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Inledning

Jag vill börja med att säga att jag representerar mig själv och inte åt muslimers vägnar.

I den här texten kommer jag att skriva om Islamofobin och det växande hatet mot 

muslimer. Anledningen till varför jag valde att skriva om detta är för att det står mig så 

nära hjärtat och att det är något som berör mig och mitt liv. Jag anser att det är viktigt att 

man tar det upp det här så att det uppmärksammas och så att man kan kämpa emot 

orättvisor som muslimerna får utstå varje dag, runt om i världen. Det är viktigt som ung 

muslim att man ger sin syn på det hela, för det brukar oftast var icke muslimer som tar upp 

att det finns ett hat mot muslimer som till exempel kompetenta professorn Andreas Malm1. 

Jag menar inte att icke muslimer inte ska ta upp problemet men när en muslim tar upp 

Islamofobi begreppet så tas det inte på samma allvar. Jag ser upp till en person som 

Andreas Malm men det han gjort är han inte först med. 

Vi kan ta ett annat exempel som till exempel Michael Moore saker som han tar upp är 

saker som redan nämnts och sagt av muslimer men det tas mer på allvar när en ”vit” 

Amerikansk man tar upp det. Världen vi lever i har format oss till att tro på att den vita 

mannen är mer pålitlig än oss andra med färg.

Texten kommer att vara subjektiv och mycket mina egna åsikter och synpunkter. 

Bakgrund

Många tror att Islamofobi begreppet tog fart efter attentaten den elfte september men när 

man forskar om det så får man reda på att detta begrepp uppstod under 1900-talet. Första 

gången man stötte på det var på franska år 1918.

År 1997 publicerades det en rapport i Brittiska Runnymede Trust2 som gick under namnet 

Islamophobia- A Challenge for us all 3. Denna rapport har fått stort inflytande på 

diskussionen om Islamfobi begreppet. Runnymede Trust framställer Islamofobi som ett 

omfattande problem i det mångkulturella brittiska samhället. Deras definition av 

Islamofobi lyder så här ” Termen Islamofobi avser ogrundad fientlighet gentemot Islam. 

Den inkluderar även de praktiska konsekvenserna av sådan fientlighet vad gäller orättvis 

1 Andreas Malm- Professor på Lunds Universitet
2 Runnymade Trust- Brittisk Tankesmedja - http://www.runnymedetrust.org
3 Islamophobia a Challenge for us all- Author Runnymede Trust (1997)
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diskriminering av muslimska individer och gemenskap samt utestängande av muslimer från 

den allmänna politiska och sociala samvaron”4

Avsikten med denna rapport var att skapa ett begrepp som kunde fånga in en mångfald av 

Islamofobiska handlingar både verbala och fysiska kränkningar som till exempel attacker 

mot moskéer, begravningsplatser, diskriminering på anställningar eller av anställda eller 

lagar som är främst avsedda till alla förutom muslimer. Det som kritiseras mycket i 

Runnymede Trust är de som inte tar muslimernas problem på allvar och som inte försöker 

skapa ett skydd mot diskriminering som muslimer får utstå dagligen.

Det finns andra som definierar Islamofobi på andra sätt som till exempel religionsvetaren 

Åke Sander. Hans definition utgår från individen och hur individen blivit kränkt. Han vill 

skapa ett Islamofobi begrepp som kan funka som en utgångspunkt för juridiskt, socialt och 

politisk arbete5. Åke Sander inspireras bland annat av lagstiftningen mot sexuella 

trakasserier.

Men det finns även det som är emot detta begrepp och menar att Islamofobin används för 

att skydda Islam från kritik, det menar att radikal och politisk Islam är något som bör 

kritiseras samt fruktas. Varför bör vi inte frukta radikal Kristendom eller Judendom?

Syfte

Syftet med arbetet är att få fler att få upp ögonen om det växande hatet mot muslimer. 

Många väljer att blunda för det och menar på att det inte existerar. Jag vill nå ut med min 

text och få det som läser den att vakna upp och stå emot orättvisan som sker mot muslimer 

runt om i världen. Genom min undersökning jag gjort med hjälp av Andreas Malm, 

Runnymede Trust och flertal artiklar så hoppas jag kunna nå ut till det mest skeptiska när 

det gäller det existerande hatet mot muslimer. Förhoppningsvis så ändrar det som läser mitt 

arbete uppfattning och inser att det finns ett växande hat mot muslimer. 

