when one monotheist flies a helicopter all the way to the top of the Big Ben. He 
removes those numbers, and replaces them with Arabic numbers. That is the nightmare of Downing 
Street, my dear brothers.  
As you all understand, we, as Muslims, are not those types of coconut-chocolate moderate Muslims – 
the ones who bow their heads down to the government. Rather, we are the ones who want to work for 
the sake of Allah, to establish the manifestation of Islam, and make sure that David Cameron comes 
on his hands and knees, and give us the jiziya – yeah, that's right – and cover up all the women and 
put a niqab on their faces, including Queen Elizabeth and Kate Middleton, the whore, the fornicator.” 
I en annan föreläsning från den 16 januari 2014 förespråkade Abu Waleed diskriminering av kristna:48 

”Abu Waleed: How many contradictions do the Charter of the United Nations and Islam have? […] We 
take what Abdullah Ibn Abbas said, because he was a Companion, from the greatest commentators on 
the Koran. He said to take the jizya poll tax from the People of the Book. This completely contradicts, 
my dear brothers, the articles of the United Nations [Charter]. 
Article 2, paragraph 1, says that the organization is based on the principle of sovereignty and equality 
to all of its members. Equality to all of its members – is there such a thing in Islam? Is there equality 
of faith? 
If we look at one hadith of the Prophet on the authority of Abu Huraira, Sahih Muslim… No Sunni 
Muslim could really argue against Sahih Muslim or Sahih Bukhari… "The Prophet said: Don't greet 
the Jews and the Christians before they greet you, and when you meet any of them on the road, force 
them to go on the narrower side of it." Imam Malik said the same thing as well. 
In fact, Omar Ibn Al-Khattab – about whom the Prophet Muhammad said: "If there were to be another 
prophet after me, it would be Omar Ibn Al-Khattab"… In his own charter – not the Charter of the 
United Nations – in his charter with the people of the Levant, the Christians of the Levant, [it is 
stated] that infidels and Muslims were not allowed to wear the same clothes as one another. 
If a Muslim comes out on the day of 'Eid and sees an infidel with nice clothes, the infidel has to take 
his clothes off and give them to the Muslim. When an infidel walks down the street, he has to wear a 
red belt around his neck, he has to have his forehead shaved, and he has to wear two shoes that are 
different from one another. He is not allowed to walk on the pavement. He has to walk in the middle of 
the road, and he has to ride on a mule. 
This is only for adults, not for the children. You can see how Islam would make the child become a 
Muslim. The child growing up in a state of heresy would turn to Islam. Why? Because the child would 
be walking along with his dad, and would say: "Dad?" "Yes." "Why have you got your forehead 
shaved?" "I don't know, these Muslims make me do it." "Why can't you ride the animal like the 
Muslims, who ride like this? Why are you riding with both legs dangling on the side of the donkey?" 
"Why is it that every time a Muslim comes and asks you for your clothes, you give them?" "Why is it 
that every time he tells you to get down from the horse, you have to take it?" 
 
 
Södertörns muslimska studenter och Al-Taqwa Ungdomsförening 
Södertörns muslimska studenter står listad som medlemsorganisation i Sveriges unga muslimer på 
förteckningar inlämnade till MUCF från 2010 respektive 2014. 

Mellan åren 2011 och 2013 förekom flera samarbeten mellan Södertörns muslimska studenter och en 
grupp med salafi jihadideologi (samma ideologi som al-Qaidas) som kallade sig al-Taqwa 
ungdomsförening. De samarbeten mellan föreningarna som utredningen har kunnat belägga är 

                                                           
48 En videoupptagning av talet finns här: https://www.memri.org/tv/british-islamist-abu-waleed-muslims-
should-humiliate-christians-order-make-them-convert-islam 
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följande: Den 11 maj 2012 hade man gemensam fredagsbön.49 Den 10 oktober 2012 ordnade man 
tillsammans en föreläsningskväll.50 Den sjunde december 2012 arrangerade man en temakväll 
tillsammans om konsumtion och materialism.51 Den 10 mars 2013 arrangerade man tillsammans 
dawahkursen ”Call of Duty”.52 Den kursen var också i samarbete med den brittiska organisationen 
iERA, vars företrädare vid upprepade tillfällen uttryckt sig nedsättande om till exempel judar och 
homosexuella.53 Samtliga nämnda arrangemang ägde rum i Södertörns högskolas lokaler.  

Ett par ledande medlemmar i al-Taqwa ungdomsförening studerade vid den här tiden på Södertörns 
högskola (åtminstone mellan 2009 och 2012).54 Det finns därför skäl att tro att de under den tiden var 
aktiva även inom Södertörns muslimska studenter.  

Al-Taqwa ungdomsförening hade en öppen, pro-jihadistisk hållning. Flera av medlemmarna åkte till 
Syrien och anslöt till IS och andra al-Qaidainspirerade grupper.55 Gruppens ideologi kom bland annat 
till uttryck genom samarbeten med radikala organisationer och föreläsare, samt på föreningens 
facebooksida, där man återkommande lyfte fram och romantiserade jihad, martyrskap och radikala 
ideologer.56 Den salafi jihadideologi som al-Taqwa ungdomsförening förespråkade kan därför inte ha 
varit någon hemlighet för representanterna för Södertörns muslimska studenter. 

En av de ledande medlemmarna i al-Taqwa ungdomsförening hette Idris Cheway. Han hade en 
kandidatexamen i företagsekonomi från Södertörns högskola. Redan 2011 framkom i en anmälan som 
han gjorde till Diskrimineringsombudsmannen att han ska ha varit klassad som säkerhetsrisk av 
Säkerhetspolisen.57 Idris Cheway var under flera år en av de mest aktiva nätrekryterarna och 
propagandisterna i Sverige för våldsbejakande islamism, bland annat genom sitt alias ”Ibn Mulaykah”. 
Han reste själv till Syrien för att ansluta till Islamiska staten och dödades där sommaren 2017.58 Det 
framgår av en facebooktråd som utredningen har tillgång till att Idris Cheway deltog i minst en av de 
ovan nämnda aktiviteterna hos Södertörns muslimska studenter.59 
 
 
SUM och kopplingar till Muslimska brödraskapet 
Forskaren Lorenzo Vidino förklarar i sin bok ”The New Muslim Brotherhood in the West” hur man 
bör förstå muslimska brödraskapets aktiviteter i Europa:60 

                                                           
49 Bild 16 i bilaga. 
50 Bild 17 i bilaga. 
51 Bild 18 i bilaga. 
52 Bild 19 i bilaga. 
53 Se till exempel följande uttalanden av iERA:s ordförande Abdur Raheem Green: 
https://tifrib.com/abdurraheem-green/ 
54 Enligt avstämning med högskolans studentregister av personer kända av utredaren som medlemmar i al-
Taqwa ungdomsförening.  
55 Utredningen har identiteten på fyra personer från al-Taqwa ungdomsförening som reste till Syrien. Se till 
exempel https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/referens/ug-referens-4. 
56 Föreningen anlitade t.ex. den salafistiska predikanten Anas Khalifa som föreläsare i september respektive 
december 2012, och hade samarrangemang med den norska salafiströrelsen islam.net i maj 2012. Mellan 
februari och november 2013 publicerade al-Taqwa ungdomsförening vid ett flertal tillfällen glorifierande texter 
om väpnad jihad på sin facebooksida. Man hyllade även al-Qaidaideologen Suleman al-Alwan, som sitter 
fängslad i Saudiarabien. Se bild 20-26 i bilaga. 
57 Enligt anmälan inkommen till DO 2012-03-12. 
58 https://www.magnussandelin.se/akademikern-fran-alby-blev-rekryterare-at-is 
59 Bild 27 i bilaga. 
60 Excerpt From: Lorenzo Vidino. “The New Muslim Brotherhood in the West (Columbia Studies in Terrorism 
and Irregular Warfare).” iBooks. 
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“Though members of the Egyptian branch of the Muslim Brotherhood may still take an oath of 
allegiance when they join, these formalities do not apply in the West. The absence of official 
affiliations makes the identification of members of what I am calling the global Muslim Brotherhood 
movement particularly challenging. The task is even more difficult in the West, where individuals and 
organizations, aware of the negative stigma that any possible link to the Muslim Brotherhood can 
have, have gone to great lengths to sever or hide such ties.  

