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Alf Ronnby skriver att det politiska islam är ett stort hot mot västvärlden. Jag blir skakad och 

undrar vad han menar. Jag har alltid sagt att jag är multikulturalist. Jag är för att människor 

får flytta på sig, får bosätta sig i andra länder, oavsett nationalitet. Jag är också för att männi-

skor som flyr från krig och nöd får komma in i rikare länder och skapa sig nya liv, nya möjlig-

heter. Och självklart är jag för att människor från olika nationer blir kära och gifter sig med 

varandra. Det är så självklart att man inte ens behöver prata om det. Ungefär så har jag tyckt i 

många år. Jag har inte reflekterat djupare i ämnet. Det har mer handlat om medmänsklighet än 

resultat av djupare analyser. När jag och mina barn bodde i Markbacken, som då på 70-talet 

var ett av de bostadsområden i Örebro som fick ta emot flyktingar, så blev de exotiska insla-

gen med flyktingar från Mellanöstern ett positivt och spännande inslag, men nya traditioner, 

nya maträtter i affären och nya möten. De år jag arbetade som socialarbetare under 80-talet, 

handlade det ofta om att hjälpa flyktingar att integreras i samhället, genom att ordna möten 

med grannar och att skaffa jobb eller utbildning.  

  Efter att ha läst Alf Ronnbys bok om Smygande islamism så börjar jag smärtsamt inse 

att jag varit en mycket naiv multikulturalist. Visst hade jag börjat bli orolig för bristerna när 

det gäller integration av de nyinflyttade, för riskerna med segregationen som gör att flera bo-

stadsområden blivit alltför ”exotiska” för att etniska svenskar ska trivas och vilja bo kvar. 

Detta leder till det Alf Ronnby varnar för, parallellsamhällen som inte är integrerade. Jag 

hade som gammal socialarbetare börjat bli orolig för gängen med invandrargrabbar som 

hänger på stan och som kanske känner att de inte har någon framtid i vårt land, annat än som 

arbetslösa i utanförskap – precis som deras föräldrar är. Jag hade börjat bli orolig för att seg-

regationen gör att många nykomna inte får möjlighet att lära sig svenska ordentligt och därför 

själva förstärker segregationen. Varför lära sig ett nytt konstigt språk när man klarar sig nå-

gorlunda ändå? Jag hade också börjat bli orolig för nyheterna om islamisternas framfart i 

andra länder – men det var ju så långt borta. Fast visst började det blir riktigt obehagligt när vi 

under det senaste året får höra om att islamistiska rekryterare lyckas motivera och övertala 

unga tjejer och killar i Sverige att åka till krigshärdar och bli jihadkrigare och dessutom bli 

dödade, till familjernas och de anhörigas förtvivlan. Man har nu börjat diskutera vad denna 

indoktrinering i fundamentalistisk islamsk människo- och samhällssyn och våldsglorifiering 

kan komma att innebära för vårt samhälle.  

Alf Ronnby 

Efter att ha läst Alf Ronnbys bok förstår jag ändå mer att islamisterna inte är så långt borta. 

Inledningsvis var jag lite orolig. Har min gamle kollega i socialt arbete blivit främlingsfientlig 

på gamla dar? Men jag blev ganska snart lugnad. Hans beskrivningar och analyser är mycket 

kloka, baserade på djupa kunskaper och erfarenheter, och med genomtänkta förslag på hur de 
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problem vi börjar ana skulle kunna lösas – om politiker och andra beslutsfattare inser vad som 

är på gång och vågar agera. 

  Innan jag berättar mer om boken vill jag nämna några ord om Alf Ronnby. Han är do-

cent i sociologi, men har större delen av sitt liv varit verksam inom socialt arbete. Hans inrikt-

ning har varit grannskapsarbete, empowerment (maktmobilisering) och samhällsarbete, vilket 

i huvudsak går ut på att engagera och organisera de boende, så de själva får förmåga och mod 

att ta itu med sina egna problem på gårdar, i bostadsområden, i förorter och i byar. Min inrikt-

ning var i huvudsak psykosocialt arbete med individer och grupper, framförallt beroende på 

mitt eget utbildningsval, bland annat psykoterapiutbildning. Alf har för länge sedan arbetat 

som fältassistent bland annat i Rosengård i Malmö, vilket han också skrev en bok om,1 och 

han berättar att de arbetade med samma metoder om Barack Obama gjorde i Chicago innan 

Obama började studera på Harvard.2 Alf beskriver Rosengård idag mer som ett ”flyktinglä-

ger”.  