Jag fick bland annat min inspiration när jag läste om Sverigedemokraternas syn på 

muslimer och hur det som parti är emot allt som Islam står för men även hur man i Sverige 

kartlägger unga muslimer i det stigmatiserade områdena. Jag själv har blundat för dessa 

problem men insett nu att med passivitet så kommer man inte bort från förtrycket.

4 Islamophobia A Challenge for us all sid 4 (1997)
5 Åke Sander http://www.levandehistoria.se/node/161
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Metod 

I texten har jag utgått mycket efter Andreas Malms bok Hatet mot muslimer(2009), 

Runnymede Trust samt även efter mina egna intervjuer och forskning. Målet med denna 

text är att nå med mitt budskap till så många som möjligt och med av min forskning så ser 

det ljust ut att jag kommer att lyckas. 

Jag har två delar i mitt arbete en praktisk del där jag har gjort en kort dokumentär film där 

jag har intervjuat Cherin Awad6, Mathias Gardell 7, MMRK8 och ordförande för Sverige 

Unga Muslimer Mohammed Amine . I intervjuerna så diskuteras det mycket om själva 

begreppet Islamofobi och dess framväxt. Jag har jobbat ihop med MMRK där jag har gjort 

en logga, visitkort samt en hemsida åt den nystartade kommittén. I den teoretiska delen har 

jag fokuserat mig mer djupgående kring begreppet Islamofobi och dess framväxt och olika 

aspekter som delvis ligger bakom det ökande hatet mot muslimer. Jag kommer även att gå 

in på mer specifikt kring rasismen som riktas mot muslimer i Sverige. 

9

6 Cherin Awad Jurist även medverkat i SVT:s program Halal tv 
7 Mathias Gardell Religionshistoriker  
8 MMRK- Muslimska Mänskliga rättigheters kommitté www.mmrk.org
9 http://motbilder.se/wp-content/uploads/2009/02/hate.jpg
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Vad är Islamofobi?

Islamofobi är ett hat som kan likställas med rasism enligt mig. Begreppet uppstod någon 

gång under 1900-talet. Man tyckte att det existerade ett växande hat mot muslimer och att 

man ville sätta ett namn på det. Men många menar på att detta begrepp inte existerar och att 

det är något som muslimerna själv använder sig av för att kunna rättfärdiga sina våldsamma 

handlingar. Den mest seriösa kritiken som förts mot begreppet Islamofobi är från den 

brittiske mellanöstern kännaren Fred Halliday som enligt honom menar så här ” Rasismen 

riktas inte mot Islam som religion, utan mot muslimer som människor. Att tala om” 

islamofobi” ger rent intryck av att det existerar ett Islam, slutet och essentiellt, som man 

kan hysa negativa uppfattningar om” 10

Det finns fler som hävdar att det inte finns ett hat mot muslimer som bland annat Walter 

Laquer som säger så här ” det finns inget hat mot Islam som religion, Nej, det finns 

avsevärt mycket mer fobi mot västerlänningar och västerländska ting än islamofobi och om 

det överhuvudtaget förekommer skepsis mot muslimer har det bara sig själva att skylla, det  

är naturligt oundvikligt reaktion på den muslimska terrorismen. Om eskimåer hade flugit  

in i en skyskrapa eller sprängt sig i bussar skulle fientligheten har riktats mot dem och 

ingen skulle då ha haft något att invända”11

Islamofobi är ett begrepp som man använder för att kunna sätta ett namn på den rasismen 

som muslimer som utsätts för runt om i världen. Muslimer idag har blivit syndabockar för 

allt negativt i form av förtryck och elände och vi har blivit den ovälkomna gästen som 

ingen vill ha med att göra. Jag vågar säga och står för det att vi har blivit som judarna var 

under andra världskriget. Islamofobin som finns nu i dagens samhälle går inte att blunda 

för. Många menar att man inte kan kalla det för ”fobi”, för att fobi är något man kan 

likställa med en sjukdom . Jag själv anser att det finns ett stort växande hat mot muslimer i 

världen främst här i västvärlden. 

