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Imamen Virk kämpar för islams varumärke - fläckat av IS terror

Vestmanlands Läns Tidning

2015-10-26 19:23

(arkiv)
Låt oss stå upp för religionsfrihet ihop

Dagen

2016-12-06

Har du tappat din tro? Ring in och berätta! Telefonväkteri den 1 nov

Sveriges Radio P1

2018-11-01 14:17

Islam fick kultur och vetenskap att frodas

Aftonbladet

2016-08-16 11:00

Stora skillnader om Jesus i religionsdebatt

Dagen Premium

2016-03-09 08:48

Carolin Dahlman: Kalla inte motstånd mot ofrihet för "islamkritik"

Kristianstadsbladet

2017-09-28

DINA ÅSIKTER RÄKNAS!

Metro - Stockholm

2017-04-12

"Undanta småföretagen från turordningsreglerna"

Dagens Nyheter

2017-07-04

"Det här är en tid att ta ställning"

Dagens Nyheter

2018-06-14

Sveriges muslimska råd kritiskt till Sahlins uttalande

SVT Nyheter

2015-02-20 09:52

Fördömer och tar avst å nd fr å n ISIS

Norrköpings Tidningar Premium

2014-09-23 04:00

Hellre tribunal än en andra chans för återvändarna

Dagens Samhälle

2019-04-11 09:51

Kalendariet

Dagens Nyheter

2016-11-18

Muslimer vill hindraökad radikalisering

Östgöta Correspondenten

2016-12-12

Södertälje har fått förfrågan om moské

Länstidningen Södertälje

2018-02-24

Vårt sätt att tänka behöver inte vara rätt

Expressen

2016-03-23 09:48

Imamen vill stoppa IS

VästeråsDirekt

2015-10-28

Slöja inget skydd mot sexuella trakasserier

Göteborgs-Posten (arkiv)

2017-11-20 12:00

Låt oss få veta vad som sker i moskéerna

Expressen

2015-09-08 15:10

Han efterlyser större tydlighet från Sveriges moskéer

Gefle Dagblad

2015-09-09

Även Södertälje har fått förfrågan om ett moskébygge

Länstidningen Södertälje Premium 2018-02-21 17:08

Heligt besök i Göteborg

SVT Nyheter

2016-05-20 15:56

"Kärlek för alla, hat mot ingen"

Karlskoga Tidning -Kuriren
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Bättre att jobba än att vara ledig under ramadan

Dagens Nyheter
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Inte Karolinskas ledning som riskerar livhanken
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Tuff fasta för muslimer i norr

Dagen

2014-06-27

GD bombhotat efter artikel om gävleimamen

Gefle Dagblad

2015-09-11

Respektera väljarnas val - och släpp in SD

Kvällsposten

2017-08-25

Människor och tro

Sveriges Radio P1

2020-02-26 14:37

Replik: Normerna är problemet - inte slöjan

Dagens Samhälle

2017-02-24 13:05

Slöjan befäster hora-madonna-komplexet

Dagens Samhälle

2017-02-27 15:34

Extremism, yttrandefrihet och curlingföräldrar i Opinion Live

SVT (arkiv)

2016-09-22 11:54

Stora skillnader om Jesus i religionsdebatt

Dagen

2016-03-09

Imamer gör turnéstopp i Borlänge under påsken: Vi vill bygga ett

Dala-Demokraten Premium

2021-04-03 10:01

Imamer gör turnéstopp i Borlänge under påsken

Dala-Demokraten

2021-04-03

Vi måste hålla ihop mot rasismen

Aftonbladet

2015-03-21

Det handlar om kvinnohat

Kvällsposten

2015-11-17

Ge mig en chans att förklara islams mittfåra

GT

2018-01-07

SD tolkar Koranen som muslimska extremister

Aftonbladet

2015-04-22 12:07

Svagt koranstöd för kristna trossatser

Dagen Premium

2019-09-11 03:00

Nej, sårade känslor ska inte kunna inskränka yttrandefriheten

Göteborgs-Posten Plus

2021-01-29 03:55

Nyheter P4 Västmanland

SR P4 Västmanland

2020-09-18 17:30

Fördömer och tar avstånd från ISIS

Norrköpings Tidningar

2014-09-23

Hatet mot muslimerna hotar hela demokratin

Expressen

2017-02-01

Spretigt och grova förenklingar

Nya Wermlands-Tidningen

2016-07-15 06:00

Imamerna rätar ut islams frågetecken

Gefle Dagblad

2021-04-07

Varför är ordet islamofobi så kontroversiellt?

Dagens Samhälle

2017-06-21 15:38

Tre av fyra miljöbovar riskerar släppas igenom

GT

2017-11-20

Samarbete medel mot radikalisering

TV4 Play (arkiv)

2015-02-19 07:05

Nu sprids förenklade analyser av terrorn

Dagens Samhälle

2015-11-17 06:44

Lars Gunther: Virks kritik av kristen tro inget nytt

Dagen Premium

2019-05-21 16:30

Kalendariet

Dagens Nyheter

2017-02-03

Saknas: konflikt, praktik och dynamik

Aftonbladet

2017-11-19 11:31

Ska vi ha religiösa friskolor?

MyNewsdesk

2017-02-03 10:19

Brott mot mänskligheten är ett brott mot islam

Dagens Nyheter

2014-09-24

Felaktig tolkning, Mona Walter

Dagen

2016-08-30

Tonen mot böneutrop är rent islamofobisk

Expressen

2018-03-18

Antisemitismen i Sverige

Sveriges Radio P1

2017-12-11 14:04

Imamer öppnade för frågestund i Gävle - Vill motverka islamofobi

SVT Nyheter Gävleborg

2021-04-07 19:09

Mer balans i integrationsdebatten, tack!

Göteborgs-Posten (arkiv)

2017-03-09 04:00

Uppmanar muslimer: "Rösta inte i riksdagsvalet"

Svenska Dagbladet

2018-07-25 19:00

Öppna portar kan motverka fördomar

DagensETC

2015-02-19

bättre samhälle
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Berättar om sin islam på Torggatan

Ålandstidningen

2018-08-20

Modigt att granska Gävles moské

Svenska Dagbladet

2015-09-20 09:00

Imam: "Islam viktigt när återvändare rehabiliteras"

fPlus

2019-04-15 20:54

Bibelns bevis är obestridliga

Dagen Premium

2019-09-20 03:00

Virks kritik av kristen tro inget nytt

Dagen

2019-05-22

Jag relativiserar inte mordet på Samuel Paty

Göteborgs-Posten Plus

2021-02-01 10:29

Låt alla som vill ha kejsarsnitt få det

Kvällsposten

2016-03-13

Studio Ett 22 augusti

SR - Studio Ett

2017-08-22 16:03

Snabb insats ska bryta ungas kriminalitet

Dagens Samhälle

2015-09-09 07:09

Imamer på turné gjorde stopp i Örebro - ville diskutera religion på

Nerikes Allehanda Premium

2021-04-03 18:22

Så bygger vi ett sant pluralistiskt samhälle

Dagens Samhälle

2016-07-14 16:26

Ditt budskap når för få muslimer, Virk

Aftonbladet

2017-06-12 16:05

Lyckat projekt mot radikalisering i Järva

Dagens Nyheter

2016-02-23 08:10

Imamen: "Ett hat som inte har plats i vårt samhälle"

Svenska Dagbladet

2017-12-09 19:19

Ta bort informationsplikten för oss med hiv

Kvällsposten

2017-07-24

Kashif Virk: Det finns inget dödsstraff för att lämna islam

Dagens Nyheter

2018-05-28 17:26

Motverka fundamentalism med ett reformerat islam

Dagens Samhälle

2016-10-19 09:39

Budskapet i Koranen: Både fred och våld

Dagen

2013-10-16

Svenska modellen måste fungera på alla arbetsplatser

Dagens Samhälle

2017-06-22 07:03

Imambesök på ramadan

Norrländska Socialdemokraten

2013-07-30 20:02

Stortorget: Kan bli hett

Premium
ISIS bryter mot islam

Expressen

2014-09-25

Ingen rubrik tillgänglig

Göteborgs-Posten

2015-11-25

Läsarbrev: "Profeten var en andlig ledare."