Governments and commentators have endlessly debated whether the organizations founded by the 
Brotherhood's pioneers and their offshoots-established decades ago and increasingly guided by a 
second generation of mostly Western-born leaders-can be described as Muslim Brotherhood entities. 
The answer can be given only by refining the question. If identification with the Brotherhood is 
defined by a formal membership or affiliation, then the Brotherhood is not present in the West aside 
from such pioneers as Nada and a few others. But if what matters is adherence to a set of ideas and 
methods, as Brotherhood leaders themselves consistently maintain, then the Brotherhood is very much 
active in Europe and North America. 

Given the lack of formal affiliation and the conscious effort by the Western Brothers to downplay or 
deny even their ideological links to the Muslim Brotherhood, identifying an organization as part of the 
movement is difficult. Nevertheless, there are a number of indicators that, though not conclusive, help 
efforts to assess whether a certain group belongs to the global movement.” (Vidino 2010, s.101-102). 

En rapport som beställdes av den brittiska regeringen fastslog att Muslimska brödraskapets 
organisationer i Storbritannien arbetar på ett hemligt sätt och att deras ideologiska övertygelse är att 
”det västerländska samhället är inneboende fientligt mot muslimer och muslimska intressen och att 
muslimer bör besvara detta genom att hålla en distans och autonomi”. Vidare har MB-anknutna 
representanter förespråkat dödsstraff för homosexualitet och stening av otrogna män och kvinnor.61 

Ursprungstext: 

“But as of July 2014 neither MAB nor other organisations related to the Muslim Brotherhood had 
clearly and publicly promoted a vision of Muslims living in this country as integrated British citizens; 
indeed, in the course of the preparation of this review MAB accepted that their teaching material has 
not been updated to reflect their claimed objectives. Literature in the Muslim Brotherhood movement 
in this country continues to reflect some of the concerns of the foundational Muslim Brotherhood 
ideology, notably that western society is inherently hostile to Muslim faith and interests and that 
Muslims must respond by maintaining their distance and autonomy. The UK based chairman of 
Interpal has written openly in support of the death penalty for homosexuality and stoning to death of 
married men and women found guilty of adultery”. 

Vidare visar samma rapport att MB-anknutna organisationer och individer stödjer 
självmordsbombningar utförda av Hamas, i vissa fall mot civila. MB har inte tagit offentligt avstånd 
från Hamas terrorhandlingar. 

Ursprungstext: 

”However, in common with the Muslim Brotherhood elsewhere, Muslim Brotherhood-related 
organisations and individuals in the UK have openly supported the activities of Hamas. People 
associated with the Muslim Brotherhood in the UK have applauded suicide bombing by Hamas, in 
some cases against civilians. Hamas terrorist activities have not been publicly disowned or 
condemned. Muslim Brotherhood organisations and associates in the UK have neither openly nor 
                                                           
61 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486932/Muslim_Brotherhoo
d_Review_Main_Findings.pdf 
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consistently refuted the literature of Brotherhood member Sayyid Qutb which is known to have 
inspired people (including in this country) to engage in terrorism.” 

Rapporten visar även att MB arbetar med hjälp av gräsrotsaktiviteter och att de engagerat sig politiskt 
när det har varit en möjlighet, samtidigt som de har använt sig av våld och terror för att uppnå politiska 
mål. Vidare anses deras inflytande i Storbritannien inte stå i proportion till deras antal. 

Ursprungstext: 

“The Muslim Brotherhood historically focused on remodelling individuals and communities through 
grassroots activism. They have engaged politically where possible. But they have also selectively used 
violence and sometimes terror in pursuit of their institutional goals. Their public narrative – notably 
in the West - emphasised engagement not violence. But there have been significant differences 
between Muslim Brotherhood communications in English and Arabic” 

“There is little evidence that the experience of power in Egypt has caused a rethinking in the Muslim 
Brotherhood of its ideology or conduct. UK official engagement with the Egyptian Muslim 
Brotherhood produced no discernible change in their thinking. Indeed even by mid 2014 statements 
from Egyptian Muslim Brotherhood-linked media platforms seem to have deliberately incited 
violence” 

“Much about the Muslim Brotherhood in the UK remains secretive, including membership, fund 
raising and educational programmes. But Muslim Brotherhood associates and affiliates here have at 
times had significant influence on the largest UK Muslim student organisation, national organisations 
which have claimed to represent Muslim communities (and on that basis have sought and had a 
dialogue with Government), charities and some mosques. Though their domestic influence has 
declined organisations associated with the Muslim Brotherhood continue to have an influence here 
which is disproportionate to their size”. 

“The Muslim Brotherhood in the UK claimed to act in support of Muslim communities here and use 
London as a base for activism elsewhere, notably with other Muslim Brotherhood organisations in 
Europe, in Egypt and the occupied Palestinian territories and in the Gulf. This activity is sometimes 
secretive, if not clandestine;  

- the Muslim Brotherhood have been publicly committed to political engagement in this country. 
Engagement with Government has at times been facilitated by what appeared to be a common agenda 
against al Qaida and (at least in the UK) militant salafism. But this engagement did not take account 
of Muslim Brotherhood support for a proscribed terrorist group and its views about terrorism which, 
in reality, were quite different from our own;  

- aspects of Muslim Brotherhood ideology and tactics, in this country and overseas, are contrary to 
our values and have been contrary to our national interests and our national security”. 

 

FEMYSO och FIOE 

I SUM:s verksamhetsberättelse från 2009 står följande:62  

”Sveriges Unga Muslimer är medlemmar i FEMYSO som är en europeisk paraplyorganisation för 
muslimska ungdoms- och studentorganisationer (Forum for European Muslim Youth and Student 
Organisations).  

                                                           
62 https://www3.mucf.se/uas/documents/orfgb_a0f1/annual_report_file_1.pdf 
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SUM hade fram till 2009 två representanter som satt i styrelsen för FEMYSO varav en var ordförande 
för organisationen.  

SUM deltog på FEMYSO:s årsmöte i Sarajevo samt på andra utbildningar och aktiviteter runt om i 
Europa.  

Under 2009 arrangerade SUM:s styrelse en intressant studieresa till Turkiet i samarbete med Turkish 
Airlines, muslimska organisationer i Turkiet samt regeringspartiet AKP:s Ungdomsförbund.  

SUM:s ledamöter har även deltagit i internationella möten och seminarier som berört aktuella frågor 
för förbundet”. 

Enligt ett inlägg av SUM på organisationens Instagramkonto var SUM också med och grundade 
FEMYSO.63 

FEMYSO är enligt forskaren Lorenzo Vidino en aktiv ungdomslobbygrupp som grundades 1996 av 
bland annat FIOE. FEMYSO har sina högkvarter i Bryssel tillsammans med FIOE och organisationen 
har fått rollen att representera muslimer i olika sammanhang, bland annat hos viktiga beslutsfattare. 
FIOE:s förre ordförande Ahmed al Rawi säger att organisationen delar ”en gemensam syn” och har en 
”god och nära relation” med Muslimska brödraskapet.  