Jag själv väljer att använda ordet Islamofobi, eftersom jag anser att vi muslimer har blivit 

som en pest för omvärlden, den ovälkomna gästen som man vill utplåna. Vi beskylls för 

allt ont som händer runt om i världen som till exempel att vi muslimer inte vill ha 

demokrati och att vi är barbariska i våra handlingar. Man märker att folk har negativa 

fördomar som bottnar i rasistiska åsikter. Muslimer får inte visas i alla sammanhang i 
10 Andreas Malm Hatet mot Muslimer (2009) sid 119
11 Andreas Malm Hatet mot Muslimer (2009) sid 64
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media, bara när det gäller något negativt som till exempel hedersmord, kvinnoförtryck eller 

självmordsattentat. Vi kan ta svt:s program Halal tv som exempel, där var det många som 

höjde ögonbrynen och menade varför svt lät tre beslöjade kvinnor få leda ett 

samhällsprogram och ingen annan skulle reagera på om detta var judiska kvinnor som 

ledde detta program, det som störde många var att man lät muslimska kvinnor med slöjor 

att tala om allt utan kvinnoförtryck som alla tror Islam handlar om.

Om vi tar Palestina-Israel konflikten så är det få stater som hjälper Palestina medan många 

backar upp Israel. Det Palestinska folket får leva i misär medan Israel blomstrar. Man 

stänger in och bygger en jätte mur runt Gaza där det släpper bomber mot befolkningen. 

Folk talar inte om Israels barbariska tilltag istället vänder man den mot Palestina och talar 

om att Hamas som vann ett regelrätt val är terrorister, vart tog demokratin vägen som väst 

och USA har propagerat för? Är den bara till för dem att tillämpa till oss, för att kunna ha 

en anledning att invadera våra hemländer igen? Om vi vänder på situationen och säger att 

Palestina gjorde detta mot Israelerna, då tror jag INGEN hade stöttat Palestina och varför 

inte, jo för att dem är MUSLIMER. 

11 september är en dag man kan hänvisa till när man gör något mot muslimska stater och 

sedan säga att det var muslimerna som låg bakom attentaten.

USA invadera Afghanistan för att leta efter Usama Bin Ladin som sägs ligga bakom 

attentaten den 11 september. Kriget mot Afghanistan tog fart samt letandet efter Usama 

blev mer intensivt. Flera år har gått sedan invasionen och resultatet blev ett land i fullt 

kaos, där massvis med människoliv har dött främst kvinnor och barn. Så varför gick USA 

in i Afghanistan? Bush menade på att han ville få tag i Usama som enligt USA gömde sig i 

Afghanistan samt att störta Talibanerna som var en fara för resten av världen om det fick 

makten i Afghanistan. USA ville ge det Afghanska folket demokrati. Med facit i hand så 

kan man säga att USA misslyckades och att det hade en gömd agenda med invasionen, för 

ärligt talat hade det velat hitta Usama Bin Ladin så hade det lyckats. Jag tror att deras 

främsta anledning till invasionen var för att ta över Afghanistans oljetillgångar. Detta har 

aldrig blivit bevisat men det kan stämma eftersom USA har finger i spelet överallt där det 

finns olja.
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När muslimska länder blir attackerade är det för att rädda demokratin och när muslimerna 

skyddar sig så kallas det för terrorism. Muslimer idag har blivit det folket som beskylls för 

allt som klassas som barbariskt. 

Eurabia-konspirationsteorier 

Eurabia är ett begrepp som används och som menas att Europa håller på att omvandlas till 

en del av Arabvärlden12. En Egypistk-Brittisk författare vid namn Bat Ye´or 13 som menar 

att Arabvärlden har kontroll över Europa, genom att hota med att sluta exportera olja till 

Europeiska länder. Hon menar även att det skapats en hemlig organisation vid namn EAD 