Helsingborgs Dagblad

2016-12-29 16:31

Betongmaffian hotar sydsvenska färjetrafiken

Kvällsposten

2018-01-07

Yttrandefrihet låter även idioter komma till tals

Bulletin

2021-02-01 06:08

Samhällets islamofobi beror på okunskap

Göteborgs Fria Tidning

2013-04-19 10:10

Säg som det är - kristna blir förföljda

Expressen

2020-02-04 09:06

Kommunernas slarv göder fuskbyggarna

Kvällsposten

2019-03-22

Förbud mot terrorresor omfattar inte alla

SVT Nyheter

2016-03-31 21:22

Torsdag 11 maj Boxholm

Motala & Vadstena Tidning

2017-05-11

Ge mig en chans att förklara islams mittfåra

Expressen

2017-12-31 05:00

Felaktiga påståenden om mångud i islam

Dagen

2015-10-23

Mer balans i debatten, tack!

Göteborgs-Posten

2017-03-09

Öppna upp dörrarna i Sveriges moskéer

Aftonbladet

2016-08-08

Fredspris till helt rätt person

Folkbladet.nu Premium

2014-10-15 18:00

Rimligt att Jesus reste österut

Dagen

2019-06-05
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Muslimers praxis måste förändras

Dagen

2016-06-17

Svenska domstolar dömer enligt sharialagar: "Lagval kan vara svårt"

Svenska Dagbladet

2017-08-13

VECKAN som kommer

Stockholms Tidningen

2016-02-19

Världens muslimer får lida för en minoritets ondska

Dagen

2015-01-23

Så skyddar vi de unga från hatet mot muslimer

Expressen

2019-03-21

Vändningen: Nu placeras flyktingar där jobben finns

GT

2017-11-21

Varför finns så mycket hat förknippat med religion?

Mariestads-Tidningen

2020-02-27

Tre frågor

Göteborgs-Posten

2013-10-25

Som muslim och troende är detta terrordåd särskilt klandervä…

Expressen

2017-06-04 19:58

Var inte rädda för den bokstavstrogne muslimen

Kvällsposten

2018-05-07

Imam: "Muslimer måste våga ta debatten"

Omni

2017-10-25 12:10

saxat från nätet

Dagens Samhälle

2017-05-11

Du kan vara svensk och muslim samtidigt

Aftonbladet

2017-09-10 04:00

Modig moskégranskning

Dagens Nyheter

2015-09-17

Vi måste bekämpa hedersförtrycket tillsammans

Göteborgs-Posten (arkiv)

2016-10-05 05:00

Imam: Islam viktigt när återvändare rehabiliteras

Omni

2019-04-15 21:10

IS följer inte islam

Barometern

2014-09-25 10:00

Jihadism reduceras till vantolkningar av islam

Expressen

2017-03-17 12:52

"Som troende är jag van vid att mötas av fördomar"

Svenska Dagbladet

2014-08-26

Befria slöjan från onda associationer

Expressen

2017-05-08 06:00

Nyheter P4 Västmanland

SR P4 Västmanland

2020-09-19 08:30

Kritik mot Sahlins uttalande.

SVT Rapport

2015-02-20 18:30

Fler imamer måste ta avstånd från jihadister

Expressen

2015-08-16

Hyckleriet i kampen mot islamistisk terror

Dagen

2017-06-09

EXTRA LÄSVÄRT

Extra Luleå

2013-08-08

P1-morgon

SR - P1-morgon

2021-03-12 07:55

"Dags för männen att ta tag i den omoderna mansrollen"

Dagens Samhälle

2017-10-25 06:37

Dödsstraff har inget stöd i islamisk teologi

Dagen

2016-11-30

Relativisera inte islams våldsideal

Göteborgs-Posten (arkiv)

2015-12-01 18:02

Nu krävs bred samling mot jihadismen

Dagens Samhälle

2016-10-18 14:29

Kashif Virk: Föråldrade hädelselagar förväxlas med religions…

Dagens Nyheter

2017-06-16 11:06

MER LÄSNING PÅ METRO. SE/DEBATT

Metro - Göteborg

2017-04-12

SVT1 Rapport 19.30

SVT1 Rapport

2016-03-31 19:30

Adaktusson förstärker bilden av religionskrig

Expressen

2020-01-17 16:07

Islamofobin är på väg att normaliseras #ABMORGON Diskussion om

Aftonbladet

2018-04-16 19:51

Radikal bild av islam är oförenlig med demokrati

Göteborgs-Posten (arkiv)

2014-11-03 04:10

Så påverkas ramadan av coronakrisen: "En helt förändrad högtid"

Aftonbladet

2020-04-24 13:32

kollektiviseringen av muslimer
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Imamen använder lösryckta citat fel

Dagen

2019-05-21

Onyanserat om Saudikrisen

ETC

2015-04-08 03:49

Religionsfriheten i första rummet

Dagen

2018-02-28

Mer våld bekämpar varken orättvisor eller terrorism

Sydsvenskan

2014-12-18 08:00

Våga ta debatten om svenska värderingar

Dagens Samhälle

2016-02-16 12:58

Önskan från samfund om ny moské i Södertälje.

SVT Nyheter Södertälje

2018-02-21 17:30

Kalendern

Dagen

2016-03-03

Imam: Befria slöjan från onda associationer

Omni

2017-11-20 12:52

Hijab är separatismens fana

Expressen

2017-05-10 11:31

Svagt koranstöd för kristna trossatser

Dagen

2019-09-11

Imamen: "Rädslan för islam är påtaglig"

Kvällsposten

2018-05-08 11:44

Så skyddar vi unga från muslimhatet

Expressen

2019-03-21 05:13

Bibelns bevis är obestridliga

Dagen

2019-09-20

Så var debattåret 2019

Dagens Samhälle

2019-12-31 04:05

Metoo bör även rymma kvinnorna som bär slöja

Kvällsposten

2017-11-19

Vi säger nej till vårdval BUP

Kvällsposten

2020-01-21

Svenska muslimer uppmanas: "Rösta inte i riksdagsvalet"

Svenska Dagbladet

2018-07-28

Apologetik en del av lärjungaskapet

Dagen

2019-05-23

Kalendariet

Dagens Nyheter

2016-10-14

Så ska unga muslimer förhindras att lockas till extrema grupper

TV4 Play (arkiv)

