
Sveriges muslimska förbund

Sveriges Muslimska Förbund (SMF) är ett poli-
tiskt obundet, fritt islamiskt trossamfund etable-
rat 1981 som har sitt säte i Stockholm. SMF har 
en demokratisk struktur med styrelse som väljs 
vartannat år. Förbundet är medlemmar i Islamis-
ka Samarbetsrådet (IS) som är samverkansorgan 
för de muslimska organisationerna i relation till 
SST och den svenska staten. SMF:s mål är att stå 
för ett interkulturellt och religiöst budskap som 
skall stödja församlingar, myndigheter, samhälle 
och medlemmar moraliskt, etiskt, andligt, socialt, 
ekonomiskt för en stabil och trygg tillvaro i Sve-
rige. Många medlemmar i SMF:s lokalföreningar 
har sina rötter i Turkiet, Pakistan, Bangladesh, 
Somalia och den arabiskspråkiga världen. För-
bundet samlar både sunni- och shiamuslimska 
föreningar.

SMF betraktar alla människor som en enda 
enhet, trots dess olikheter i nationer, religiös 
övertygelse och språk och samfundet strävar ef-
ter ett mångkulturellt samhälle som bygger på 
jämställdhet, respekt, tolerans, integration och 
välfärd. SMF värnar demokrati och mänskliga 
rättigheter. Förbundet arbetar mot främlings-
fientlighet och rasdiskriminering och vill i dess 
ställe så kärlek, respekt och närmande mellan 
människor. Således ser SMF att det mänskliga 
brödraskapet är ett heligt förbund.

SMF:s medlemsmoskéer bedriver en stor 
barn- och ungdomsverksamhet. Förbundet har i 
dag mer än 4 000 barn och ungdomar som stu-
derar Koranens budskap och nationella hemspråk 

i sina lokala föreningar. Bland deltagarna finns 
en stor geografisk spridning i Sverige och många 
kvinnliga deltagare.

Hundratals muslimer (och icke-muslimer) 
deltar årligen i SMF-föreningarnas lokala sam-
tal och kurser, familjehelger, seminariedagar och 
konferensdagar samt uppsökande och stödjande 
verksamhet.

SMF har för nuvarande 40 församlingar och 
40 imamer som ger religiös och social service åt 
över 50 000 medlemmar. SMF:s mål är att ha 
minst en välutbildad imam – som kan svenska 
lagar och förordningar, med fast anställning – i 
varje medlemsförsamling. För att förverkliga det 
målet vill SMF medverka till att skapa levande 
församlingar som kan försörja sig med egna re-
surser. Ett problem som förbundet brottas med i 
dag är att de flesta imamer arbetar frivilligt och 
att många saknar relevant kompetens. SMF vill 
därför, i samverkan med det offentliga Sverige, 
främja och säkerställa mångfalden och kvaliteten 
på yrkesimamer. 
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Medlemmar: 56 766 Föreningar: 40
Bildades: 1981