Andra tillhörande FIOE förnekar kopplingar till Muslimska brödraskapet. Salem Abdul Salam Al 
Shikhi som är medlem i FIOE:s Europeiska råd för fatwa och forskning menar däremot att FIOE 
”representerar muslimska brödraskapets moderata del som arbetar under europeiska och lagar.” 
(Vidino 2010, s.120) 

Den brittiska regeringsrapporten visar att FIOE är grundat av Muslimska brödraskapet: 

Ursprungstext: 

“Muslim Brotherhood organisations in the UK – including charities – are connected to counterparts 
elsewhere in Europe. MAB are associated with the Federation of Islamic Organisations in Europe 
(FIOE), established by the Muslim Brotherhood in 1989. FIOE subsequently created the European 
Council for Fatwa and Research, another pan European Muslim Brotherhood body, intended to 
provide religious and social guidance to Muslims living in Europe”.64 

Tidigare ordförande för FIOE är Chakib Benmakhlouf som är bosatt i Stockholm. Chakib 
Benmakhloufs båda söner är aktiva i SUM, sonen Mohamed Ibrahim Benmakhlouf var vice 
ordförande för SUM 2012 och den andra sonen Hamza Benmakhlouf har varit mötesordförande för 
SUM.  

Islamiska förbundet är en systerorganisation till FIOE. Vidare är SUM och Islamiska förbundet 
samarbetsorganisationer och delar lokaler i Stockholms moské65. Omar Mustafa som är tidigare 
generalsekreterare för SUM är idag Islamiska förbundets ordförande. På Islamiska förbundets hemsida 
publiceras FIOE:s officiella uttalanden och i många fall ser dessa publiceringar ut som att de tillhör en 
och samma organisation. Exempel:66 

http://www.islamiskaforbundet.se/the-federation-of-islamic-organisations-in-europe-fioe-condemns-
the-horrific-murder-in-london/ 

                                                           
63 Bild 60 i bilaga. 
64 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486932/Muslim_Brotherhoo
d_Review_Main_Findings.pdf 
65 http://www.stockholmsmoske.se/moskens-hyresgaster/  
66 Bild 45-46 i bilaga. 
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http://www.islamiskaforbundet.se/fioe-where-is-the-moral-conscience-of-the-world-regarding-the-
brutal-violations-against-the-rohingya-muslims/  

Vidino menar att problemet med definitionen av Muslimska brödraskapet gör att det blir 
kontroversiellt hur man identifierar dess organisationer. I de flesta fall bekräftas dock en affiliation till 
brödraskapet, med detta avses en ideologisk rörelse och inte en organisation.  Sådana bekräftelser av 
affiliation och ideologisk överensstämmelse med organisationer och MB kommer ofta från MB:s egna 
medlemmar. Ett sådant exempel är Mohammed Akef som har tydliggjort att FIDE, FEMYSO och 
deras andra medlemsorganisationer faller in under det stora paraplyet för det globala Muslimska 
brödraskapet, och mer specifikt ”the trend” som leds av Qaradawi. I en intervju sade Akef som är 
Egyptiska MB:s tidigare ledare att dessa organisationer och institutioner är självständiga och 
autonoma och att de inte styrs av Egyptiska MB, utan att de styrs av MB utanför Egypten. Enligt 
Vidino är en organisations medlemskap i FIOE eller FEMYSO en formell indikator på att 
organisationen är affilierad med den europeiska grenen av ”The new Western Brothers”. (Vidino 2010, 
s. 121) 

Ursprungstext: 

“In 1990 FIOE and its French component, the UOIF, purchased a castle and a hectares of adjacent 
land in a bucolic part of Burgundy and established the network's first center of higher learning, the 
European Institute for Human Sciences (IESH).121 Inaugurated in 1992 by al Qaradawi, it provides 
Islamic education to 120 students resident on campus plus 200 students studying by correspondence 
each year. In 1996 FIOE, in cooperation with the Saudi-based WAMY, also created the Forum of 
European Muslim Youth and Student Organizations (FEMYSO), an active youth branch devoted to 
lobbying. Originally headed by the ubiquitous Ibrahim El Zayat, FEMYSO has managed to become, in 
its own words, "the de facto voice of the Muslim youth of Europe." Today it oversees a network of 37 
member organizations and maintains relations with institutions such as the European Parliament, the 
Council of Europe, and the United Nations. Strategically headquartered in Brussels in two buildings a 
few blocks from the EU Commission and other institutions of the European Union, FIOE and 
FEMYSO enjoy access to the European seats of power that no other European Muslim organization 
can even dream of gaining. Their leaders have often been invited to testify before the European 
Parliament and to represent the "Muslim point of view" in debates with policy makers.” (Vidino 2010, 
s.119-121) 

“Some Middle East-based affiliates of the organization, however, proudly proclaim that FIOE's 
ideological and methodological identification with the Brotherhood is complete. "If we move a step 
forward, and look into targets of the Federation of Islamic Organizations in Europe (FIDE)," wrote 
Salem Abdul Salam Al Shikhi, a member of FIOE's European Council for Fatwa and Research, "it 
represents the Muslim Brotherhood's moderate thought taking into consideration European specialty, 
and working under European regimes and laws.” 

”As usual, the terminological difficulties in defining the nature of the Brotherhood make the 
identification of organizations related to it controversial. But, as in most cases, the confirmation of 
affiliation with the Brotherhood, intended as an ideological movement and not as organization, comes 
from members of the Brotherhood itself Mohammed Akef has made it clear that FIDE, FEMYSO, and 
their member organizations fall under the large umbrella of the global Muslim Brotherhood and, more 
specifically, the trend led by Qaradawi. "These organizations and institutions are independent and 
autonomous. We do not control them," said Akef in an interview with the Swiss journalist Sylvain 
Besson. "It is the Brothers abroad that control them. The structures linked to Qaradawi are 
organizations of the Brotherhood directed by the Brothers of different countries." An organization's 
membership in the FIOE and in FEMYSO provides a formal indicator of its affiliation with the 
European wing of the New Western Brothers.” (Vidino 2010, s.119-121). 
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SUM:s systerorganisation FOSIS 

SUM uppger i ett inlägg på Instagram att organisationen FOSIS är dess systerorganisation.67 Lorenzo 
Vidiono beskriver FOSIS som grundat av aktivister som är kopplade till olika grenar av Muslimska 
brödraskapet. 

Ursprungstext: 

“Arab activists linked to various branches of the Muslim Brotherhood established a presence in the 
early 1960s, giving birth to two prominent student organizations (the Muslim Students Society and the 
Federation of Student Islamic Societies, FOSIS), and have been quite active in various Britishbased 
Islamist organizations ever since. But both Islam and Islamism in the United Kingdom are deeply 
shaped by the South Asian origins of most of its adherents, who dominate in terms of numbers and 
influence.” (Vidino 2010, s.252) 

 
Föreläsningar av Yvonne Ridley 
I Förvaltningsrättens dom från 2017-11-14 avfärdar domstolen en del av tidigare riktad kritik som 
MUCF lyft fram gällande olämpliga föreläsare som SUM bjudit in, dels på grund av att SUM avbokat 
föreläsarna efter kritik i medier eller att de av annat skäl slutligen inte deltagit i evenemanget 
(Abdullah Hakim Quick, Sheik Rateb Al-Nabulsi och Dr. Zaghloul El-Naggar), dels på grund av 
avsaknad av exempel på antisemitiska uttalanden från föreläsaren Yvonne Ridley. 

När det gäller Yvonne Ridleys antisemitism så är den väldokumenterad och bör därför läggas fram, 
inte minst eftersom SUM i sitt svar till Förvaltningsrätten fortsätter att försvara henne och avfärdar 
hennes antisemitism som kritik mot ”den sionistiska väckelserörelsen”. Formuleringen får anses 
illustrera SUM:s egen syn på antisemitiska konspirationsteorier.  

SUM har minst två gånger varit med och bjudit in Yvonne Ridley för att tala. 2011 deltog hon i ett 
seminarium i Tensta, och 2013 deltog hon som föreläsare på de Muslimska familjedagarna.69 

Organisationer som Svenska kommittén mot antisemitism och Expo har varit tydliga med att Yvonne 
Ridley återkommande och i olika sammanhang använt klassiskt antisemitiskt språkbruk.70 Bland annat 
sa hon i ett tal 2009 att ”sionisterna” genom sina tentakler styr brittiska medier:71 

”The zionists have tentacles everywhere. And not content with keeping the western media outside of 
Gaza from stopping them from covering the war. They are putting pressure on communities throuout 
the UK to stop gatherings like this. And it isn´t just a community level, we have seen with the 
disgraceful behavior from the BBC, that this interference goes right to the very top of the media, in to 
the very heart of our homes.” 