  Alf hade skrivit min favorit bland läroböcker i socialt arbete, Socialarbetets förklarings-

modeller, en mycket pedagogisk bok som hjälpte de studerande att förstå hur de kunde till-

lämpa olika teorier i den verklighet de skulle ut i. Tyvärr utsattes boken för en del kritik i mit-

ten av 90-talet och försvann från kurslitteraturen eftersom studenterna tyckte att den var allt-

för ”vänster”. Det är intressant att Alf nämner att vänstern inte har något att komma med när 

det gäller kampen mot islamismen eftersom de stödjer religiösa muslimers organisationer. 

Vänstern och islamisterna föraktar båda det kapitalistiska samhället, vilket förenar dem.  

  Andra böcker Alf skrivit avslöjar ett fortsatt intresse och engagemang för politiska och 

samhällsfrågor, både nationella och internationella.3  

Islamisternas agenda 

Alf menar att islamisternas agenda är att skapa den ”islamska staten” även i Europa. De har 

nyligen upprättat ett kalifat i delar av Irak och Syrien och har ändrat sitt namn ISIS (Islamska 

Staten i Irak och Syrien) till IS (Islamska Staten).  

  Alf menar att det egentligen inte är jihadisterna, d.v.s. de fundamentalistiska islamis-

terna, som är den stora faran i Europa. Det är istället de moderna islamisterna, de som nu 

”smyger sig in” i vårt samhälle. De som arbetar inom islamska organisationer som exempelvis 

Sveriges Muslimska Råd, Sveriges Muslimska Förbund och Förenade Islamska Föreningen i 

Sverige (s. 11). De bygger nätverk. De skaffar sig politiska plattformar i kommuner. De ver-

kar för att starta muslimska förskolor och friskolor, skolor och vårdinrättningar, social hjälp-

verksamhet och en islamsk rättsordning enlig sharialagar. Halal-slakten4, fredagsbönen, ra-

madan, slöjan m.m. är viktiga traditioner för muslimer. Men muslimska kvinnor som egentli-

gen vill leva efter en modernare islam tvingas mer eller mindre börja bära slöja. Även om Alf 

menar att många kvinnor väljer slöjan som en slags revolthandling mot det samhälle de kom-

mit in i. 

  Alf berättar bland annat att ordföranden i Sveriges Muslimska Förbund krävde en sär-

lagstiftning för muslimer enligt sharia. Exempelvis att skilsmässor ska godkännas av en 

imam, att muslimska barn ska ha särskild undervisning i religion och att de inte ska behöva ha 

gymnastik eller bada tillsammans med andra barn. Eftersom Gudstron visar sig bland annat i 

                                                 
1 Flemström, Karin & Ronnby, Alf (1972) Fallet Rosengård – En studie i svensk planerings- och bostadspolitik, 

Stockholm: Prisma förlag. 
2 Detta berättar Obama om i sin bok Min far hade en dröm. 
3 Se Wikipedia för en lista på hans böcker, http://sv.wikipedia.org/wiki/Alf_Ronnby  
4 Halal-slakt är den mest humana slaktmetoden om man vill undvika djurplågeri.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Alf_Ronnby
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hur man klär sig och uppträder i olika sammanhang så finns det tydliga regler för hur man hur 

man bör leva som rättrogen muslim. 

  Alf menar att man borde utbilda imamer i Sverige. De skulle kunna bli en motvikt mot 

de fundamentalistiska imamer med sin reaktionära lära som kommer utifrån. Det är viktigt att 

muslimer förstår att islam bara kan accepteras som en tro, en religiös uppfattning för den en-

skilde, och inte som en politisk verksamhet i ett land där de flesta inte är muslimer och där de-

mokrati och mänskliga fri- och rättigheter råder. 