(Europe-Arab Dialogue) och denna regering har fullt kontroll över Europa och i utbyte med 

olja så ska de Europeiska länderna acceptera Islamisering i deras länder. Det var inte bara 

med hjälp av oljan som Arabvärlden styrde, även banker och fonder som betydde mycket 

för de Europeiska ländernas ekonomi. Hon menar att EAD har hållit sina möten hemligt 

och alltid i olika städer. Bat Ye´or påstår att denna organisation grundades 1973 och den 

har funkat som Västeuropas hemliga regering. Aldrig har man hört om denna 

konspirationsteori innan och Bat Ye´or menar att den hemliga regeringen uppträder under 

olika kodnamn som bland annat Barcelona processen eller ” det euromediterrana 

partnerskapet”.14

Bat Ye´or menar att det Europeiska folket sponsrar denna organisation med sina 

skattepengar och helt ovetande vet dem inte att Europa håller på att bli Islamiserat. Det som 

är så skrämmande med denna konspirationsteori är att många köper det hon säger och hon 

anses vara väldigt intelligent och kompetent. Många som driver en Islamofobisk politik 

hänvisar till Bat Ye´or, ett parti i Sverige som brukar göra det är Sverigedemokraterna men 

det kommer jag komma in på mer senare.  

En Israelisk professor vid namn Raphael Israeli 15säger att muslimerna vill ta över Europa. 

Att muslimer massföder barn medan Européerna föder mindre barn och enligt Raphael 

Israeli så kommer den närmsta framtiden av det europeiska folket vara muslimer. Han vill 

12 Bat Ye´or http://sv.wikipedia.org/wiki/Eurabien
13 Bat Ye´or http://en.wikipedia.org/wiki/Bat_Ye'or
14 Andreas Malm Hatet mot Muslimer (2009) sid 17-66
15Andreas Malm Hatet mot Muslimer (2009) sid 49
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att det flesta länderna införa en lag där det håller antalet muslimer under 2 procent. I 

Australien köpte staten Raphaels propaganda och det slutade med att ta in Indonesier i 

landet. Han talar väldigt mycket om att Islam propagerar våld och att muslimer är benägna 

att använda våld. Koranen talar om att du har rätt att skydda dig men aldrig provocera fram 

våld.

En konspirationsteori som fick mig att reagera starkt var en som Bruce Bawer 16 tog fram 

och det var om Sverige och muslimska befolkningen här. Allt hat för muslimer började när 

han var i Holland där såg han uppdelningar, där muslimerna hade fått små ”kolonier” i 

landet. Han antog att muslimerna hade stort inflytande i landet eftersom det fick som det 

ville. Men en dag så var han med sin partner och skulle äta middag på en Turkisk 

restaurang, då märkte han att folk kollade konstigt på honom och hans partner nästan som 

om dem ville mörda honom bara för att han var homosexuell. Efter denna händelse drog 

han slutsatsen att muslimer var mer benägna till våldsdåd än andra. Men det som fick mig 

att höja ögonbrynet var när han började berätta om hur det var i Sverige och hur 

muslimerna har det här. Han börjar berätta att mordstatistiken i Malmö är dubbelt så hög än 

hela USA och att det är muslimska ungdomar som ligger bakom det. Han säger även att 

barnvåldtäkter ökat till och fördubblats ju mer muslimer som kommit till Malmö. Han har 

aldrig varit Malmö och han bygger alla sina teorier på lögn och propaganda. En annan sak 

som han tar upp är att den mest vanliga t-shirten bland muslimska ungdomar i Sverige är 

”2030 då tar vi över” och till detta hänvisar han till Bat Ye´or teori om att Europa kommer 

att bli Islamiserat ungefär vid den perioden. 

Bruce Bawer säger även att Sverige ger speciella privilegier åt muslimska invandrare som 

infödda muslimer inte har, även att 90 procent av muslimska kvinnor är könsstympade. Jag 

själv bor i ett område där det består mesta dels av muslimer, jag har varken sett eller hört 

om t-shirten 2030 då tar vi över eller att någon kvinna är könsstympad. Könsstympning är 

en kultur som många länder har och det har inget med Islam att göra. I många muslimska 

länder är könsstympning olagligt, så man får vara försiktig med att säga att det är en del av 

religionen. 

16 Bruce Bawer Författare http://www.brucebawer.com/
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Sverige ett land utan rasism?