2015-02-19 06:42

Imamer vill motverka fördomar mot islam

Sveriges Radio Dalarna

2021-04-05 12:36

Vi berättar om islam

Katrineholms-Kuriren

2019-09-02

Prova på ramadan - ny kampanj mot radikalisering

Svenska Dagbladet

2016-06-06 06:45

Islam accepterar inga läroavsteg

Dagen

2016-08-23

Nej, slöjan är inte ett verktyg för förtryck

Expressen

2015-10-09 13:20

Båda cirklade som gamar med beslutsvånda kring vad de egentl…

Kvällsposten

2018-06-16

Erik Helmerson: Modig granskning i Gävle

Dagens Nyheter

2015-09-17 09:31

Låt oss motverka radikalisering

Göteborgs-Posten

2015-10-08

MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT

Kvällsposten

2018-05-08

Låt oss motverka radikalisering

Göteborgs-Posten (arkiv)

2015-10-08 05:02

Metoo bör även rymma kvinnorna som bär slöja

Expressen

2017-11-19 04:00

I Lund ska äldre inte drabbas av bedragarnas lömska knep

Kvällsposten

2020-01-19

De blir terrroresenärer för att de är kriminella

Expressen

2017-03-15 09:35

Svenska domstolar dömer enligt sharialag Premium Sverige

Svenska Dagbladet Premium

2017-08-12 07:00

MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT

Expressen

2020-01-21

Imamen om Twitter-kampanjen: Roligt att Hanif Bali, Katerina Janouch

Dagens Opinion

2020-09-12 22:24

2017-08-12 07.00 Hovrätten dömde enligt sharialagar. Men Högsta
domstolen har kommit fram till att

och Rebecca Weidmo Uvell hängde på
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Imam ska utbilda öbor om islam

Gotlands Tidningar

2016-08-23

IS-återvändarna värda en andra chans

Dagens Samhälle

2019-04-05 13:50

Ge mig en chans att förklara islams mittfåra

Expressen

2017-12-31

Lyckat projekt mot radikalisering i Järva

Dagens Nyheter

2016-02-23

Imamen Kashif Virk vill att IS-terrorister ska få "en andra chans"

Nyheter Idag

2019-04-07 15:33

KALENDARIET

Dagens Nyheter

2016-03-11

Ingen rubrik tillgänglig

Göteborgs-Posten

2021-01-29

Torsdag

Vestmanlands Läns Tidning

2015-11-26

Islam kapat av blodtörstiga terrorister

Dagen

2013-09-24

Utan religiös urkund finns ingen religion att tolka

Ledarsidorna

2019-09-23 01:52

Jesus korsfästes och uppstod visst

Sändaren

2019-06-05

Mer våld bekämpar varken orättvisor eller terrorism

Sydsvenskan

2014-12-18

Sverige måste sätta stopp för islamismen

Expressen

2018-05-18 06:00

Kashif Virk har fel om Jesus och korsfästelsen

Dagen Premium

2019-05-17 11:30

Fler moskéer mot fördomar

ETC

2014-12-30 05:19

Dåden i Paris har inget med religion att göra

Göteborgs-Posten (arkiv)

2015-11-25 04:04

FLER IMAMER MÅSTE TA AVSTÅND FRÅN JIHADISTER

GT

2015-08-16

Sverige har ingen plikt att krascha av invandring

GT

2020-01-20

"Den lag man vill följa är sharia. "

Landskrona Posten

2017-01-05

Modigt att granska Gävles moské

Svenska Dagbladet

2015-09-20

Så hotas muslimer i Sverige: "Hot förekommer dagligen"

Aftonbladet Webb-TV

2017-05-02 08:23

Ingen rubrik tillgänglig

Göteborgs-Posten

2021-01-27

Medier bidrar till svartmålningen av muslimer

Göteborgs-Posten

2019-09-29

När slutade vi att hälsa på varandra?

Kvällsposten

2016-03-14

"Profeten var en andlig ledare. "

Sydsvenskan

2016-12-30

Fler moskéer kan motverka fördomar

DagensETC

2014-12-30

Fler imamer måste motarbeta jihadister

Expressen

2015-08-16 05:30

Låt ramadan inspirera till medmänsklighet

Dagens Samhälle

2017-05-23 10:42

Våldsam kritik utan substans

Dagens Nyheter - Login

2018-09-13 16:54

Världens ministrar i möte för att hindra unga att lockas till extrema

TV4 Nyhetsmorgon

2015-02-19 04:50

Det nya Göteborg kan inte byggas på populism

GT

2018-01-01

SD-representant bjöds in till debatt - portas sedan av ABF

Samhällsnytt

2018-08-23 09:31

Islam rättfärdiggör tyvärr dödsstraff

Dagen Premium

2016-12-06 02:29

Imam fördömer ISIS

Oskarshamns-Tidningen

2014-10-02

Imamer på turné gjorde stopp i Örebro

Nerikes Allehanda

2021-04-05

Imam: Jesus överlevde korsfästelsen

Dagen Premium

2019-05-16 03:00

Sätt press på Pakistan

GT

2014-10-26

Är vår förbannade plikt att hjälpa de unga flyktingarna

GT

2017-08-25
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Drottningen blir röd Imamen oroad över splittringarna i samhället

Gefle Dagblad

2015-09-09

IS-återvändarna är inte värda en andra chans!

Dagens Samhälle

2019-04-12 09:11

"Den lag man vill följa är sharia."

Helsingborgs Dagblad

2017-01-05

Givande samtal när "Fråga en muslim" besökte Västerås

Sveriges Radio Västmanland

2020-09-20 09:23

Slöja inget skydd mot sexuella trakasserier

Göteborgs-Posten

2017-11-21

Integrationsansvaret ligger inte enbart hos majoritetssamhället

Vestmanlands Läns Tidning

2018-02-20

"Initiativ från mitten kan bryta dödläge efter valet"

Dagens Nyheter

2018-08-31

Fördjupning : Förföljt samfund ser fler likheter än skillnader

Fria Tidningen

2014-06-24 14:16

MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT

Expressen

2015-08-18

Budskapet i Koranen: Både fred och våld

Dagen Premium

2013-10-16 03:45

Fler muslimer måste ta debatten

Göteborgs-Posten

2017-10-25

MUSLIMSKA FÖRETRÄDARE MÅSTE PÅ ALLVAR GÖRA UPP MED

Kvällsposten

2017-08-22

Imam: Om hatet normaliseras kommer våldet som en naturlig följd

Metro

2017-07-25 18:00

Lars Lindström: Därför måste Gävles imam fördöma Islamiska staten

Expressen

2015-09-11

Vad får man säga om en religion?

Sveriges Radio P1

2021-03-12 04:59

Imam: Rimligt att Jesus reste österut

Dagen Premium

2019-06-05 03:00

Kina kan utgöra ett hot mot skånska intressen

Kvällsposten

2020-01-20

DEBATT

Fria Tidningen

2015-04-22

Terrorn har ingen religion

SVT (arkiv)

2015-01-09 10:30

Besök moskén i stället för att bränna koranen

Aftonbladet

2020-08-25 13:46

Öppna upp dörrarna i Sveriges moskéer

Aftonbladet

2016-08-08 04:47

Fokusera på de riktiga skolproblemen i stället

GT

2018-03-18

KDU:s krav på homogen svenskhet är osvenskt

Dagens Nyheter - Login

2018-08-31 17:38

VAD HAR POJKARNA GJORT FÖR FEL?