  Naiva svenska medborgare som jag, vare sig vi är kristna, har andra livsåskådningar el-

ler är ateister, brukar ibland framhärda att kristendomen minsann inte var bättre den. Många 

ogärningar har skett i kristendomens namn. Ja, menar Alf, men vi har gått vidare, vi har mo-

derniserats, många av oss har sekulariserats eller utvecklat andra trosuppfattningar – och det 

är helt OK – i vårt samhälle. Vi har yttrandefrihet och tankefrihet. Alla har sina individuella 

fri- och rättigheter. Det måste även de inflyttade muslimerna inse och acceptera, och att reg-

lerna gäller även för våra nya medborgare. Utan undantag! Alf skriver: 

I vårt land har skett betydande förändringar i jämställdhetens och den individuella frihetens 

namn. Jag tror att de flesta kvinnor och män tycker detta är värdefullt. Därför blir jag förvånad 

över den mjäkiga liberalism och flathet som nu så ofta visas när nya, förtryckande religioner 

och med dem ett nygammalt kvinnoförtryck gör sitt intåg. (s.29) 

I skrivande stund får jag ett mail från en vän med en YouTubelänk och med orden: ”Videon 

du inte vill se!”5 Den är ohygglig. Den visar den utsatthet kvinnor och flickor har i islamist-

iska länder där våldtäkt, stening, misshandel och hedersmord inte är ovanliga. Hedersmord är 

en islamsk tradition och den har vi sett några gånger i Sverige. Utländska ungdomar, både tje-

jer och killar, lever under en hederskultur som hämmar och kväver deras utvecklingsmöjlig-

heter, deras fri- och rättigheter. Flatheten får inte fortsätta styra vårt förhållningssätt mot ex-

trema religionsyttringar. Alf menar att islamisterna inte vill ha modernisering. De vill ha mak-

ten och genom skrämsel och rädsla hålls muslimerna i ”herrans tukt och förmaning”.  

 

Politik och religion 

Ett intressant tema som Alf tar upp är relationen mellan politik och religion. För kristna är re-

ligionen en privatsak. Under senare decennier har kristna länder blivit alltmer sekulariserade 

och sedan den 1 januari 2000 har relationerna mellan staten och Svenska kyrkan förändrats. 

Sverige saknar numera statsreligion. Islam däremot har föreskrifter kring allt i människornas 

liv. Alf menar att vi svenskar har svårt att förstå detta och därför riktar vi inte kritik mot islam 

och islamisterna eftersom vi betraktar deras religion som en privatsak.  

  Alltfler muslimer vill moderniseras. Många som flyr vill leva friare. Alf berättar att på 

                                                 
5 WOMEN UNDER SHARIA LAW - https://www.youtube.com/watch?v=_sUfCuOuZE8 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1_januari
http://sv.wikipedia.org/wiki/2000
https://www.youtube.com/watch?v=_sUfCuOuZE8
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1970-talet gick flera muslimska länder, exempelvis Egypten, Syrien och Irak, mot mer sekula-

riserade livsstilar.  Men moderniseringen har lett till kraftfulla motkrafter från en fundamen-

talistisk islam, islamismen.  

  Fundamentalistiska grupperingar, exempelvis al Qaida och ISIS som finansieras bland 

annat av Saudiarabiens oljepengar, har flyttat fram sina positioner bland muslimer i världen, 

skriver Alf. Samma oljepengar finansierar moskébyggen, kulturcentra, koranskolor och läro-

medel. De mest konservativa, Wahhabisterna, missionerar i olika länder bland de muslimer 

som flytt. Religionen står över politiken. Det gör att islam står på kollisionskurs med mo-

derna, demokratiska stater i Europa. Alf menar att muslimer i Europa sannolikt kommer att 

moderniseras om man lyckas begränsa islamismens utbredning.  

Att begränsa islamismen och mobilisera muslimer 

Det är självklart att svenska lag ska gälla även för muslimer. Man behöver inte vara Sverige-

demokrat för att hålla med Alf Ronnby. Han är inte förvånad över att SD fått sånt starkt gehör 

eftersom Sverige inte klarat av att hantera flyktingströmmarna, den bristande integrationen 

och de problem det medfört. I skrivande stund har även andra partier börjat ha åsikter och för-

slag. Det är också viktigt att vi lär oss skilja mellan muslimer och islamister. 

