
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS) 
tillhör och företräder Sunni-Islam (Ahl-i Sunnah 
wa’l Djamaa). Samfundet har i Sverige runt 10 
000 medlemmar i fjorton lokala moskéer under 
ledning av trettiotalet utbildade imamer. IKUS 
imamer är både män och kvinnor. IKUS har sys-
terorganisationer i nästan alla världens länder 
men rörelsens andliga centrum finns i Turkiet. 
IKUS västeuropeiska nav finns i Tyskland. 

IKUS började sin verksamhet i Sverige 1979 
och registrerades som ideell förening 1984 med 
namnet Islamiska Centerunionen i Sverige 
(ICUS). Samfundet har sitt ursprung i de så kall-
lade ”koranskolorna” i Turkiet, en islamisk verk-
samhet som startades 1936 av en stor islamisk 
läromäster, Süleyman Hilmi Tunahan. IKUS 
expansion började genom att imamer från Tur-
kiet skickades till de länder dit turkiska gästar-
betare emigrerat – först till Tyskland – i slutet på 
1960-talet. 1987 blev IKUS statsbidragsberätti-
gat och sedan 2002 är samfundet ett registrerat 
trossamfund enligt lagen om trossamfund. Att 
samfundet betonar att man tillhör Ahl-i Sunnah 
wa’l Djamaat innebär att IKUS endast tror på och 
accepterar de fyra traditionella islamiska lagsko-
lorna (Shafi, Hanafi, Hanbali och Maliki) som det 
rätta sättet att följa och tillämpa islam. Detta är 
enligt IKUS den ursprungliga huvudvägen inom 
islam. Enligt IKUS skall muslimer finna kunskap 
om islam genom fyra källor: Koranen – Allahs 
ord, som uppenbarats för Hans siste profet Mu-
hammed. Sunnah – Det sätt på vilket Profeten 
Muhammed utövade islam, vilket utgör den enda 
sanna och legitima uttolkningen av Koranens ord 
och mening. Idjma – överensstämmelsen mellan 
de lärdas härledningar ur urkunderna om hur is-
lam skall utövas i frågor som inte direkt kunnat 
utläsas ur Koranen och Sunnah. Qiyas – Slut-
ledningar som gjorts av lärda genom jämförelser 

med de tre först-
nämnda källorna i 
frågor som inte di-
rekt kunnat utläsas 
därur. Dessa fyra 
källor utgör islams 
lag och praktik.

IKUS över-
gripande mål är 
att fostra och un-
dervisa muslimska 
barn och ungdomar 
i Sverige, flickor som pojkar, i enlighet med islam. 
Samfundet strävar efter att framtida generationer 
av muslimer i Sverige skall bevara sin muslimska 
identitet. Genom utbildning inom det ordinarie 
svenska skolsystemet parallellt med traditionell 
medrese-undervisning (islamisk skola i inter-
natform) försäkrar vi oss om att våra barn når 
en tillfredsställande färdighet såväl i det andliga 
som i det världsliga livet. Kvinnogrupperna ar-
betar självständigt under ledning av lärarinnorna 
(kvinnliga imamer) för att höja kvinnornas bild-
nings- och utbildningsnivå och status i samhället.

Detta koncept är speciellt för IKUS vars lä-
rare och imamer själva genomgått denna fostran 
och utbildning. Ständigt pågår moskéernas reli-
giösa, sociala och kulturella verksamhet med till 
exempel böner, fredagsbön, undervisning, andlig 
vård vid sjukhus, häkten och fängelser, samvaro 
och på olika sätt främjande av kontakter mellan 
svenska muslimer och samhället.

IKUS vill verka för att främja mänskliga rät-
tigheter, religionsfrihet och den ömsesidiga res-
pekten för varandra. IKUS anser att de grundläg-
gande värderingarna inom judendom, kristendom 
och islam som handlar om människors förhåll-
ningssätt till varandra i grunden är desamma.
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Medlemmar: 10 532
Föreningar: 14
Bildades: 1979


