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Beslut 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) beslutar att bifalla Svenska 

muslimer för fred och rättvisas (SMFR) ansökan enligt förordning (2011:1508) om 

statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin. SMFR får 598 600 kronor i bidrag. 

Bakgrund 

SMFR har den 15 mars 2016 ansökt om projektbidrag för projektet Beväpnad med 

kunskap att under perioden den 1 november 2016 till den 31 januari 2018 arbeta 

med att öka muslimska ungdomars immunitet mot våldsbejakande ideologier 

genom kunskap och motbudskap.  

 

Den huvudsakliga målgruppen är främst egna medlemmar, men även unga 

muslimer i allmänhet. Verksamhet genomförs på flera orter där 

medlemsorganisationer finns. Inom projektet kommer man ta fram olika skrifter, 

skapa ett resurscentrum, bygga upp lokal kompetens samt opinionsbilda. 

 

MUCF kan bevilja statsbidrag till en organisation som i sin verksamhet respekterar 

demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot 

diskriminering. 

Det har via medierna och via e-post till myndigheten förmedlats att SMFR inte har 

demokratiska motiv för verksamheten då en företrädare för organisationen 

diskriminerar utifrån grunden kön. Det har gällt att en företrädare har vägrat att ta 

en kvinna i hand.  

 

Bedömning  
MUCF grundar sin bedömning på organisationens ansökan och de underlag som 

har bifogats ansökan samt övriga i ärendet inkomna handlingar. 

MUCF bedömer att SMFR:s ansökan om projektbidrag uppfyller stödformens 

villkor och syfte för bidraget.  

 

Gällande uppgifterna om att en företrädare vägrat ta en kvinna i hand har 

organisationen uppgivit följande. De olika sätten att hälsa på kvinnor och män har 

religiösa och kulturella skäl. Det har inte handlat om en uppfattning att kvinnor är 

mer eller mindre värda än män, utan om att företrädaren upplever att handlingen 

som innebär att ta en kvinna i hand är för intim. Hälsningen på kvinnor sker i 

stället genom att lägga en hand på hjärtat.  
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MUCFs utredning visar att såvitt framgår av de styrande dokumenten för 

organisationen förekommer ingen diskriminering av exempelvis kvinnor. Kvinnor 

kan ha, och har, styrelseposter och har i övrigt samma rättigheter som män. Enligt 

styrande dokument utgår organisationen i sin verksamhet från de mänskliga 

rättigheterna och respekten för allas lika värde.  

 

MUCF kan enbart bevilja statsbidrag till en organisation som i sin verksamhet 

respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud 

mot diskriminering. Frågan är här om en företrädares sätt att hälsa på kan innebära 

att en organisation exkluderas från rätten till statsbidrag. MUCF bedömer att olika 

personer hälsar på olika sätt och att sättet som aktuell företrädare hälsar på inte 

innebär att organisationens verksamhet kan anses strida mot demokratins idéer. 

SMFR ska därför beviljas statsbidrag för att bedriva sitt projekt.  

 

Storlek på bidraget 

SMFR får 598 600 kronor i bidrag. 

Villkor som gäller för bidraget 

Beslutet gäller om följande villkor uppfylls: 

 Pengarna används för projektet Beväpnad med kunskap (i enlighet med 

vad som anges under rubriken bidragets användning nedan). 

 SMFR uppfyller de villkor som anges i förordning (2011:1508). 

 SMFR lämnar en sådan redovisning som myndigheten begär. 

 En auktoriserad eller godkänd revisor granskar den ekonomiska 

redovisningen. 

Bidragets användning 

SMFR får bidrag för att under perioden den 1 november 2016 till den 31 januari 

2018 arbeta med att öka muslimska ungdomars immunitet mot våldsbejakande 

ideologier genom kunskap och motbudskap.  

 

Den huvudsakliga målgruppen är främst egna medlemmar, men även unga 

muslimer i allmänhet. Verksamhet genomförs på flera orter där 

medlemsorganisationer finns. Inom projektet kommer man ta fram olika skrifter, 

skapa ett resurscentrum, bygga upp lokal kompetens samt opinionsbilda. 

Om organisationen vill göra justeringar i budget under pågående projekt eller vill 

använda bidraget på annat sätt än vad som har angivits i ansökan ska 

organisationen kontakta myndigheten för beslut om detta. 
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Beslutet innebär ingen utfästelse om framtida stöd till projektet. Bidraget är 

fördelat enligt följande: 

Löner 401 600 kr 

Administration 35 000 kr 

Resor 45 000 kr 

Arvoden 25 000 kr 

Lokaler 10 000 kr 

Förtäring 20 000 kr 

Information 40 000 kr 

Revisionskostnader 12 000 kr 

Dokumentation 10 000 kr 

 

Utbetalning av bidraget 

Bidraget betalas ut till bankgiro 218-7391 inom två veckor. Mer information om 

hur bidraget fördelas finns på vår webbplats: http://www.mucf.se/varna-

demokratin-mot-valdsbejakande-extremism (länken öppnas i ett nytt fönster). 

Beslutet får inte överklagas 

Enligt regeringens förordning (2011:1508) som reglerar myndighetens 

bidragsbeslut får beslutet inte överklagas. 

Redovisning av bidraget 

Bidraget ska redovisas till myndigheten senast 2018-03-31. Redovisningen lämnas 

genom att fylla i en slutrapport i det digitala system där gjorde ansökan gjordes.  

Rätt att kräva tillbaka bidraget 

Myndigheten kan kräva tillbaka bidraget om: 

 det har lämnats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att vi har 

fått oriktiga uppgifter av er eller att bidraget har blivit felaktigt av något 

annat skäl och att ni borde ha insett det. 

 villkoren i beslutet inte har följts. 

 ni inte redovisar på det sätt som beskrivs i avsnittet Redovisning av 

bidraget. 

Om projektet har mer än 2 000 kronor kvar vid redovisningen fakturerar 

myndigheten detta. 

 

http://www.mucf.se/varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism
http://www.mucf.se/varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism
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Övriga upplysningar 

Har organisationen frågor om beslutet går det bra att kontakta handläggaren som 

har föredragit ärendet. 

Beslutet har fattats av Lotta Persson, chef för avdelningen för stöd och samverkan, 

efter föredragning av Lena Hallberg, handläggare. 

Lotta Persson  

   Lena Hallberg 

 


