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Minnesanteckningar från dialogmöte i Alby om hur kommunen och civilsamhället kan arbeta tillsammans lokalt för att förebygga extremism.
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Sammanfattning och synpunkter till socialnämnden
Mötet handlade om hur islam kan misstolkas för att motivera extremism och
terrorism samt om hur kommunen och det civila samhället i Botkyrka måste
samarbeta för att förebygga extremism. Idag saknar Botkyrka kommun en
handlingsplan för att förebygga extremism men områdesgruppen i Alby har bra
samarbete med Islamiskt Forum i Botkyrka.
- Synpunkter till socialnämnden: det finns ett behov att ta fram en handlingsplan mot extremism. Kommunen behöver samverka med flera olika organisationer för att arbeta förebyggande mot extremism, inte bara de islamiska organisationerna. Mötesplatser som exempelvis moskéer och föreningar är viktiga
mötesplatser för att skapa trygghet och stärka den lokala demokratin.

Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby
Dennis Latifi berättar om det lokala arbetet i Alby.
I Alby samverkar kommunen med bland annat SIOS och Islamiskt Forum i
Botkyrka för att förebygga extremism. I nätverket arbetar man bland annat
med att ta fram konkreta verktyg och metoder för att motverka extremism.
Per Delhage, kommunens trygghetssamordnare
berättar att han är ny som trygghetssamordnare hos Botkyrka kommun.
Han har uppdraget att vara kommunens centrala samordnare av trygghetsinsatser och insatser för att förebygga extremism. Kommunen har en central styrgrupp för ett projekt för att förebygga extremism. I projektet ska man ta fram
en lokal handlingsplan för att förebygga extremism.
SIOS
Bojan Brstina och Erica Stensson arbetar hos organisationen Samarbetsorganet
för etniska organisationer i Sverige. Driver bland annat projektet Centrum för
demokratisk delaktighet i Alby. Projektet handlar om att öka främst ungas engagemang och delaktighet.
Taoufik Djeredi, ordförande i Islamiskt Forum i Botkyrka
Taoufik berättar om forumets verksamhet i Botkyrka. Forumet arbetar bland
annat med frågor om extremism och hur islamiska samfund kan verka mot
extremism. Forumet vill ta initiativ i frågan och har bland annat samlat imamer
från hela Sverige för att skydda unga muslimer från radikalisering.
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Imamerna lyfter fram att familjelivet, utbildning och samhörighet är viktigt för
att skapa en trygg miljö för unga. Taoufik berättar att mötesplatser som
moskéer är viktiga för att muslimer ska kunna mötas och arrangera aktiviteter.
Moskéen i Alby är välbesökt och en viktig träffpunkt för muslimerna i Alby.
Achraf el Khabiry, debattör
berättar om islams syn på extremism. Muslimer pekas ofta ut som extremister
och potentiella terrorister. Det är en svår situation för många muslimer.
Han fortsätter att berätta hur koranen beskriver
extremism.

Frågor och synpunkter
-

-

-

-

Vad bygger extremisterna sin tolkning av koranen på?
Svar: vilken text som helst kan misstolkas och missbrukas.
Idag radikaliseras många människor av extremt våld som exempelvis
bombningar.
Hur arbetar Alby moské för att informera om de negativa konsekvenserna av extremism?
Svar: Alby moské tar upp frågan på olika sätt. Bland annat vid fredagsbönen då många muslimer samlas i moskén. Det är viktigt att ha
kontinuerliga möten med de unga och samtala med dem om värderingar
och tolkningar av islam. Föräldrar som upptäcker att deras barn har
radikala och extremistiska tolkningar av islam uppmanas att kontakta
moskén.
Det är fel att tala om islamsk terrorism i Sverige för den finns inte.
Sverige är ett väldigt demokratiskt land där många människor är nöjda
med livet. Många svenska muslimer känner stark samhörighet med
Sverige. Terrorism är främst ett problem i Mellanöstern och
odemokratiska länder. Det är viktigt att uppmana människor att fördjupa sig i sin religion och att ha en stark samhörighet.
Det är ett bra skydd mot extremism.
Det är viktigt med förtroende för polisen och andra myndigheter.
Det är bra att vi möts för att prata om hur vi samarbetar lokalt mot
extremism.
Det finns en nationell stödlinje som Röda korset driver.
Jag tror att det är viktigt att vi lokalt arbetar med att nyansera bilden av
extremismen som finns i vårt samhälle.
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-

-

-

-

Det är viktigt att förena sin identitet med politiskt deltagande i svenska
samhället.
Jag är förälder till två ungdomar. Det är viktigt att politiker och föräldrar möts. Vi behöver hjälpas åt för att diskutera vad som händer med
våra barn som växer upp i det här samhället. Jag vill lättare kunna möta
politiker för att prata om de här frågorna.
Finns det en åtgärdsplan mot extremism i Botkyrka?
Svar: det finns en projektgrupp som har till uppdrag att ta fram en
handlingsplan mot extremism. Så handlingsplanen är under utveckling
men det tar tid och det är viktigt att det får ta tid.
Vi som är de goda krafterna i samhället måste hela tiden lyfta fram det
som vi alla har gemensamt i samhället. Alla ska inkluderas och behandlas jämlikt.
Det är viktigt att det lokala arbetet för att förebygga extremism
omfattar alla former av extremism. Därför måste kommunen samverka
med många olika grupper och organisationer.
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