Samma tema om att ”sionisterna” genom sina tentakler styr samhällsfunktioner, här de brittiska 
domstolarna, upprepade hon i en artikel 2010:72 

”For too long have we allowed the long, poisonous tentacles of Zionism and Islamaphobia to twist 
and weave their way into British courts. Ordinary, law-abiding citizens of faith and no faith have had 

                                                           
67 Bild 56 i bilaga. 
69 Bilder 28-29 i bilaga. 
70 http://expo.se/2013/yvonne-ridley-i-samrore-med-judehatare_5840.html, 
https://skma.se/blogg/2016/06/skma-nagra-ord-om-kaplan-affaren/ 
71 https://www.youtube.com/watch?v=KSJpcUqFq_Y 
72 https://www.middleeastmonitor.com/20140128-donkeys-and-demons/ (artikeln var ursprungligen 
publicerad 2010: https://cst.org.uk/news/blog/2010/04/13/tentacles-lobbies-and-the-election) 
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enough of seeing our courtrooms hijacked by those who believe some are more equal than others 
when it comes to freedoms and liberties. 
The next few weeks and months are going to be interesting, as groups led by the Stop the War 
Coalition demand justice in the courts. And we will get justice in English courts because more and 
more people are beginning to sit up and take notice. 
There has already been a fair and just ruling over the border in Scotland which shows there’s no 
place for Zionist meddling in the judiciary. The charges of "racially aggravated conduct" laid against 
5 members of the Scottish Palestine Solidarity Campaign were thrown out by Sheriff James Scott at 
Edinburgh Sheriff Court on Thursday April 8. 
(…) 
Now that the evils of Zionism have been kicked out of Scotland let’s see that it is wiped out of the 
English courts as well. There is no room for Zionist influences in our legal system just as there is no 
room for Islamaphobia or racism.” 

På sin egen hemsida har Yvonne Ridley i ett angrepp på den förre brittiske utrikesministern David 
Miliband, som har judisk bakgrund, skrivit att han ”förlorade mer än sin förhud när han omskars”:73 

”Milliband is a gutless, little weasel who lost more than his foreskin when he was circumcised”. 

Hon har även i ett tal från 2006 uttryckt beundran för jihadistideologen och predikanten Anwar al-
Awlaki:  

”He is a great imam and I have huge respect for him.”74  

Redan vid den tiden hade Awlaki förklarat krig mot USA.75 Yvonne Ridley har dessutom länge valt att 
röra sig i kretsar av kända antisemiter, som Malaysias tidigare premiärminister Mahathir Mohamad.76 

 
Föreläsningar av Kamal El-Makki 
Den brittiska predikanten Kamal El-Makki har bjudits in flera gånger som föreläsare av Sveriges unga 
muslimer och dess lokalorganisationer. 2012 höll han två föreläsningar på uppdrag av Sveriges unga 
muslimer, en i Stockholm och en i Göteborg.77 Föreläsningen i Stockholm skedde på SUM:s 
årskonferens och filmades.78 I oktober 2013 var han inbjuden som föreläsare av SUM:s 
lokalorganisation Nätverket för ungdomars framtid.79 2014 medverkade El-Makki i ett 
webbradioprogram 2014 där SUM:s medlemsorganisation Muslimska studenter Stockholm universitet 
var medarrangör.80 2015 var det dags igen. Då bjöd lokalorganisationen Stockholms unga muslimer in 
Kamal El-Makki men han avbokades efter uppmärksamhet i medier.81  

Kamal El-Makki har uttryckt sig nedvärderande om homosexuella, kvinnor och icke-muslimer, 
försvarat slaveri och sagt att människor som lämnar islam bör straffas med döden. Bland annat har han 
sagt följande under en föreläsning:82 

                                                           
73 https://yvonneridley.org/analysis-and-opinion/israels-60th-independence-day/ 

74 https://www.youtube.com/watch?v=_o0RPkO3V2w 
75 https://archive.org/stream/AllahIsPreparingUsForVictory-
AnwarAlAwlaki/AllahIsPreparingUsForVictory_djvu.txt 
76 http://expo.se/2013/yvonne-ridley-i-samrore-med-judehatare_5840.html 
77 SUM:s verksamhetsberättelse 2012 
78 https://www.youtube.com/watch?v=ZrYMZgj9L9I 
79 Bild 30 i bilaga. 
80 https://www.youtube.com/watch?v=gs9INg5xJlM 
81 Bild 31 i bilaga. Se även https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/predikant-stoppas-fran-att-forelasa 
82 https://tifrib.com/kamal-el-mekki/ 
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“The question is ‘Why is the apostate killed in Islam?’…if someone leaves their allegiance to their 
country they should be killed, so if they leave their allegiance to Allah nothing happens? 
…in Islam, off course, you know, it’s a very different system. It’s not like somewhere you heard someone 
leaves Islam and you just go get him and stuff like that. First of all it’s done by the authorities, there are 
procedures and steps involved. First of all they talk to him, yeah, about, yanni, the scholars refute any 
doubt that he has on the issue, they spend days with him refuting and arguing with him, trying to 
convince him. Then they might even, yaani, threaten him with the sword and tell him ‘You need to repent 
from this because if you don’t you repent you will be killed.’ And if he insists on being killed that means 
really, really believing in that. And then, after the procedures take their toll, and then at the end, by 
the authority of the ruling body, it’s done. 
…this was a plot by the Jews of Medina. When Islam entered Medina, they would pretend to enter into 
Islam in the morning. So ten, twelve people would become Muslim in the morning, then at night they 
leave. The same night they leave Islam. Tomorrow a group becomes Muslim, then the same day they 
leave Islam, towards the end of the day they leave Islam…so they tried to do that to deter people from 
becoming Muslim. It was a technique. Then…‘baddala deenahu, faqtuhulu,’ the one who changes his 
religion, kill him. How many people do you think pretended to be Muslim the next day? Zero. Nobody 
wanted [to] because there’s killing involved.” 
 

Föreläsning av Jamal Badawi 
Huvudgäst på 2011 års SUM-konferens var kanadensaren Jamal Badawi.83 Han har tidigare försvarat 
självmordsbombningar och hävdat att demokrati och islam inte är förenligt.84  

 
Föreläsning av Yasir Qadhi 
Den amerikanske predikanten Yasir Qadhi bjöds in till de Muslimska familjedagarna 2013.85 Yasir 
Qadhi har gjort flera hätska uttalanden mot judar och homosexuella, till exempel: ”I remember how 
homosexuals were looked down upon and the names that were given to these people, and how 
disgusted the average masses were with that segment of society. Now look, now look at how we have 
regressed, not progressed. Where it is impossible, forget a Muslim, even a Christian or a Jew can not 
stand up in public in front of a non-Muslim audience and speak against homosexuality, he is a 
homophobe, he is an evil person, how dare he preach his hatred against this group of people?”86 

 
Föreläsning av Azzam Tamimi 
Den palestinske författaren Azzam Tamimi bjöds in till de Muslimska familjedagarna 2013.87 Han har 
flera gånger lanserat antisemitiska konspirationsteorier, bland annat om att ”judiska pengar” 
kontrollerar amerikanska politiker och att det bakom ”Israel och sionismen” står en 
”propagandamaskin som inkluderar majoriteten av amerikanska medier [och] den amerikanska 
filmindustrin”.88 

