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Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime och Kvinnors Nätverk önskar anmäla brott som begåtts i 

samband med att våldsutsatta kvinnor sökt råd och stöd hos församlingar, vilka finansieras med 

villkorade statsbidrag av svenska staten.Det som föreningarna anser är en brottslig handling, och 

borde medföra en rättslig prövning, är det falska i intygandet om att samfunden verkar för att stärka 

de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Detta intygande sker i och med ansökningen 

av statliga medel från Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Intygandet sker årligen. 

 

Gällande: Islamiska Kulturcenter i Örebro, Islamiska Förbundet i Stockholm, Salsabil Kulturcenter i 

Malmö, Islamiska Föreningen i Uppsala samt Svenska Islamiska Unionen i Järfälla. 

 

Saken: Mottagande av statliga villkorade bidrag i strid med gällande villkor, falskt intygande 

 

Bakgrund: 

De nämnda församlingarna tar emot statliga bidrag för sina verksamheter, bidrag som är tydligt 

villkorade utifrån värdegrunden som gäller i samhället enligt Lag om stöd till trossamfund (SFS 

1999:932) samt Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974). 

Trots detta har stödsökande kvinnor, utsatta för våld, blivit rådda att ha sex med sin man mot sin 

vilja, att inte polisanmäla våld som de säger sig ha utsatts för och acceptera månggifte. Inget av dessa 

råd stämmer överens med svensk lagstiftning eller villkor för bidragen för församlingarna, kraven om 

jämställdhet, individuell säkerhet och delaktighet i samhället på lika villkor. 

Istället råder inom samfunden en djupt rotad patriarkal ordning som av förbunden sätts i högre värde 

än svensk lag och de demokratiska samhällsvärderingarna samt att kvinnors yttrandefrihet inskränks. 

Den uppfattning som praktiseras inom samfunden finns dokumenterad bland annat i dessa 

dokumentärer. 



http://www.youtube.com/watch?v=DQsPXNlM1gc   Dokument inifrån,Sveriges Television, 

programmet sänt 2009-12-06 

http://svt.se/ug/hela_program/imamernas-rad  Uppdrag Granskning, Sveriges Television,  

programmet sänt 2012-05-16 

 

Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) och Kvinnors Nätverk ställer sig starkt kritiskt till 

att dessa verksamheter mottagit villkorade bidrag och samtidigt agerat i strid med villkoren för 

bidragen. 

 

Anmälaren önskar bli meddelad om beslut i ärendet. 
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