
 

            Uttalande 2021-03-16 
  
Muslimska Samverkansgruppen i Göteborg: En framtid som präglas av samförstånd och gemenskap 
och inte splittring och polarisering.  
 
Med anledning av ett uttalande i SVT och TV4 av Jomshof där Islam beskrivs som en avskyvärd religion 
vill Muslimska samverkansgruppen i Göteborg uttrycka sin oro och sitt avståndstagande till alla former 
av hat och förakt.  

Denna typ av retorik kan förankra en oroväckande människosyn bland medborgare och leda till 
motsättningar människor emellan i samhället. Det leder till en djupare segregation och en stor del av 
den egna befolkningen diskvalificeras. Människans historia har lärt oss vad hat och förakt kan föranleda. 
Det fruktansvärda facit av detta syns tydligt i våra historieböcker. Det är vårt gemensamma ansvar att 
se till att historien inte återupprepas i vår samtid.  

När en ledande företrädare som Jomshof uttrycker sig på detta sätt - att peka ut en religion som 
avskyvärd, eller Åkesson som skrev i Aftonbladet att muslimer är det största hotet mot Sverige sedan 
andra världskriget – får det en mycket stark legitimerande effekt i samhället. Det kan omsättas till ett 
förakt som påverkar vardagen och sår splittring i vår gemensamma tillvaro. 

Jomshofs uttalande bör skapa eftertanke och ringa en varningsklocka hos de partier som öppnar upp för 
ett samarbete med SD. I SD:s politik förskjuts samhället från att vara ett som styrs av majoriteten, för 
allas bästa, till att bli ett samhälle som inrättas bara för majoriteten. Detta är ett dåligt recept för ett 
hållbart samhällsbygge.  

Vi vill tacka dem som tagit avstånd och kritiserat dessa uttalanden. Vi svenska muslimer är en del av 
det svenska samhället. Vi vill vara en drivkraft i att skapa en stark, rik och fredlig gemenskap. 
Tillsammans är det möjligt!  
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