Kvällsposten

2017-08-23

En fredsappell: håll ihop mot rasismen

Aftonbladet

2015-03-21 05:34

Imamen: Vi måste stå tillsammans i kampen mot terrorism

Metro

2017-04-10 18:00

Imamer vill öka förståelse om Islam

Dalarnas Tidningar Premium

2021-04-03 23:18

Repliker. Fem punkter för att motverka extremism

Dagens Nyheter - Login

2017-07-03 13:43

Dessa krav borde ställas på muslimer

Expressen

2017-06-30 13:35

"Man måste sätta stopp"

Sydöstran

2019-03-23 14:37

"Att tillskriva böneutropet politisk innebörd utifrån en skrift är långsökt.

Dagen

2018-02-28

Dags att börja lyssna på oss unga tjejer

Expressen

2015-10-11

När religionsfriheten skaver - ska vi ha böneutrop i Sverige?

Sveriges Radio P1

2018-05-29 21:48

Vi muslimer måste fördöma terrorn

Aftonbladet

2017-06-10 04:00

- Katolska kyrkan behöver en revolution.

Sveriges Radio P1

2016-09-08 14:16

Mona Walter delar världsbild med IS

Dagen Premium

2016-08-19 03:05

ANTISEMIT…

KASHIF VIRK,
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Onyanserat om Saudikrisen

DagensETC

2015-04-08

Ingen rubrik tillgänglig

Göteborgs-Posten

2017-03-09

asikt.dn.se

Dagens Nyheter

2018-05-30

Sluta bortförklara den religiösa aspekten av IS

SVT (arkiv)

2015-03-07 07:51

Osynliggör inte homofobin inom islam, Virk!

Dagens Samhälle

2018-11-06 16:05

Islamkritik ska inte förvanskas till fobi

Svenska Dagbladet

2015-02-01 09:32

Profeten Muhammed brukade förlåta fienden

Dagen

2013-10-17

Kashif Virk: Låt oss vara med och diskutera islam

Dagens Samhälle

2016-07-12 12:18

Ulf Gustafsson: Dödstraff för avhopp från islam i 13 länder

Dagens Nyheter

2018-05-31 10:26

Tonen mot böneutrop är rent islamofobisk

Expressen

2018-03-17 04:00

SLUTA SE ONDSKA I ALL ISLAM

GT

2017-05-08

Imambesök på ramadan

Norrländska Socialdemokraten

2013-07-31

SD behöver uppdatera sin Mellanösternkunskap

Göteborgs-Posten Plus

2021-03-10 10:29

"Föräldrar i förorten är rädda för myndigheter"

Dagens Samhälle

2017-08-22 07:52

"Richard Jomshofs retoriska bild är orimlig och direkt felak…

Dagens Nyheter

2018-04-08

Församling nyårsstädar i stadsdelen

SpångaDirekt

2019-12-21

Informerade om islam på torget

Karlskoga Tidning -Kuriren

2021-04-06

Imam vill stoppa IS-rekrytering.

SVT Lokalnyheterna ABC

2014-09-28 19:15

Var inte rädda för den bokstavstrogne muslimen

Expressen

2018-05-07 05:00

Sverigedemokraterna förvränger Koranen

Fria Tidningen

2015-04-22

Radikalisering kan hejdas av religiösa

Dagen

2017-06-01

Stella Tormanov intervjuar Imamen Kashif Virk om Islam i Europa

Newsvoice

2017-09-25 10:47

Tomma asylboenden borde bli folkhögskolor

Kvällsposten

2018-01-01

"SD tolkar Koranen på samma sätt som IS"

Svenska Dagbladet

2017-11-26 16:26

Missförstånd om verser i Koranen

Dagen

2016-02-02

Man kan aldrig påstå att islam är lika med personen Mohammed…

Dagens Nyheter - Login

2018-04-06 19:59

»Förtydligandet«blir grumligt igen

Fokus

2018-06-01 10:42

Imam: Sluta tolka Koranen på samma sätt som IS, Mattias Karlsson

Nyheter24

2017-09-08 12:53

"SD:s framgång hade kunnat hejdas"

Dagens Samhälle

2018-11-02 06:50

Kalendariet

Dagens Nyheter

2017-03-17

Hatet mot muslimer är ett hot mot demokratin

Expressen

2017-01-31 15:21

Varför flyttar sig ramadan varje år? 11 vanliga frågor och svar om

Metro

2017-05-26 18:00

Imam och nivåhöjare

Kvällsposten

2013-04-24

"Som chef hinner jag inte alltid be"

Svenska Dagbladet

2017-09-12

Även blodiga budskap i Koranen

Dagens Nyheter

2014-09-29

Rebecca Weidmo Uvell: Kashif Virk taggade in mig

Dagens Opinion

2020-09-15 14:55

Walter: Inte min egen tolkning

Dagen Premium

2016-08-30 03:11

ramandan
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Vi muslimer måste fördöma terrorism

Aftonbladet

2017-06-10

I helgen kan du "Fråga en muslim" i Västerås

Sveriges Radio Västmanland

2020-09-18 17:27

Ska vi ha böneutrop i Sverige?

Mariestads-Tidningen

2018-05-31

Islam lär ut fred

Norrbottens-Kuriren

2013-09-30

Bilden av religion föder polarisering

Expressen

2018-07-27 05:00

Så gynnar bränderna Sverigedemokraterna

Expressen

2018-07-30

"Vi har ett moraliskt ansvar att fostra"

TV4 Play (arkiv)

2015-02-19 12:53

Det här är en tid att ta ställning

Dagens Nyheter - Login

2018-06-13 16:50

Islam rättfärdiggör tyvärr dödsstraff

Dagen

2016-12-06

Åkessons förslag går ut över goda krafter

Aftonbladet

2015-11-30 10:38

Dödsstraff har inget stöd i islamisk teologi

Dagen Premium

2016-11-30 02:12

Imamer vill öka förståelse om Islam

Borlänge Tidning

2021-04-03

Gör upp med antisemitismen, imamer

Expressen

2017-08-22 05:00

Vi arbetar för fred i över 200 länder

Aftonbladet

2017-06-13 15:37

Imam: Jesus överlevde korsfästelsen

Dagen

2019-05-16

Missförstånd om verser i Koranen

Dagen Premium

2016-02-02 04:42

Så ska unga muslimer förhindras att lockas till extrema grupper.

TV4 Nyhetsmorgon

2015-02-19 04:50

LO:s film utmålar min yrkeskår som idioter

GT

2018-05-09

Homosexuella är välkomna i vår moské

Dagens Samhälle

2018-11-02 04:05

Inskränk inte religionsfriheten

Dagen

2018-02-28

Rätta bilden av islam behöver hållas fram

Svenska Dagbladet

2015-01-27 17:02

P1 Debatt om den växande antisemitismen och islamofobin

Sveriges Radio P1

2015-03-06 11:47

Sätt press på pakistan

Expressen

2014-10-24

Han efterlyser större tydlighet från Sveriges moskéer

Gefle Dagblad (arkiv)

2015-09-09 04:08

"Islamofobi på väg att normaliseras"

Aftonbladet Webb-TV

2018-04-16 19:51

Världens muslimer får lida för en minoritets ondska

Dagen Premium

2015-01-23 04:57

Vi arbetar för fred i över 200 länder

Aftonbladet

2017-06-17

Dåden i Paris har inget med religion att göra

Göteborgs-Posten

2015-11-25

Staten får inte smita från flyktingansvaret

Kvällsposten

2017-11-23

Det handlar om kvinnohat - inte om sexuella motiv

Expressen

2015-11-17

Spretigt och grova förenklingar

Nya Wermlands-Tidningen

2016-07-15

"Oerhört skrämmande att de som kallar sig religiöst lärda manar till

TV4 Nyhetsmorgon

2017-09-15 05:50

Rätt islam krävs för att rehabilitera återvändarna

Dagens Samhälle

2019-04-15 09:23

Antisemitism i nya uniformer

Sveriges Radio P1

2017-09-28 13:01

Använd det fria ordet för att bekämpa orättvisor - inte för att polarisera

Göteborgs-Posten Plus

2021-01-27 04:53

Samtal om "den vita blicken" efter premiären av Performance Lecture:

Cision Wire Sweden

2017-11-10 13:39

terrordåd".

