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Minnesanteckningar - Sakråd om islamofobi den 8 mars  

Inledning 

Nina Andersson, statssekreterare åt kulturminister Jeanette Gustafsdotter, 
inledde mötet genom att hälsa alla deltagare välkomna. Statssekreteraren 
betonade att rasismen i samhället inte kan accepteras och berättade att 8 
miljoner kronor i permanenta medel har tillförts arbetet med åtgärdsprogram 
mot de olika formerna av rasism, däribland islamofobi. Åtgärdsprogrammen 
planeras beslutas innan sommaren och genomförs under 2022–2024. En 
medarbetare på Regeringskansliet gick igenom några pågående 
regeringsuppdrag kopplade till arbetet mot rasism i stort såväl som olika 
former av rasism, såsom islamofobi: 

• Myndigheten för stöd till trossamfund ska fortsatt öka kunskapen om 
säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.  

• Totalförsvarets forskningsinstitut ska kartlägga förekomsten av rasism 
digitalt.  

• Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska öka kunskapen om 
förekomsten av diskriminering på grund av religion eller annan 
trosuppfattning, samt hur den samspelar med etnisk diskriminering.  

• Polismyndigheten ska fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att 
bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin.  

Synpunkter och förslag om åtgärder inom de strategiska områdena i den 
nationella planen mot rasism, liknande formera av fientlighet och hatbrott 

Mer kunskap, utbildning och forskning 

Företrädare för deltagande organisationer påtalade att islamofobin ökar i 
samhället. De lyfte att det är viktigt att behandla roten till problemen och 
inte bara symtomen, samt att åtgärder inom till exempel rättsväsendet inte 
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kommer åt de bakomliggande orsakerna till islamofobi. Företrädare 
efterfrågade attitydförändrande och strukturellt arbete samt mer forskning 
om islamofobi.  

Företrädare för deltagande organisationer lyfte problem med rasism i skolan, 
exempelvis upplevelser av kränkande bemötande från skolpersonal gentemot 
muslimska föräldrar under Ramadan. En företrädare framförde hinder för 
möjligheten att utöva sin religion i skolan, exempelvis lyftes svårigheter för 
barn och unga att be i skolan samt erfarenheter av att skolans förståelse för 
Ramadan, religiös kost samt viss klädsel är begränsad. Detta ansåg 
företrädaren påverkar barnets rätt till integritet och religionsfrihet. 
Medarbetare från Regeringskansliet lyfte uppdraget till Skolverket och 
Forum för levande historia med syfte att motverka rasism i bland annat 
skolan, uppdraget till Barnombudsmannen om barns röster om rasism, samt 
uppdraget till DO om att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering 
på grund av religion eller annan trosuppfattning, samt hur den samspelar 
med etnisk diskriminering.  

Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog 

Under mötet betonade deltagande företrädare för organisationerna att det är 
viktigt att diskriminerade och marginaliserade grupper ges möjlighet till 
organisering. Företrädare framförde att civilsamhällets och folkbildningens 
utrymme krymper, och att en förklarande orsak är hot och hat mot 
civilsamhällets företrädare samt diskriminering. Det lyftes även att 
civilsamhällets utrymme också krymper på grund av minskat stöd och att det 
är för resurskrävande att överklaga fattade beslut. Förutom ekonomiska 
hinder i form av minskande bidrag lyftes strukturella ekonomiska hinder 
såsom att banker nekar muslimska föreningar som vill öppna bankkonto och 
införskaffa andra banktjänster. Det påtalades att även enskilda muslimer 
upplever detta. 

Deltagande företrädare för organisationerna lyfte även problem med 
lokaltillgång, särskilt för församlingar. Det uttrycktes en upplevelse av att det 
finns olika standarder för muslimska och icke-muslimska organisationer. 
Deltagare beskrev problem med att organisationer inte omfattas av 
diskrimineringslagen. Muslimska friskolor lyftes också i diskussionen, vilka 
upplever liknande ojämlika förutsättningar som andra muslimska 
organisationer. Företrädare lyfte särskilt vikten av att muslimska kvinnor 
organiserar sig och att det behövs stöd för det. 
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Under mötet förespråkade företrädare utökad dialog med regeringen och 
andra myndigheter. De lyfte en upplevd brist på samtalspartners bland 
myndigheterna för muslimska organisationer, och att Säkerhetspolisen och 
Polismyndigheten är de enda som för dialog med organisationerna. Vikten 
av transparens och inkludering av muslimska organisationer i framtagandet 
av förebyggande arbete såsom åtgärdsprogram betonades, och mer 
återkoppling önskades. Företrädare lyfte också vikten av att regeringen 
kommunicerar positivt kring det arbete som det muslimska civilsamhället 
gör. Politiskt sakkunnig åt kulturministern berättade att kontinuerlig dialog 
förs under genomförandet av åtgärdsprogrammen för att även kunna 
återkoppla kring de framsteg som görs. 