                                                           
83 Bild 32 i bilaga. 
84http://www.investigativeproject.org/documents/misc/275.pdf 
85 http://muslimskafamiljedagarna.se/2013/project/yasir-qadhi/ 
86 https://tifrib.com/yasir-qadhi/ 
87 http://muslimskafamiljedagarna.se/2013/project/tamimi/ 
88 http://web.archive.org/web/20060906081932/http://www.ii-pt.com/web/articles/anti.htm Se även 
http://skma.se/blogg/2013/06/mustafa-affaren-eller-hur-legitimering-av-judehat-blev-kamp-mot-
antisemitism/ 
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Jönköpings unga muslimer och Lasse Wilhelmson 
SUM:s lokalorganisation Jönköpings unga muslimer89 startade 2010 en tidskrift, As-Sirat, där man i en 
intervju med den kände förintelseförnekaren Lasse Wilhelmson lät honom stå oemotsagd.90 Man hade 
även anlitat skribenten Mohamed Omar, som på den tiden var uppmärksammad för sin öppna 
antisemitism, som krönikör.91 Efter kritik lades tidningen ner.92 I intervjun med Lasse Wilhelmson i 
As-Sirat sa Wilhelmson bland annat följande:93 

”Varför får då inte den officiella bilden av förintelsen (6 miljoner judar dödade i gaskamrar) 
ifrågasättas, ens i mindre delar? Varför behandlas dessa händelser inte som historiska fakta, utan som 
heliga trossatser? Själv blir jag kallad för ”Förintelseförnekare” bara för att jag har påvisat 
historiska fakta om att  ”6 miljoner judar i ett Holocaust” ingick i en omfattande kampanj till stöd för 
judarna i Europa kring 1920, det vill säga över 20 år innan ”Förintelsen” och att det är därifrån som 
uttrycker kommer. Om man efterfrågar dokument eller fysiska bevis för att människor och inte bara 
löss gasades ihjäl i stor omfattning, så är man också ”Förintelseförnekare”. Trots att ingen 
historierevisionist, mig veterligt, förnekar att många olika folkslag, även judar, avsiktligt avrättades 
och dödades under Andra världskriget. Allt som ifrågasätter ”6 miljoner judar dödade i gaskamrar” 
leder till att man i stormedia blir ”Förintelseförnekare”.” 

 
Föreläsningar av Bilal Borchali 
Bilal Borchali har föreläst flera gånger hos Sveriges unga muslimer och dess medlemsorganisationer. 
2012 höll han en workshop för SUM på organisationens årskonferens.94 I juni 2013 framträdde han på 
ett samarrangemang mellan Sveriges unga muslimer och dess medlemsorganisation Young Light i 
Helsingborg.95 2016 livesände SUM:s medlemsförening Karlstads unga muslimer en föreläsning med 
Bilal Borchali på föreningens facebooksida.96 

Bilal Borchali hör till en liten krets av salafistiska predikanter i Sverige och förespråkar en total 
efterlevnad av Koranen.97 

Islamologen Aje Carlbom, som är insatt Bilal Borchalis uppfattning, säger i en intervju i tidningen 
Bohusläningen att Borchalis syn på kön och homosexualitet står i strid med ”det dominerande svenska 
jämställdhetstänkandet”.98 

I en föreläsning säger Bilal Borchali att kvinnan måste lyda sin man:99 

”Profeten Muhammad - frid vare över honom sade: "Den kvinna som ber sina fem dagliga böner, 
fastar sin månad, tar vara på sitt könsorgan och lyder sin man kommer att sägas till henne på 
Domedagen, tillträd Paradiset från vilken port du än vill”. 

                                                           
89 Jönköpings unga muslimer finns med på förteckning över medlemsorganisationer från 2010. 
90 https://lassewilhelmson.wordpress.com/2010/11/03/tidskriften-as-sirat-intervjuar-lasse-wilhelmson/ 
91 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=3204734 
92 http://expo.se/2010/muslimsk-tidning-nedlagd-efter-kritik-om-antisemitism_3487.html 
93 https://lassewilhelmson.wordpress.com/2010/11/03/tidskriften-as-sirat-intervjuar-lasse-wilhelmson/ 
94 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ci8esHgnjZM 
95 https://www.youtube.com/watch?v=OEdb_l0kkKY 
96 Se bild 33 i bilaga. 
97 https://www.youtube.com/watch?v=OrZFFTuhp0E (från 1.58) och http://bilal.se/familj/att-integrera-sig-i-
samhallet/ (från 2,57) 
98 Jesper Gunnarsson, Extrema förkunnare inbjudna till moskén, Bohusläningen 30 juni 2017: 
https://www.pressreader.com/sweden/bohusl%C3%A4ningen/20170630/281496456299814 
99 https://www.youtube.com/watch?v=2t5wFPSqnUE 
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I en annan föreläsning säger han att kvinnor måste täcka sig för att inte hamna i helvetet.100 De ska 
enligt Borchali lägga en ”barriär” mellan sig och det motsatta könet: 

”Det finns ingen förståndig kvinna som tycker om att visa sig själv, därför bör hon täcka sig, säger 
Bilal Borchali.”101 

Bilal Borchali säger också i föreläsningen att det enda som får synas på kvinnor är händerna och 
ansiktet, att hijaben ska täcka hela kroppen, ej vara dekorativ, den får inte vara färggrann utan ska vara 
svart eller vit, ej sitta tight, ej vara parfymerad, och ej likna de ”otrognas” klädsel.102 

 
Föreläsningar av Bilal Mizher 
Bilal Mizher är en föreläsare som framträtt flera gånger hos Sveriges unga muslimer och dess 
medlemsorganisationer. 2013 och 2014 föreläste han till exempel på Muslimska familjedagarna.103 
Bilal Mizher har samtidigt i slutna nätforum visat att han stödjer terrorstämplade grupper och spridit 
propaganda för våldsbejakande islamism.104  

 
Mångkulturella ungdomscenter och Abu Muadh 
En genomgång av medlemsföreningen MKUC:s facebooksida visar att föreningen de senaste åren 
regelbundet anlitat predikanten Abu Muadh (Ahmed Suleman) som föreläsare.105 

Abu Muadh hör till en liten krets av salafistiska predikanter i Sverige. Han har öppet uppmuntrat unga 
muslimer som begått synder att resa för att göra jihad, och som martyrer få förlåtelse.106  

En annan föreläsning, den 14 juni 2013, hade titeln ”Jihadens status”. Under den här tiden hade 
uppskattningsvis några tiotal svenskar rest för att ansluta till al-Qaidainspirerade grupper i Syrien (IS 
hade ännu inte utropat sitt ”kalifat”), och fler skulle komma att resa under efterföljande höst. Abu 
Muadh använde religiösa verser och citat om jihad och applicerade dem på kriget och de som deltar i 
det. Den filmupptagning från föreläsningen som finns tillgänglig på internet inleds med två verser ur 
Koranen:107 

”Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: 
’Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i din nåd en beskyddare, ja sänd oss i din 
nåd en hjälpare! ’ 
De troende kämpar för Guds sak, men förnekarna av sanningen kämpar de onda makternas kamp. 
Kämpa därför mot dessa Djävulens bundsförvanter; Djävulens list är (enbart) svaghet.” 
 