Muslim Ban
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Våld mot våld är ingen lösning på terrorn

Dagens Nyheter

2014-12-18

Imamen Virk kämpar för islams varumärke - fläckat av IS terror

Vestmanlands Läns Tidning

2015-10-26

"Sverigedemokraterna tolkar Koranen som IS gör"

Svenska Dagbladet

2017-11-27

Felaktiga påståenden om mångud i islam

Dagen Premium

2015-10-23 03:57

Radikalisering stoppas genom utbildning och integration

SVT (arkiv)

2015-02-18 06:26

Mona Walter: Islam accepterar inga läroavsteg

Dagen Premium

2016-08-23 09:52

Även muslimer måste kunna kritiseras

Göteborgs-Posten

2016-06-04

IS följer inte islam

Barometern

2014-09-25

Radikal grupp uppmanar muslimer att inte rösta i valet

Dagens Nyheter - Login

2018-07-25 19:50

RELIGIÖSA FRISKOLOR

nu

2017-02-16

Lösningen i kriget mot terrorn är inte våld

Expressen

2015-11-16 09:44

Studieförbund nekar muslimer till att bjuda in SD

Världen idag

2018-08-23 13:00

Vi måste bekämpa hedersförtrycket tillsammans

Göteborgs-Posten

2016-10-05

Viktigt visa att vi har religionsfrihet

Dagens Samhälle

2017-03-21 10:27

Walter: Inte min egen tolkning

Dagen

2016-08-30

"Sverige är INTE ett land i kris"

Dagens Samhälle

2017-11-20 05:27

Försäkringskassan borde gå kurs hos Skatteverket

Expressen

2017-05-09

"Det är svårt att tillbe Gud med mätt mage"

Extra Boden

2013-08-08

Profet Muhammed brukade förlåta fienden

Dagen Premium

2013-10-17 03:57

Muslimers praxis måste förändras

Dagen Premium

2016-06-17 03:34

"Man måste sätta stopp"

Sydöstran

2019-03-25

Radikalisering och extremism

SVT Nyheter

2016-02-29 13:48

Fredspris till helt rätt person

Folkbladet.nu Premium

2014-10-13 21:00

Vi anpassar oss efter svenska samhället

Expressen

2016-03-11 09:45

"Som chef hinner jag inte alltid be mitt på dagen"

Svenska Dagbladet

2017-09-12 14:00

Imam vill utbilda gotlänningar om islam

Helagotland Premium

2016-08-22 13:55

Mona Walter delar världsbild med IS

Dagen

2016-08-19

"Vi har ett moraliskt ansvar att fostra".

TV4 Nyhetsmorgon

2015-02-19 04:50

Kampanjar vidare mot bränningar - delar ut koranen

Dagens Opinion

2020-09-18 05:10

Muslimer bör fördöma terrordåd i islams namn

SVT (arkiv)

2016-07-18 10:05

KDU:s nationalistiska syn riskerar Allianssamarbetet

Dagens Nyheter - Login

2018-09-03 12:55

Tydligt amorteringskrav bör införas snarast möjligt

Dagens Samhälle

2015-08-17 07:22

Imam: Därför har du fel om islam, Hanif Bali

Nyheter24

2016-08-09 10:39

"Kristna rädda för andra livsåskådningar"

Dagen Premium

2019-05-23 03:00

Skillnad mellan hedersförtryck och slöjan

Expressen

2017-07-21 13:14

Imam: Kritisera gärna islam, men sprid inte lögner och myter

Nyheter24

2017-01-09 09:14

Imam: Även muslimer måste kunna kritiseras

Göteborgs-Posten (arkiv)

2016-06-04 05:03
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Östgöta Correspondenten

2016-12-11 16:31

Premium
Imam Kashif Virk: Böneutropet är inte politiskt

Dagen Premium

2018-02-28 08:49

Nu måste debatten skifta till en höger-vänster-konflikt

Expressen

2015-09-09

Sluta svartmåla islam i medierapporteringen

Göteborgs-Posten Plus

2019-09-26 15:00

Elever utan självkänsla får svårt att prestera

Expressen

2015-08-17

Populistiska och ängsliga politiker bortser från internation…

Dagens Nyheter - Login

2018-08-30 16:44

Varför flyttar sig ramadan varje år? - 9 vanliga frågor och svar om

Metro - Skåne

2017-05-29

Varför skapa oklarhet om alliansens reformer?

Dagens Nyheter - Login

2018-08-31 17:43

VI MÅSTE STÅ ENADE I KAMPEN MOT TERRORISM

Metro - Göteborg

2017-04-10

Fler muslimer måste ta debatten

Göteborgs-Posten (arkiv)

2017-10-25 05:00

Carolin Dahlman: Kalla inte motstånd mot ofrihet för "islamkritik"

Kristianstadsbladet

2017-09-27 11:57

"Muslimer måste bli bättre på att möta kritik"

Dagens Samhälle

2019-09-19 19:00

MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT

Expressen

2019-03-22

Gotlänningar får chans att lära om islam

Gotlands Tidningar

2016-08-23

Vi muslimer måste diskutera religiösa tolkningar

Aftonbladet

2017-04-06

"Kärlek för alla, hat mot ingen"

KT-Kuriren Plus

2021-04-03 17:25

Heberlein: Kashif Virks kvinnosyn ett lackmustest för landets liberaler

Nyheter Idag

2019-06-03 19:43

Fredspris till helt rätt person

Folkbladet Västerbotten

2014-10-14

Den som vill peta Kinberg Batra ska inte leda M

Expressen

2017-08-24

Imamer mötte Gävlebornas frågor på Stortorget - samtal om Gud, tro

Gefle Dagblad Premium

2021-04-06 19:05

saxat från nätet

Dagens Samhälle

2016-10-27

Ditt budskap når för få muslimer, Imam Virk

Aftonbladet

2017-06-16

Många läsarbrev efter serien Gud vs Darwin

Svenska Dagbladet

2014-08-26 09:57

"Jag är livrädd för bråddjupen mellan alla extrema motsättningar"

Vestmanlands Läns Tidning

2018-02-18 15:49

fastan

och feminister

och religion

Premium
"Bättre att jobba än att vara ledig under ramadan"

Dagens Nyheter

2017-06-18

Imam: Islam viktigt när IS-terrorister rehabiliteras

Fria Tider

2019-04-16 11:12

S måste ta klimatfrågan från storstadselitens MP

GT

2019-03-24

Jesus korsfästes och uppstod visst

Sändaren

2019-06-05 11:52

Upplys om humana tolkningar av Koranen

Göteborgs-Posten (arkiv)

2015-07-11 18:04

Islam kapat av blodtörstiga terrorister

Dagen Premium

2013-09-24 03:38

saxat från nätet

Dagens Samhälle

2018-06-21

Vi berättar om islam

Katrineholms-Kuriren Premium

2019-09-02 05:05

"Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik"

Dagens Samhälle

2018-05-07 06:55

Läsarbrev: "Den lag man vill följa är sharia."