  Alf tar ofta upp rådet att vi behöver stödja de moderna muslimerna, så de klarar av att 

motverka och bekämpa islamisterna och islamismen. Vi bör genom samhällsarbete mobilisera 

och stödja de krafter bland muslimerna som är emot islamiseringen och som vill ha en mo-

dern islam. Muslimerna själva är de som är bäst på att bekämpa islamister och deras reaktion-

ära lära, menar Alf. Sekulariserade muslimer bör utveckla fritidsverksamheter för muslimska 

barn och ungdomar som alternativ till de samfund, moskéer och imamer som de muslimska 

samfunden erbjuder. Han föreslår att det skapas praktikplatser, ungdomsprogram och fadder-

verksamhet. Naturligtvis ska muslimska barn gå i vanliga skolor tillsammans med andra barn.  

  Alf berättar om en dansk studie som visar att unga muslimer, under 30 år, är mera kri-

tiska till att deras barn deltar i gemensamma aktiviteter som lägerskolor och liknande och de 

tillåter inte sina barn att övernatta hos danska barn. Andra studier visar att det är de medelål-

ders och äldre muslimerna som inte vill ha en nyreligiös islamsk väckelserörelse.  

  Dessutom menar han att det är viktigt att vi öppet diskuterar islamismen i skolor och ut-

bildningar och hur man ska förhålla sig till den. Jag har intresserat mig för destruktiva sekter i 

många år och jag känner igen kännetecknen på dem. Islamismen visar dem alla. Dessutom är 

den extremt destruktiv eftersom den även innebär våld mot andra människor, vilket de flesta 

destruktiva sekter inte gör.  

                              

Boken utgör ett mycket bra kunskapsunderlag 

för politiker och beslutsfattare. Den ger grund-

kunskaper inom ett område där inte bara jag va-

rit naiv. Den ger också tips på metoder för att 

motverka islamiseringen och skapa medvetenhet 

om de strukturer som lockar ungdomar att ge sig 

iväg till krig och konflikter.  

Författaren har gett ut boken på eget förlag: 

KRONIKAN-KOM och kan beställas från 

0302 - 313 99 eller alf.ron@telia.com  

Mitt råd: LÄS DEN! 

mailto:alf.ron@telia.com
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Detta är Alf Ronnbys radikala förslag på åtgärder mot utbred-

ningen av islamism 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅTGÄRDER MOT ISLAMISM 

Inte släppa in extremistiska imamer i Europa, t.ex. wahhabister och salafister.  

Utvisa imamer som agerar uppviglande. 

Särskilt söka av sociala medier för att upptäcka islamistiska nätverk, celler och uppviglare. 

Förbjuda deltagande i terroristorganisationer 

De som begår brott ska genast lagföras för detta och straffas. De som inte har förlänats 

medborgarskap ska utvisas. 

Förbjuda rekrytering av jihadister 

Förbjuda deltagande i utländska terroristorganisationer. 

Samhällets institutioner – särskilt skolan - bör vara uppmärksamma på unga, muslimska 

killar, som tenderar att dras till islamister eller uttrycka jihadistiska idéer – skapa förtro-

ende och alternativa förebilder. 

Vi bör i utsatta bostadsområden bedriva samhällsarbete, som syftar till att skapa alterna-

tiva aktiviteter till religiös fundamentalism.  

Det muslimska samhället bör ta större ansvar för att deras ungdomar inte dras in i våldsbe-

nägen islamism och motarbeta religiös fundamentalism. 

Vi bör vara mycket restriktiva med att släppa in fler muslimer i Europa och Sverige och 

absolut inte dem som vi misstänker är wahhabister eller salafister, eller dem som vi miss-

tänker har haft kontakt med al Qaida eller ISIS/IS. 

Alf Ronnby rekommenderar några böcker om samhällsarbete och social mobilisering. Ty-

värr finns inte Sundh/Turunens Social mobilisering kvar.  

Däremot har Stefan Wahlberg kommit ut med en ny upplaga av Samhällsarbete – Strate-

gier för socialt arbete (2013) på förlag Norstedts Juridik. Den används i utbildningen av 

socionomer som går inriktningen samhällsarbete och social mobilisering.  

En annan bok som kommit ut på senare tid är: 

Verner Denvall, Cecilia Heule, Arne Kristiansen ( 2011) Social mobilisering, Gleerups 

förlag. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Verner%20Denvall
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Cecilia%20Heule
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Arne%20Kristiansen
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