Abu Muadh var under sin predikan tydlig med att det handlar om att strida med livet som insats, och 
att dessa strider pågår på olika platser i världen: ”Och profeten Muhammed har påbjudit Sahaba 
[Muhammeds följeslagare, min anmärkning] till att kämpa för Allahs skull, även med sitt eget liv. Till 
att strida för Allahs skull även med sin egen person. För att denna platsen är något som ett måste i 
livet. I livet kommer det alltid vara, mellan rätt och fel, mellan Haq och Batil [sanning och falskhet, 
min anmärkning], det kommer alltid vara nånstans där det kämpas. Och profeten Muhammed 
påbjuder och kallar de troende till såna här platser och stunder. Han säger till dem vad det är för 

                                                           
100 https://www.youtube.com/watch?v=lIaU6mJF5Zo, 11.30 minuter in i föreläsningen. 
101 https://www.youtube.com/watch?v=lIaU6mJF5Zo, 37,35 minuter in i föreläsningen. 
102 https://www.youtube.com/watch?v=lIaU6mJF5Zo, Från 51.45  iminuter in föreläsningen. 
103 http://muslimskafamiljedagarna.se/2013/gaster/ och bild 34 i bilaga. 
104 Bild 35-38 i bilaga. 
105 https://www.facebook.com/MKUC2014/ 
106 https://www.youtube.com/watch?v=bonRhuvHgZw Se även Uppdrag granskning, SVT, 22 april 2015: 
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/referens/ug-referens-16 
107 https://www.youtube.com/watch?v=yLZyeMR6z9s 
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belöning, till den som kämpar för Allahs skull, till den som strider för Allahs skull, till den som ger sig 
för Allahs skull. Profeten Muhammed säger till Sahaba, och till oss efter, att gå för Allahs skull eller 
komma tillbaka, bara det är bättre än jorden och vad som finns på den.” 
Vid ett par tillfällen under predikan tar han Syrienkriget som ett aktuellt exempel på vad han pratar 
om: 
”Till och med det återberättas i böcker och hadith, att den som är martyr, så fort han faller, som 
bröderna i Syrien, må Allah ge dem seger! Så fort han faller så kommer det två hurlein [jungfrur, min 
anmärkning] till honom i Dunya [på jorden, min anmärkning].” 
 
Abu Muadh har även sagt att homosexualitet är ett virus.108 

 
Märsta unga muslimer, Haitham al-Haddad och Abdurraheem Green 
SUM:s tidigare medlemsförening Märsta unga muslimer uppmärksammades 2015 efter att ha bjudit in 
Haitham al-Haddad från England att föreläsa. Hatiham al-Haddad förespråkar stränga sharialagar och 
har bland annat försvarat stening som straff vid äktenskapsbrott.109 Föreläsningen som var tänkt att 
hållas i kommunens lokaler stoppades, och Märsta unga muslimer uteslöts från Sveriges unga 
muslimer.110 Men utredningen har funnit att Märsta unga muslimer även tidigare har bjudit in 
föreläsare med antidemokratiska åsikter. 2012 hade man ett samarrangemang med al-Taqwa 
ungdomsförening (för information om al-Taqwa ungdomsförening, se avsnittet ovan om Södertörns 
Muslimska Studenter)111, och 2014 bjöd man in britten Abdurraheem Green för en föreläsning.112 
Greens extrema uttalanden är väl dokumenterade. Han har upprepade gånger uttalat sig nedvärderande 
om judar, kvinnor, homosexuella, icke-muslimer och demokrati.113 

 
Föreläsare Ameenah Blake 
År 2016 var Ameenah Blake inbjuden till Muslimska familjedagarna.127 Ameenah Blake är vice 
ordförande i Muslim Council of Britain (MCB) som enligt en brittisk regeringsrapport är en del av 
Muslimska brödraskapet. I rapporten går följande att läsa om MCB:128 

“In the 1990s the Muslim Brotherhood and their associates established public facing and apparently 
national organisations in the UK to promote their views. None were openly identified with the Muslim 
Brotherhood and membership of the Muslim Brotherhood remained (and still remains) a secret. But 
for some years the Muslim Brotherhood shaped the new Islamic Society of Britain (ISB), dominated 
the Muslim Association of Britain (MAB) and played an important role in establishing and then 
running the Muslim Council of Britain (MCB).” 

 
Föreläsare Ahmad Al Mofty 
Ahmad Al Mofty är imam vid Göteborgs moské och har blivit inbjuden som föreläsare till Muslimska 
familjedagarna och även föreläst för Göteborgs unga muslimer och Malmös unga muslimer.129 Mofty 

                                                           
108 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6267837 
109 https://www.youtube.com/watch?v=abLQdcNJB-A 
110 https://www.aftonbladet.se/nyheter/article20239080.ab 
111 Bild 39 i bilaga. 
112 Bild 40 i bilaga. 
113 https://tifrib.com/abdurraheem-green/ 
127 Bild 47-48 i bilaga. 
128 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/486932/Muslim_Brotherhoo
d_Review_Main_Findings.pdf 
129 Bild 49-51 i bilaga. 
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blev uppmärksammad i SVT när han inte tog avstånd från en av sina imamer som uttryckt 
kvinnofientliga åsikter samt för att Mofty själv har uttryckt misogyna åsikter, Göteborgs-Posten 
skriver:130 

”I kväll sänder Sveriges Television en uppföljning av det uppmärksammade programmet från i maj 
förra året. I det svarade imamen, Sheikh Rashid, ja på frågan om det är en missuppfattning om män 
tror att de får gifta sig med flera kvinnor. Inför den öppna kameran sa han också att ”det här med 
kvinnoförtryck” är myter och propaganda mot islam. 

När imamen sedan besöktes av två niqabklädda kvinnor, med dold kamera, accepterade han 
månggifte under vissa förutsättningar. Den ena kvinnan, som sa att hon blivit slagen av sin man, fick 
besked om att hon bara fick neka honom sex om hon var sjuk eller hade mens. 

I kvällens Uppdrag granskning förklarar Ahmed Al-Mofty, ordförande för Göteborgs moské, att 
imamen då hade blivit utsatt för en ”komplott”. Al-Mofty skjuter in sig på att den niqab-klädda 
kvinnan, med dold kamera, inte hade blivit slagen och alltså levererade en ”fabricerad” berättelse för 
imamen. 

Efter att ha sett programmet i förväg frågar GP Al-Mofty: 

Imamen visste väl inte att det var en fabricerad berättelse? 

– Det kom en kvinna till honom med väldigt förvirrade frågor. Imamen är teolog, han förklarade vad 
islam säger men det är inte juridiskt bindande. 

Efter vårens program har det varit en diskussion bland moskéns medlemmar, säger Al-Mofty. 

– Jag kan inte säga att imamen är felfri. Men medlemmarna vill ha honom, säger Al-Mofty till GP och 
tillägger att islamofobi ligger bakom SVT-programmen. 

Al-Mofty är även ordförande i Islamiska informationsföreningen. På dess hemsida ligger hela den 
långa SVT-intervjun med honom. Där får Al-Mofty frågan hur han tycker kvinnorna har det i Saudi-
arabien. 

Frågan ställs mot bakgrund av att moskébygget vid Ramberget finansierades med saudiska pengar 
samt att imam Rashid är utbildad i Saudiarabien. 

Al-Mofty svarar: 

– Det får du fråga kvinnorna i Saudiarabien. Jag är inte ansvarig för kvinnor i olika länder. Rashid 
har bott här i 20 år och han är också utbildad i England. 

Om förhållandet mellan män och kvinnor säger Al-Mofty att det i alla sammanhang ska vara samråd, 
diskussion samt respekt. Och tvång hör inte hemma vare sig i sexlivet eller religionen, slår han fast. 

Samtidigt hänvisar han, både i SVT-intervjun och i samtalet med GP, till vad Bibelns gamla 
testamente säger om att kvinnan ska lyda sin man. 

I kvällens Uppdrag granskning uppmärksammas även en internetföreläsning av Ahmed Al-Mofty på 
informationsföreningens hemsida. Innehållet i ”Mannens rättigheter” går svårligen ihop med modern 
jämställdhet mellan könen: ”Profeten har sagt att om en kvinna lämnar sin mans säng utan anledning 
så kommer änglar förbanna henne ända till morgonen. Likaså en man som inte får sexbehov 
tillfredsställda, så kan den här mannen bete sig som vild människa eller bli mycket arg och 
okoncentrerad /.../” 

                                                           
130 http://www.gp.se/nyheter/göteborg/imamens-uttalanden-om-kvinnor-upprör-1.501315  
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Det sistnämnda har fått Anna Johansson (S), intervjuad i programmet, att låta idrotts- och 
föreningsförvaltningen inleda en diskussion med islamiska informationsföreningen om dess 
värderingar och hur den förhåller sig till kommunens bidragsregler. Utgången av den diskussionen 
avgör om något bidrag utbetalas i år. 