Helsingborgs Dagblad

2017-01-04 16:58
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Så påverkas ramadan av coronakrisen - "En helt förändrad högtid"

Aftonbladet TV

2020-04-23 10:29

joel Halldorf: Hyckleriet i kampen mot islamistisk terror

Dagen Premium

2017-06-09 03:07

Invandrare som inte anpassar sig ska erbjudas återvandring

Dagens Nyheter - Login

2018-08-29 21:00

Felaktig tolkning, Mona Walter

Dagen Premium

2016-08-30 03:11

Martin Melin: Nu ger jag mig in i politiken

Expressen

2017-06-06

Minska utanförskapet, öka föreningsengagemanget

Kvällsposten

2018-07-30

"Ska vi låta våra elever utbildas av Wikipedia?"

Dagens Samhälle

2018-07-27 06:51

Foto: Per Larsson / TT "Debattörerna vill inte alls höra fler muslimska

SVT (arkiv)

2017-11-13 13:29

Göteborgs-Posten

2014-11-03

röster"
Radikal bild av islam är oförenlig med demokrati
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MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
GT. Publicerat i print 2017-11-23. Sida: 4.

Tre av fyra miljöbovar riskerar släppas igenom
Metoo bör även rymma kvinnorna so…

Bildtext: Stoppa nya förslaget för bilbesiktningen,
skriver Anders Åkesson och Rickard Nordin. |
Respektera muslimska kvinnors val att inte bli
objektifierade, skriver imamen Kashif Virk. | Vår
socialpolitik bör inte beslutet i Bryssel, skriver
Ulrika Karlsson och Jessica Polfjärd.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas
Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT /
retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/DJ7Ay61
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MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Kvällsposten. Publicerat i print 2017-11-20. Sida: 4.

Metoo bör även rymma kvinnorna som bär
hijab EU-toppmötet riskerar svensk föräld…

Bildtext: Respektera muslimska kvinnors val att
inte bli objektifierade, skriver imamen Kashif Virk. |
Vår socialpolitik bör inte beslutas i Bryssel, skriver
Ulrika Karlsson och Jessica Polfjärd. | Jämställdhet
måste gå före påtvingad religion, skriver Maria
Winberg Nordström (L).
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas
Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten /
retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/tsD50GE3
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Imamen Virk kämpar för islams varumärke - fläckat av IS
terror
Vestmanlands Läns Tidning (arkiv). Publicerat på webb 2015-10-26 19:23.

Vi måste plocka upp ensamvargarna ute på
nätet. Både de som hämtar näring från
muslimska hatpredikanter och från
islamofobiska sajter".

Se också
Imamen Kashif Virk och hans medarbetare stod i
ett blåsigt hörn utanför Igor, med bokbord och
iklädda reflexvästar. Virk är iman i muslimska
Ahmadiyya-församlingen i Stockholm.
Banderollen sa Stoppa krisen.
- Med krisen menar vi radikaliseringen och den
våldsbejakande extremismen vi ser bland
muslimer - flyktingkrisen är ett indirekt resultat av
den här radikaliseringen av islam i Mellanöstern.
Terrororganisationen IS har förvrängt bilden av
islam, menade Virk och det måste till krafttag.
- Vi muslimer måste själva fördöma IS och berätta
vad islam står för. Islam betyder fred och här finns
ett kärleksbudskap.
Hur kommer det sig att religionen i princip kan
kidnappas av IS?
- Bilden av IS har förmedlats av medier över hela
världen. Vi behöver nå ut till människor på samma
sätt och därför behöver vi ett bättre samarbete
mellan de muslimska församlingarna. Tyvärr
verkar varje församling än så länge mycket var och
en för sig, sa Virk och citerade Mona Sahlin,
samordnare mot våldsbejakande extremism:
- IS största fiender är de församlingar som går ut
och berättar vad islam egentligen är.
© Vestmanlands Läns Tidning (arkiv)<br>Alla artiklar är
skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras
utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/HO5QWCRW
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Låt oss stå upp för religionsfrihet ihop
Dagen. Publicerat i print 2016-12-06. Sida: 11.

JAG ÄR MEDVETEN om orden i Koranen om att
"det finns inget tvång i religionen" (2:256).

I översättningen av Koranen till svenska (Proprius
Förlag 1998) finns en kommentar om att den här
versen syftar till att muslimer inte ska påtvinga
omvändelse till islam.
Tyvärr uttalar inte Koranens budskap att den
inställningen även gäller om någon lämnar islam.
KORANENS BUDSKAP är även följande ord:
"Gud (Allah) förlåter inte den som sätter
medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den
Han vill hans mindre synder; den som sätter
medhjälpare vid hans sida har drivit synden till
dess yttersta gräns. Vad de anropar i Hans ställe
är avgudabilder utan liv - ja, de anropar i själva
verket Djävulen, den upproriske" (4:116-118).
"Efterföljare av tidigare uppenbarelser! Gå inte till
överdrift i utövningen av er religion och påstå inte
om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus,
Marias son, var Guds (Allahs) sändebud och hans
ord förkunnat för Maria och ande av hans ande.
Tro därför på Gud (Allah) och hans sändebud och säg inte: 'Gud är tre'. Upphör för ert eget bästa! Gud
(Allah) är den ende Guden. Stor är Han i sin härlighet, fjärran från tanken att han skulle ha en son! "
(4:171).
Varje tillfälle som jag medverkat i någon dialog om kristen tro och islam har jag varit angelägen att
erkänna den kristna kyrkans skuld i relation till våld och dödande. Utifrån ett muslimskt perspektiv
bedöms även i vår tid att det är de "kristna" som dödar när USA och andra "kristna" länder fäller
bomber över områden med muslimsk befolkning.
DÄRFÖR ÄR DET viktigt att ödmjukt bejaka att det finns muslimska teologer som tolkar Koranens ord
symboliskt, som en metafor för människans inre kamp mot synd och ondska. Så finns det också en stor
del av kristna i världen som kraftfullt tar avstånd från krig som bedrivs och beskrivs som kristendomens
kamp mot islam.
Muslimer tror på Jesus som en profet och då gäller den förebild vi har fått i honom när kristna överger
sin tro. Vår mänskliga samlevnad ska enligt Jesus formas med respekt och förståelse för varje
människas rätt att välja tro och religiös tillhörighet.
DET SKULLE BETYDA mycket om muslimska ledare i Sverige, tillsammans med exempelvis Sveriges
kristna råd (SKR), kan göra ett gemensamt uttalande till stöd för en sådan religionsfrihet. På det sättet
kan vi påverka till förståelse bland människorna i Pakistan, Afghanistan, Egypten med flera länder.
"Det skulle betyda mycket om muslimska ledare i Sverige gjorde ett uttalande tillsammans med SKR."
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Replik
Läs "Dödsstraff har inget stöd i Koranen", Kashif Virk (Dagen 30 november) på Dagen.se/ debatt
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/9BGPbVck
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Har du tappat din tro? Ring in och berätta! Telefonväkteri
den 1 nov mellan kl 14.00 till 14.50
Sveriges Radio P1. Publicerat på webb 2018-11-01 14:17.