Ett mer aktivt rättsväsende 

Företrädare för deltagande organisationer lyfte fördomar mot muslimer. Det 
påtalades att antalet islamofobiska hatbrott som begås är stort, och att det 
finns ett mörkertal eftersom det finns farhågor om att inte bli bemött med 
respekt när man ska anmäla hatbrott. En organisation ansåg att 
koranbränning bör ses som ett hatbrott. Deltagare lyfte att muslimska 
kvinnor och barn är särskilda utsatta för fördomar och hatbrott. 

Övriga frågor och avslutning 

Under mötet lyfte företrädare för deltagande organisationer att islamofobi 
leder till svårigheter på bostads- och arbetsmarknaden, och att den även 
skapar ett demokratiunderskott. Deltagare påtalade att kvinnor och barn 
lider av minoritetsstress och psykisk ohälsa till följd av utsatthet för 
islamofobi. Det redogjordes för hur kvinnor inte deltar i det offentliga livet, 
inte engagerar sig i civilsamhället eller politiskt, och inte söker jobb på vissa 
arbetsplatser. Depression och allvarliga hälsoproblem lyftes som eventuella 
konsekvenser när kvinnorna inte delar i samhället. 

Företrädare för deltagande organisationer tog upp den 
desinformationskampanj som pågått mot socialtjänsten. Flera företrädare 
beskrev kampanjen som överdriven och innehållande desinformation, men 
betonade att den även visar på vissa problem inom socialtjänsten som 
behöver åtgärdas. Ett problem som lyftes var att språkförbristning skapar 
missförstånd mellan enskild och socialsekreterare, samt att mycket av 
problematiken har att göra med bristande förståelse, insyn och transparens 
kring ärendehantering. En företrädare ansåg att detta behöver utredas. 
Vidare lyftes att både desinformationskampanjen och de faktiska problemen 
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inom socialtjänsten har skapat stor rädsla och frustration inom den 
muslimska gruppen, vilket skapat förtroendeproblem. Ett annat problem 
som lyftes av några företrädare var att det inom socialtjänsten finns en 
okunskap om islam, muslimer och islamofobi som medför att muslimer 
förknippas med hederskultur. Detta ansågs leda till felaktig hantering av 
socialtjänstärenden som omfattar muslimska familjer.  

Företrädare för organisationerna ansåg vidare att olika former av rasism och 
förtryck prioriteras olika och ges olika mycket resurser, samt att islamofobin 
missgynnas. Det lyftes att det ofta finns mycket tyckande i formuleringar 
kring islamofobi, trots att det finns forskning som kan användas. En 
företrädare uppmanade till försiktighet i bruket av begreppet islamist samt 
ansåg att begreppet islamofobi är problematiskt. Företrädaren föreslog att 
begreppen islamhat, muslimhat eller antimuslimsk rasism används i stället. 
Företrädare lyfte även vikten av att anteckningar tas och är en del av 
återkopplingen efter sakrådet. 

Politiskt sakkunnig avslutade möte med att betona att civilsamhällets arbete 
på området är mycket viktigt och att regeringen uppskattar dialogen med 
dem. Medarbetare på Regeringskansliet tackade för kloka synpunkter och 
perspektiv. 

Deltagande organisationer 

• Amanah 
• Bosniakiska Islamiska Samfundet 
• Förenade Islamiska Föreningar i Sverige   
• Ibn Rushd 
• Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige 
• Islamiska Shiasamfunden i Sverige 
• Sveriges Muslimska Förbund 
• Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 

Närvarande departement 

• Justitiedepartementet 
• Socialdepartementet 
• Arbetsmarknadsdepartementet 
• Kulturdepartementet 
• Utbildningsdepartementet 
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