Internetföreläsningen är nu borttagen från informationsföreningens hemsida.” 

 
Föreläsare Adnan Abou Chakra 
Adnan Abou Chakra har blivit inbjuden som föreläsare under Muslimska familjedagarna, Ibn Rushd131 
samt till Malmös unga muslimer för att tala om Palestina och motstånd.132 Muslimska familjedagarna 
presenterar honom som: ”lärare i svenska och matematik. Han arbetar även som journalist. Adnan är 
expert inom mellanöstern frågor med inriktning på internationell folkrätt”. 

I en artikel i Folket i bild från 2015 står det om en föreläsning som Abou Chakra hållit i:133 

”Den var en rörd Adnan Abou Chakra som mötte åhörare och Falu fredskör på Palestinamöte i Säters 
Folkets hus lördagen den 17 oktober. Palestinas öde är å ena sidan att judarna är motståndaren. 
Adnan var mycket noga med att säga att judarna i detta fall ska uppfattas politiskt, inte religiöst. Å 
andra sidan pekade Adnan på den starka solidariteten med Palestina, en solidaritet som finns i hela 
världen, men som nu i Säter också tog sig uttryck i bl.a. Falu fredskörs vackra sång till texter som 
uttrycker just denna starka solidaritet” 

”När Adnan kom till Sverige fick han höra att palestinier var terrorister. Adnan hävdade att 
palestinierna hade rätten på sin sida att bekämpa ockupationsmakten. När han bad kritikerna som 
terroriststämplade palestinierna precisera sig fick han sällan svar” 

”Finns det då någon rättvis lösning av Palestina-Israel konflikten? Nej, svarar Adnan, även om den 
enda möjliga praktiska lösningen, ett demokratiskt Palestina, skulle bli verklighet, så går det aldrig att 
gottgöra det som det palestinska folket drabbats av. Adnan jämförde vid upprepade tillfällen 
situationen i Palestina med den som tidigare rådde i Sydafrika. Just genom att erkänna att alla i 
Sydafrika oavsett ras (och religion) har samma rättigheter så ”löstes” frågan om apartheid i 
Sydafrika. Så länge sionisterna hävdar att judarna är Guds utvalda folk med högre rättigheter än 
andra kan inte muslimer, kristna och judar leva tillsammans på lika villkor. Bojkotten av Israel är 
viktig, avslutade Adnan, därför att den avlegitimerar Israel!” 

Vidare har Adnan Abou Chakra översatt en text från arabiska till svenska med Hamas budskap åt 
Usama Hamdan, Hamas representant i Libanon som i texten beskrivs som ”en av de högsta ledarna i 
Hamas, han är nummer två på Israels Most Wanted-lista och ryktas bli nästa Hamas-ledare”. Usama 
Hamdans text publicerades i Aftonbladet. Textens sista stycke lyder:134 

”Men lösningen på Palestina-frågan kräver en genuin vilja från det internationella samfundet att 
hjälpa palestinierna att förverkliga sina rättigheter. Om denna vilja inte finns, då kan det 
internationella samfundet inte förmena oss den rätt som internationell rätt ger alla folk, att med 
väpnad kamp driva bort ockupanterna och proklamera en självständig stat.” 

                                                           
131 http://www.palestine.se/2016/12/28/adnan-abou-chakra-forelaser-om-palestina-och-den-internationella-
folkratten/  
132 Bild 52-53 i bilaga. 
133 http://old.fib.se/item/5026-bojkotten-ar-viktig-eftersom-den-avlegitimerar-israel  

 
134 https://www.aftonbladet.se/debatt/article10498955.ab 
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Adnan Abou Chakra har även agerat översättare åt Islamiska Jihads ledare och representant i Libanon, 
Abu- Imad al-Rifa ́e. I den översatta texten går det bland annat att läsa:135 
”Islamiska Jihad tror att det enda alternativet för att bli av med den israeliska ockupationen är 
motstånd, i alla dess former, eftersom alla fredliga initiativ, från Madrid till Oslo har misslyckats.  

Vi kämpar mot en hänsynslös och rasistisk fiende som bryter mot internationell rätt, vanhelgar både 
muslimernas och de kristnas heliga platser och utför massaker efter massaker utan att bestraffas. 
Därför känner vi oss tvingade att använda våra kroppar för att stoppa den. De militära operationerna 
är inte ett mål i sig, utan ett medel för att stoppa den israeliska aggressionen.  

Omvärlden får inte glömma att den israeliska armén hör till en av de starkaste i världen. Hade vi 
samma utrustning, skulle vi inte använda våra kroppar som bomber för att stoppa folkmordet i 
Palestina.  

Vi i Islamiska Jihad vägrar att acceptera alla eftergifter från den palestinska myndighetens sida till 
både Israel och USA, samt kravet på att Intifadan ska stoppas. Vi kommer att kämpa och göra 
motstånd tills Israel drar sig tillbaka till 1967 års gränser”. 

Slutligen skriver Abou Chakra själv i SvD Debatt: 

”När palestinierna använder sin lagliga rätt att bekämpa ockupationsmakten Israel blir de anklagade 
av det israeliska ledarskapet för att vara terrorister.” 136 

Sammantaget ges en bild av SUM-föreläsaren Adnan Abou-Chakra som en person som har nära 
kontakter med och sympatier för Hamas och Islamiska jihad då han översatt texter åt deras högsta 
ledare och spridit deras budskap i Sverige. Även i sina tidigare föreläsningar och i en text i SvD 
försvarar han palestiniers användande av våld och relativiserar förekomsten av terrorism genom att 
reducera våldet till det som han kallar för ett lagligt motstånd.  

 
Föreläsare Abdul Rashid Mohamed 
Abdul Rashid Mohamed är imam vid Göteborgs moské samt studieansvarig för Göteborgs 
koranläsarförbundet. Imamen har studerat koranvetenskap vid Medina universitetet. Abdul Rashid 
Mohamed har tidigare uppmärksammats för att ha avrått en misshandlad kvinna från att anmäla brottet 
till polisen. Han föreläste på Muslimska familjedagarna 2016.137 

I en intervju med SVT Uppdrag granskning säger Abdulrashid Mohamed (ur artikel på SVT:s 
hemsida):138 

”Imamen: ”Hon behöver inte ringa polisen” 

UPPDRAG GRANSKNING · ”Kvinnoförtryck är myter och propaganda mot islam”. Så låter det 
när imamen i Göteborgsmoskén intervjuas öppet. 
I en dold inspelning slår han samtidigt fast att det finns bara två tillfällen när en kvinna kan neka 
sin man sex. När hon är sjuk – och när hon har mens. 

Saudiarabien är ett land där könsapartheid är satt i system och sharialagar utformade på medeltiden 
styr kvinnornas liv. 

                                                           
135 http://www.palestinagrupperna.se/sites/default/files/palestina-nu-pdf/2003-1.pdf 
136 https://www.svd.se/israel-spottar-pa-fn  
137 Bild 54 i bilaga. 
138 https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/imamen-hon-behover-inte-ringa-polisen 



25 
 

Saudiarabiska staten och saudiska affärsmän och prinsar sprider på olika sätt dessa ultraortodoxa 
tolkningstraditioner ut över världen. 

De finansierar moskéer, delar ut stipendier och utbildar imamer som sen arbetar i andra länder. 
Det var också saudiarabiska staten som gav Göteborgs muslimer en egen, riktig moské genom ett 
bidrag på 67 miljoner kronor. 
Nu har moskén en imam – Abdul Rashid Mohammed – som delvis är utbildad i just Saudiarabien. 