© Sveriges Radio P1<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/J8aEyaM8
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Islam fick kultur och vetenskap att frodas
Aftonbladet. Publicerat på webb 2016-08-16 11:00.

Replik från Kashif Virk om reformering av islam
Kashif Virk, imam. REPLIK. Den muslimske
aktivistenAkbar Abdul Rasul framhäver i sin
debattartikel många viktiga aspekter av den
kris som dagens muslimer genomgår.

I stora delar av den muslimska världen har det
skapats en miljö där nytänkande och positiv
innovation bemöts med våld och ödesdigra fatwor.
Radikal islamism står även för hälften av alla
dödsoffer i våra samtida konflikter (DN 14/6). De
flesta dödsoffrena är muslimer.
Att begrepp som jihad och sharia uppfattas som
negativa har jag full förståelse för. Men jag vill
påpeka att det inte är islam och dess begrepp i sig
som kräver reformation. Det är snarare muslimers
praxis som är i behov av förändring.
Ett misstag som ofta begås i dagens offentliga
debatt är att man drar likhetstecken mellan islams
läror och situationen i Mellanöstern. Detta blir
senare grunden till slutsatsen att då Mellanöstern
står i behov av drastiska reformer, så gäller detta
även islam.
Jag menar att Mellanöstern i dag är ett resultat av
en mycket orolig historia som sträcker sig långt
innan islams begynnelse, medan islam en gång i
tiden var en avgörande faktor för detta områdes
välbefinnande.
Det fanns en period i islams historia då både kultur
och vetenskap frodades i Mellanöstern. Och ja,
söker man noga så kan man finna många samtida
exempel på detta.
Det vore positivt om media därför lyfte fram dem
mer. Exempelvis samlades 30000 muslimer i Alton denna helg för att ta avstånd från extremism.
Det är således inte denna tid vi behöver återuppväcka, utan det är dess ideal.
Kashif Virk, Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
Häng med i debatten och - följ Aftonbladet Debatt på Facebook.
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/EXPweCDK
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Stora skillnader om Jesus i religionsdebatt
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-03-09 08:48.

Jesus var inte Guds son och han dog inte på
korset. Det hävdade imamen Kashif Virk i en
debatt om Jesus identitet. Den kristne
apologeten och matematikläraren Omid
Pasbakhsh var av annan åsikt. Sök sanningen
om Jesus, uppmanade han.

/socialcount?sharedUrl= Nyheter
Det var Svenska evangeliska alliansen som hade
bjudit in till religionsdebatten mellan kristna och
muslimer i Citykonditoriet i Stockholm i lördags
kväll.
Att det finns en tydlig åsiktsskillnad kring vem
kristendomens huvudperson Jesus egentligen
var/är blev tydligt i debatten. Imam Kashif Virk, från
Ahmadiyyasamfundet, framhöll att islam har djup
respekt för Jesus som en profet sänd av Gud, men
enbart som en profet bland alla andra.
Han ville definitivt inte beskriva Jesus som Gud, en
avgörande skillnad i förhållande till kristen tro.
- Jesus visade enbart mänskliga drag, framhöll
imamen under debatten.
Två punkter återkom han till:
Jesus behövde gå och äta, precis som vi
människor.
Han kände inte till det fördolda.
Det döda fikonträdet
Kashif Virk exemplifierade punkterna ovan med
Bibelns berättelse om att Jesus gick till ett
fikonträd för att äta frukt, och inte verkade veta om
att det var fel säsong på året.
Omid Pasbakhsh gav svar på tal:
- Jesus åt givetvis mat. Också vi kristna tror att han
var människa.
- Fikonträdet är en bild för Israel. Att Jesus
förbannar fikonträdet för att inte bära frukt symboliserar hur han dömer Israel. I Gamla testamentet står
det att endast Gud är den som kan döma Israel. Alltså visar Jesus därmed att han också är Israels Gud.
Många mirakler i Bibeln
Imamen medgav att Jesus gjorde mirakler, men påpekade att många fler utförde sådana i Bibeln. Och
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det var inte bara Jesus som utpekades som Gud, påpekade han. Vissa judar pratade om Esra som
Gud, och även grekerna och romarna upphöjde människor till gudar, exempelvis kejsaren.
Särskilt hettade det till i debatten kring händelsen på korset - det allra mest centrala i kristen tro. Här
utmanade Kashif Virk sin motdebattör genom att dels avvisa att Jesus verkligen dog på korset (han
svimmade bara och hjärtat slog fortfarande när spjutet stuckits i hans sida och blod och vatten rann ut han fortsatte senare till Indien och ligger nu begravd där) - och dels ifrågasätta om korset verkligen
visar på kristendomen som en kärlekens religion.
- Det sägs att Gud visade sin kärlek till mänskligheten genom att låta sin son bära alla människors
synder. Jag är själv far och undrar hur man kan göra så mot sitt eget barn för att visa kärlek mot andra,
när barnet är oskyldigt. Var ligger kärleken och rättvisan i detta?
Inte dela upp Gud
Omid Pasbakhsh:
- Du kan inte - som Kashif Virk gör - dela Gud i fader och son, där fadern straffar sonen. Eftersom
Jesus är Gud så är fadern med också vid korsfästelsen. Du kan inte separera dem. Här har vi Jesus Gud själv - som ser vårt hopplösa tillstånd, och kommer till jorden för att ta våra synder på sig.
- Hela gudomen led vid korsfästelsen. Skulle inte du också lida som far? De gjorde det för vår skull, för
att frälsa oss, svarade han.
Över 100 åhörare
I den välfyllda lokalen lyssnade 100-150 åhörare, såväl kristna som muslimer, på argumenten som
framfördes. Trots avgörande åsiktsskillnader, och ibland heta känslor i sakfrågorna, betonade båda
debattörerna sin vänskap till varandra, och behovet om att ha kunskap om varandras religioner.
Fakta:
Fakta: Debattörerna
Kashif Virk är imam inom Ahmadiyyasamfundet, bosatt i Stockholm. Han är också religions-historiker
och flitigt engagerad mot radikaliserande krafter inom islam.
Omid Pasbakhsh, matematik- och fysiklärare. Försvarare av den kristna tron som apologet. Före detta
shiamuslim. Numera med i Internationella baptistkyrkan i Göteborg.
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/FsPOO240
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Carolin Dahlman: Kalla inte motstånd mot ofrihet för
"islamkritik"
Kristianstadsbladet. Publicerat i print 2017-09-28. Sida: 2.

APROPÅ FRIHET
Den som vänder sig emot att kvinnor i
Saudiarabien exempelvis inte får resa utan
tillstånd av en man kritiserar inte islam. Det är
inte religionen i sig som beskylls, utan det
regelverk som stoppar människor från att leva
fritt. Den som ropar "islamofob" stoppar oss
feminister och frihetsälskare.