I slutet av 1970-talet blev invandraren den nya Juden det vill säga allt ont som hände 

skyllde man på invandraren. Redan på slutet av 70-talet startades en ny rörelse med 

rasistiska åsikter vid namn Nysvenska rörelsen och i deras kampanj spred dem åsikter som 

” för varje år blir Svenskarna allt färre. Om fyra år(1983) finns inget svenskarnas Sverige. 

Med kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir  

chokladbrunt blandfolk, som inte talar svenska utan olika språk huller om buller”18

Rasismen har funnits längre bakåt i tiden, redan på 1920-talet så sa Per Engdahl ”en 

invandring som skapar betydande minoriteter med egna mönster utgör alltid ett hot mot ett  

folks existens och därmed mot den kultur, som den representerar” 19 

Rasismen mot invandringen i Sverige är inget nytt men den enda skillnaden nu är att den 

riktas mer mot den muslimska delen av invandrare. Det känns som om det var igår man 

17 Bat Yeor  http://koti.mbnet.fi/achiaro/ohjeita/EurabiaMap.jpg 
18 Andreas Malm Hatet mot muslimer (2009) sid 68-69
19 Per Engdahl Andreas Malm Hatet mot muslimer (2009) sid 69
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hörde Vivianne Franzén säga ”hur länge dröjer det innan våra svenska barn ska vända 

ansiktet mot Mecka”20

Redan då fanns den en rasism vänd mot muslimer som under den perioden drevs främst av 

Nydemokrati och i dagens läge har vi ett annat parti som driver samma fientlighet gentemot 

muslimer nämligen Sverigedemokraterna. Det som är ironisk med Sverigedemokraterna är 

att det hade nynazist synpunkter inte för så lång tid sen, men partiet märkte att 

uniformerade skinnskallar aldrig skulle kunna komma in i riksdagen så det bytte skepnad 

från skinnskallar till mer dressade stilen med slips och kavaj. Detta var på tidigt 90-tal det 

bytte stil för att kunna nå ut till flera. Men det var inte förrän 1998 deras parti ökade från 

fem till åtta kommunala mandat i landet. Deras nazistiska åsikter höll kvar sig men det var i 

början av 2000-talet då det började bli pro Israel och då hade det fått en nu fiende i agendan 

nämligen den muslimska befolkningen. Men förvisso så var Sverigedemokraterna redan 

1995 emot muslimerna och deras bygge av en moské i Borlänge och detta sades på ett torg 

möte i centrala Borlänge 1995 ” som alla vet vill muslimerna här i Dalarna bygga en 

moské i centrala Borlänge. Det vill säga personer som överhuvudtaget inte ska befinna sig 

här i landet ska få bygga en för dem en helig boning. Vi Sverigedemokrater är ju som ett 

demokratiskt parti naturligtvis för religionsfrihet, men i Sverige gäller religionsfrihet bara 

för svenskar, och ingen annan ska försöka inbilla sig att det för några svenskar denna 

moské ska byggas. Nej, det är faktiskt personer som överhuvudtaget inte ska befinna sig 

här, även om flera stycken av de så kallade kulturberikade muslimerna har förlängts 

medborgarskap av mer eller mindre galna makthavare” 21

Detta var för fjorton år sedan detta möte ägde rum och i Göteborg så har muslimerna haft 

mark i sexton år för att bygga en moské men ingen har kunnat finansiera detta bygge. 

Jimmie Åkesson Sverigedemokraternas partiledare är emot bygge av moskéer han menar 

att det inte passar in i den svenska kulturen och att det är främmande. 

Deras fientlighet har gått i tre steg från juden till den allmänne invandraren till muslimen, 

som dem ser är den största faran för det svenska samhället. Sverigedemokraterna växer mer 

för varje år speciellt bland ungdomar och hjärntvättade andra generationens invandrare. 

Rasismen på svenska muslimer är stor i Sverige och den växer mer för varje dag som går. 

Den finns i arbetsmarknaden, bostadssökandet och i det offentliga livet. Jag som ung 

20 Vivianne Franzén Nydemokrati http://sv.wikiquote.org/wiki/Vivianne_Franz%C3%A9n
21Sverige demokraterna möte i centrala Borlänge: http://www.youtube.com/watch?v=t6gY-vbEufg
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muslims kommer ha det svårt i framtiden eftersom många redan bildat en uppfattning om 

mig innan det ens har träffat mig. Rasismen är här och den kommer att stanna länge.