När Uppdrag gransknings reporter intervjuar Abdul Rashid Mohammed öppet om synen på kvinnans 
rättigheter låter det så här: 
– Det finns ingen skillnad på kön och självklart ska de ha ha samma rättigheter och samma 
skyldigheter inför Gud. 

Är det en missuppfattning då om det går omkring män som tror att de får gifta sig med flera? 
– Ja. Och sen det här med kvinnoförtryck, jag tycker att det är mer myter och att man sprider 
propaganda mot islam, säger imamen. 

Han håller med om att kvinnan själv har rätt att bestämma över sin kropp, men säger att båda mannen 
och kvinnan är skyldiga att lyssna till varandra. 
– Det står att hon ska lyssna på sin man. Det finns gränser, han kan inte till exempel begära av henne 
något som Gud förbjudit. Eller något som är skadligt för henne eller som kränker hennes personlighet, 
det får han absolut inte göra, säger han. 

När Uppdrag gransknings medarbetare besöker honom med dold kamera förmedlar han en annan syn 
till kvinnan, som uppger sig blivit misshandlad av maken. 
– Alltså, det är ingenting som hon behöver ringa polisen för. 

Han har bara slagit mig så här för att jag gav inte kärlek? 
– Det är något att lösa inom familjen, så jag anser inte att det är farligt, säger Abdul Rashid 
Mohammed då. 

I den öppna intervjun var imamen också tydlig med att mannen inte fick kränka kvinnans personlighet. 
Ändå svarar han så här på frågan, om kvinnan är skyldig att ha sex med mannen som slagit henne, 
och som gift sig med en annan: 
– Jag har läst en del böcker angående det här, och det är på två sätt kvinnan kan säga nej. När hon är 
sjuk och under perioden när du har mens. Det är de två gångerna du kan säga nej, slår Abdul Rashid 
Mohammed fast.” 

Föreläsare och SUM-aktiv Mohamed Temsamani 
Temsamami var mötesordförande på SUM:s årsmöte år 2015. Mohamed Temsamami förekommer 
även som föreläsare för SUM och är även aktiv i SUM och har varit projektledare för Muslimska 
familjedagarna. I en intervju från 2014 berättar han om sin praktik hos Muslimska brödraskapet i 
Egypten:139 

”Praktik Frihets- och Rättvisepartiet, Egypten 

 När, var och hur länge gjorde du praktik? 

Sommaren 2012 gjorde jag under en period på tio veckor praktik på Frihets- och Rättvisepartiet i 
Egypten. Partiet, som står nära det Muslimska Brödraskapet i Egypten, bildades efter den egyptiska 
revolutionen 2011 och blev därefter det största politiska partiet i parlamentet efter de första fria 
parlamentsvalen i Egypten 2011-2012. 

                                                           
139 https://www.su.se/asia/mena/våra-utbildningar/2.36317/mohamed-temsamani-1.177460 
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Hur fick du din praktikplats? 

Jag hade tidigare studerat i Egypten och tog kontakt med Frihets- och Rättvisepartiet genom en av 
mina tidigare studiekamrater som numera var verksam i partiet. 

 Vilka uppgifter hade du som praktikant? 

Jag hade som främsta uppgift att följa vad som skrevs om partiet i olika tankesmedjor och i 
västerländsk media. Jag lämnade dagligen in en rapport till deras mediaavdelning med mina resultat. 

 Upplevde du att din praktik var givande? 

Det var väldigt intressant och givande att på nära hand följa en av de största och viktigaste aktörerna 
i Egypten och kanske i regionen”. 

Mohamed Temsamami har även varit aktiv i Miljöpartiet men blev uppmanad att lämna partiet efter att 
praktiken uppmärksammats i media, en annan anledning till uppmaningen var att han hade skrivit flera 
tweets i positiva ordalag om Turkiets president Erdogan. Miljöpartiets ordförande i 
Stockholmsregionen besvarade anklagelserna till SVT med att säga:140 

”Vi ser allvarligt på anklagelserna och har tillsammans med lokalavdelningen arbetat för att reda ut 
exakt vad som har hänt och hur vi ska kunna gå vidare. Efter att ha tagit del av anklagelserna och haft 
samtal med Temsamani och andra företrädare i MP Solna har Miljöpartiet i Stockholmsregionen 
uppmanat Temsamani att lämna sitt politiska uppdrag för Miljöpartiet. Det skriver Elin Olsson, 
ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen, i ett mejl till SVT Nyheter Stockholm.”  

 
Föreläsare Anas al Tikriti 
År 2015 var Anas al Tikriti inbjuden som föreläsare till Muslimska familjedagarna.141 Anas Al Tikriti 
är ordförande för Cordoba Foundation som av David Cameron har beskrivits som en ”political front 
for the Muslim Brotherhood”. Anas Al Tikriti är Muslimska brödraskapets huvudtalesperson och 
lobbyist i Storbritannien, enligt honom själv är han dock inte medlem. 

Tikriti har själv sagt att brödraskapet stödjer Hamas och uttryckt åsikten att ”om du är ockuperad så 
behöver du fight back”. Tikriti har även grundat en grupp som heter ”the British Muslim Initiative” 
med en senior commander för Hamas, Mohammed Sawalha, och en Hamas special envoy, Azzam 
Tamimi.142 Azzam Tamimi var inbjuden till familjedagarna 2013. 

Ursprungstext: 

“The organisations based at Westgate House include the Cordoba Foundation, described by David 
Cameron as a “political front for the Muslim Brotherhood” and run by Anas al-Tikriti, the key 
spokesman and lobbyist for the Brotherhood in Britain, though he claims not to be a member himself. 
The Cordoba Foundation’s office is on the seventh floor of the building.  

Mr al-Tikriti states openly that “the Brotherhood supports Hamas. I believe that if you are occupied 
you need to fight back.” Mr al-Tikriti co-founded a group called the British Muslim Initiative with a 
senior commander in Hamas, Mohammed Sawalha, and a Hamas “special envoy,” Azzam Tamimi”. 

 

                                                           
140 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/efter-utpekandet-miljopartist-kraver-temsamanis-avgang 
141 Bild 55 i bilaga. 
142 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/11398538/How-the-Muslim-Brotherhood-fits-
into-a-network-of-extremism.html. 
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Föreläsare Jassem Al-Mutawa 
TV-predikanten Sheikh Jassem Al-Mutawa från Kuwait bjöds in till Muslimska familjedagarna 2014. 
Al-Mutawa har legitimerat visst våld mot kvinnor inom äktenskapet.143 

  

                                                           
143 https://www.svd.se/homofober-anyo-pa-gastlistan, https://www.memri.org/reports/kuwaiti-scholar-
jassem-al-mutawa-wife-beating-islam-treats-women-suffering-masochism 
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Slutsatser 
x Inom Sveriges unga muslimers organisation har det under senare år funnits flera 

överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska 
islamistiska miljöer, framförallt genom en del av SUM:s bidragsberättigade 
lokalföreningar. Sympatisörer och aktivister för extremistiska rörelser har och har haft 
ledande positioner i några föreningar. 

x Såväl SUM:s centralorganisation som olika medlemsföreningar har regelbundet de 
senaste åren bjudit in externa föreläsare och samarbetspartners vars ståndpunkter går 
på tvärs med kraven på demokratins idéer. Flera av dem har varit återkommande som 
föreläsare eller samarbetspartner. 

x Sveriges unga muslimer har formella samarbeten med organisationer och personer som 
har nära kopplingar till Muslimska brödraskapet. 

 

MUCF gav i december 2017 journalisten Magnus Sandelin i uppdrag att ta fram ett underlag om 
organisationen Sveriges unga muslimer som kan användas inför beslut i ett statsbidragsärende. I 
uppdraget ingick att utreda SUM:s och dess medlemsorganisationers demokratiska uppbyggnad och 
ideologiska uppfattning. Om möjligt skulle jämställdhets- och HBTQ-perspektiven beaktas när 
uppdraget utförs. 
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