
Förenade islamiska föreningar i Sverige

FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sverige, 
bildades 1974 som det första trossamfundet för 
muslimska föreningar i Sverige.  FIFS är en ideell, 
politiskt obunden och demokratisk organisation 
med 52 föreningar och samfundet räknar 36 000 
medlemmar över hela Sverige. 

FIFS medlemsföreningar representerar flera 
olika tolkningar av islam och har en rik etnisk 
mångfald. Enligt FIFS policy ska minoriteter 
vara representerade och delaktiga i FIFS led-
ning. FIFS förutsätter också att kvinnor och unga 
är delaktiga i förenings- och församlingsliv och 
ledning både hos medlemsföre-ningar och på 
riksnivån. FIFS representerar sina medlemsor-
ganisationer hos myndigheter och den svenska 
regeringen och är ett forum för medlemsorgani-
sationers gemensamma intressen.

Muslimerna tror på en enda Gud samt att 
profeten Mohammed är Guds sista budbärare i 
kedjan av många andra profeter däribland Mo-
ses och Jesus. Muslimerna tror på Koranen som 
i sin tur bekräftar andra tidigare uppenbarelser, i 
sin ursprungliga och oförändrade form, till andra 
profeter.

De viktigaste uppgifterna för en muslimsk 
församling är att främja socialt och religiöst liv 
i det lokala samhället, att bistå muslimer med 
andlig vård, genomföra återkommande religiösa 
aktiviteter och ceremonier samt att medverka 
till att söka svar på religiösa frågor.  FIFS med-
lemsorganisationer bedriver koranundervisning, 
studiecirklar och kulturella aktiviteter. FIFS och 
dess medlemsföreningar verkar för integration 
genom att stärka muslimers kulturella och reli-
giösa identitet. 

FIFS medlemsföreningar informerar om is-
lam och muslimer och tar gärna emot besökare 
i sina lokaler och berättar för dem om islam och 

sina föreningsakti-
viteter för att för-
bättra samhällskli-
matet och motverka 
extremism.

FIFS vision är 
ett samhälle med 
respekt, mångfald 
och allas delaktig-
het. Trossamfun-
dens roll i samhället 
ska vara att stärka 
samhället och dess 
värdegrund, lyfta frågor om etik, öka medborgar-
nas delaktighet och stödja de svaga i samhället. 
FIFS medlemsföreningar ska vara öppna och 
välkomnande för det lokala samhället. Förbundet 
uppmuntrar medlemsföreningar till samarbete 
med andra muslimska föreningar, kommuner och 
församlingar hos andra trossamfund samt all öv-
rig lokal samhällsbyggande verksamhet.

FIFS samarbetar gärna med andra mus-
limska riksorganisationer och medverkar aktivt 
i inom-muslimsk och interreligiös dialog. FIFS 
bedriver och medverkar i flera projekt bland an-
nat med själavård vid anstalter, häkten och sjuk-
hus, krisberedskap, antidiskrimineringsarbete och 
informationsverksamhet. Förbundet arbetar med 
kompetensutveckling och håller kurser bland an-
nat i ledarskap, föreningsekonomi och förenings-
teknik, samt familjerätt för vigselförrättare. Inom 
ramen för samfundets arbete finns också strävan 
att uppmärksamma demokratins principer och 
betydelse i ledarskap för att medlemsföreningar-
na ska utveckla sin organisation med demokratin 
som grund.
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Medllemmar: 36 000
Församlingar: 52
Bildades: 1974