Arbetsprocess

Jag har jobbat med ganska mycket båda när det gäller det teoretiska och det praktiska. De 

första veckorna ägnade jag mig enbart till att skriva intervjufrågor och de praktiska delarna. 

Jag befann mig i Stockholm under hela perioden eftersom där fanns alla medlemmar från 

kommittén och eftersom jag skulle jobba med dem så var det lättast att göra det därifrån än 

genom Internet. Vi satte oss ner första veckan och det berättade vad det ville ha ut från mig 

och vi kom fram till att de ville ha en hemsida som redan var gjord av Linus men att det 

ville ändra på den och att det ville att jag skulle fixa två loggor åt dem. Den ena ville dem 

ha till hemsidan och den andra till framtida bruk. Det ville även ha visitkort till samtliga i 

kommittén. Efter mötet så ägnade jag mig den första veckan åt att skissa exempel hur det 

skulle se ut. Dem blev nöjda med vad jag tog fram och under andra veckan så ägnade jag 

mig i två veckor till att göra logga och visitkorten samt att jaga folk till mig dokumentär 

film. Jag pratade ihop mig med kommittén om vilka vi ville ha med på dokumentären och 

då kom vi fram till att alla medlemmar skulle ställa upp på intervjuer även att vi ville ha 

med Cherin Awad från halal tv Mathias Gardell(Religionsvetare) och även ordförande på 

Sveriges Unga Muslimer Mohammed Amine. Efter mötet så tog vi kontakt med Cherin 

Awad, Mohammed Amine samt Mathias Gardell och alla var villiga att ställa upp på 

intervjuer. 

Efter de positiva nyheterna att alla kunde ställa upp på intervjuerna så började jag att skriva 

intervjufrågor. Jag började med att intervjua medlemmarna i kommittén för att de avklarat 

och sedan kunna lägga all min kraft i det två sista intervjuerna. Jag är väldigt tacksam till 

att Cherin Awad och Mathias Gardell tog sin tid med tanke på deras häktiga schema. Under 

perioden jag var i Stockholm ägnade jag även tid att gå på olika seminarium om Islamofobi 

och jag hann närvara på två stycken seminarium, men det var inte till så stor hjälp. 

Efter jag hade avklarat alla intervjuer så ägnade jag min tid åt att forska om begreppet 

Islamofobi för att kunna skriva min teoretiska del. Jag började med att läsa delar av 

Andreas Malms bok Hatet mot Muslimer samt även Runnymede Trust Islamophobia A 
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Challenge to us all. Dessa två böcker hjälpte mig att forma min struktur på mitt arbete och 

för att kunna besvara det jag ville få fram med texten.

Sammanfattning

Många tror att Islamofobi begreppet tog fart efter attentaten den elfte september men när 

man forskar om det så får man reda på att detta begrepp uppstod under 1900-talet. Första 

gången man stötte på det var på franska år 1918

Islamofobi är ett hat som kan likställas med rasism enligt mig. Begreppet uppstod någon 

gång under 1900-talet och som jag redan har skrivit så stötte man på det för första gången 

1918 på franska. Man tyckte att det existerade ett växande hat mot muslimer och att man 

ville sätta ett namn på det

Eurabia är ett begrepp som används och som menas att Europa håller på att omvandlas till 

en del av Arabvärlden. En Egypistk-Brittisk författare vid namn Bat Ye´or som menar att 

Arabvärlden har kontroll över Europa, genom att hota med att sluta exportera olja till 

Europeiska länder. Hon menar även att det skapats en hemlig organisation vid namn EAD 

(Europe-Arab Dialogue) och denna regering har fullt kontroll över Europa och i utbyte med 

olja så ska de Europeiska länderna acceptera Islamisering i deras länder.

Det var inte bara med hjälp av oljan som Arabvärlden styrde, även banker och fonder som 

betydde mycket för de Europeiska ländernas ekonomi. Hon menar att EAD har hållit sina 

möten hemligt och alltid i olika städer. Bat Ye´or påstår att denna organisation grundades 

1973 och den har funkat som Västeuropas hemliga regering. 
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