När nyheten om att kvinnor i Saudiarabien ska få
köra bil kom häromdagen blev många glada. Vi
tänkte att kvinnorna nu får större frihet, mer
respekt och chans att forma sitt liv som de själva
vill. Wow! Hurra!
Men imamen Kashif Virk, baserad i Stockholm,
reagerade annorlunda: "Oinsatta islamkritiker
förlorade precis sitt stora argument: I Saudiarabien
får kvinnor inte köra bil", skrev han på Twitter.
Vad menar han? Att den som har ifrågasatt varför
kvinnor förvägras rörelsefrihet automatiskt är
islamkritiker? Att vi inte borde ha klagat? Att
problemen nu är ur världen och vi borde sluta
gnälla?
Hans tweet väcker många frågor. Och avsky.
I stället för att applådera den saudiske kungens utspel på tisdagen vände Virk sig mot svenska
"islamkritiker"? Det oroar mig att en del muslimer inte accepterar att det finns skäl att skälla på dem
som hänvisar till islam för att förtrycka. De borde väl snarare vara rädda för dem som svärtar ner islams
rykte.
Visst finns det enskilda islamhatare som av någon absurd anledning ger sig på kvinnor i slöja i stället
för att se hur dessa behöver stöd mot hedersstrukturer, och visst finns det galningar som beskyller
samtliga ur en religion för det vissa gör och tar till antidemokratiska metoder som att bränna moskéer.
Men vi är många som är seriösa och agerar från hjärtat.
Det vänder sig i magen på mig att Virk inte jublar, utan tar chansen att späda på konflikter. Han riskerar
att skrämma till tystnad och det är sorgligt, för feminister och liberalers kamp är dessvärre inte över.
Bitte Hammargren från Utrikespolitiska institutet menade att anledningen till helomvändningen kring
bilkörande inte var att herrarna i toppen plötsligt ville ge damer frihet. I stället var det tryck i ekonomin
som styrde. Man behövde få ut kvinnorna i arbetslivet samt minska förbränningen av olja" (P1 27/9).
Som argument används inte att man kommit till insikt och nu ser alla individer som värdefulla utan att
kvinnor på profetens tid körde åsnekärra.
Nej, frihetskampen måste fortsätta och inga anklagelser om att vara "islamkritiker" får stoppa oss.
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Det är fortfarande så att saudiska kvinnor måste ha tillåtelse av en manlig förmyndare för att gifta sig
eller resa utomlands. De får inte öppna ett bankkonto eller läsa damtidningar. Bland folk ska kvinnor ha
en ett svart traditionellt klädesplagg som täcker hela kroppen. Även män förtrycks; det får inte
förekomma politiska partier eller fackföreningar. Att Saudiarabien försöker sprida wahhabistiska idéer
runtom i världen måste möta motstånd från liberala krafter.
Vi avskyr inte islam, utan de maktgalna som utnyttjar religionen för att styra och stoppa.
© Kristianstadsbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Jörgen Svensson. Databasens namn: Jörgen Svensson /
Kristianstadsbladet / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Bp6quwkW

Sida 23 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

DINA ÅSIKTER RÄKNAS!
Metro - Stockholm. Publicerat i print 2017-04-12. Sida: 6.

• På Metros konton i sociala medier pågår
debatten dygnet runt, året om. Har du något att
säga? Surfa in och lämna en kommentar!
Facebook.com/MetroDebatt Facebook.

com/MetroSverige Instagram: @metrosverige
Twitter: @metrosverige Twitter: @metrodebatt
MER LÄSNING PÅ
METRO. SE/DEBATT
Kashif Virk:
Imamen: Vi måste stå tillsammans i kampen mot
terrorism
Stina Björklund:
Bara för att någon tillhör en annan religion är det
inte okej att förtrycka kvinnor
© Metro - Stockholm eller artikelförfattaren. Utgivare: Per
Gunne. Databasens namn: Per Gunne / Metro - Stockholm /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/NhbbRZhB
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"Undanta småföretagen från turordningsreglerna"
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2017-07-04. Sida: 6.

Allt fler är långtidsarbetslösa i Sverige, trots att
vi står på toppen av en hög…

Vi måste öppna ögonen och se det bortglömda
Sverige. Allt fler av de arbetslösa står i dag längre
bort från arbetsmarknaden. För den som inte gått
färdigt gymnasiet, inte har en lång akademisk
utbildning, som har en funktionsvariation eller som
inte kan prata flytande svenska är det svårare att
få jobb. I stället för att vara med och bidra,
parkeras de i den delen av Sverige som glömts
bort.
Tryggheten i att ha ett jobb ska vara till för alla,
även för den som är långtidsarbetslös eller
nyanländ. För det handlar om alla de människor
som står utanför den mur som vi byggt upp kring
arbetsmarknaden med hårda regleringar och höga
skatter.
Det handlar om att vi måste förnya den svenska
modellen för att kunna överbrygga den klyfta som i
dag öppnat sig mellan dem som har jobb och dem
som är arbetslösa. Mellan de människor som har
det bra, med fast jobb och bra lön och dem som
fastnat i långvarigt utanförskap.
Även om högkonjunkturen gör att hjulen i ekonomin nu snurrar fort och jobben växer till så kommer inte
den positiva utvecklingen alla till del. När regeringen pratar om utvecklingen i svensk ekonomi och visar
grafer över sysselsättningen som ökar, då är det tusentals människor som inte alls känner igen sig i
beskrivningen att det går bra för Sverige. För många av dem som är arbetslösa handlar vardagen
fortfarande om att få pengarna att räcka till, att brottas med tankar om att inte vara behövd och att inte
få vara med och bidra.
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Andelen arbetslösa som bedöms ha en utsatt ställning på
arbetsmarknaden ökar stadigt. Nästa år väntas de uppgå till tre fjärdedelar av de arbetslösa. En
femtedel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen har varit arbetslösa i mer än två år. Totalt är 147 000
personer långtidsarbetslösa i Sverige, trots att vi står på toppen av en högkonjunktur.
Det är en siffra som stigit trots den starka ekonomiska utveckling som pågått de senaste åren. Andelen
långtidsarbetslösa är fem gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda och mer än dubbelt
så hög bland dem utan gymnasieutbildning.
Samtidigt har regeringens åtgärder för långtidsarbetslösa, extratjänsterna och beredskapsjobben, hittills
bara uppgått till 4 000 platser, trots massiva subventioner.
Det är uppenbart att jobbdörren måste öppnas för fler. Vi ska inte bara öppna dörren på glänt utan vi
måste genomföra de förändringar som gör att de långtidsarbetslösa och nyanlända kommer in i
värmen. Vi behöver börja betrakta människor som den resurs de är, inte som hopplösa fall på
arbetsmarknaden. Och det är nu förändringar måste ske, för det är i goda tider som man måste rusta
sig inför sämre tider.
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Det innebär att företagsklimatet hela tiden måste stärkas, att det ska bli billigare att anställa och att
arbetsmarknaden öppnas upp för fler jobb som inte ställer krav på längre utbildning. Det innebär också
att a-kassan behöver reformeras till en omställningsförsäkring och att den arbetsförmedlande delen av
Arbetsförmedlingen fasas ut och ersätts av privata aktörer som är experter på att förmedla jobb.
Men vi måste också genomföra reformer som särskilt förbättrar möjligheterna för långtidsarbetslösa att
få jobb. Centerpartiet vill därför:
1 Dubbla vinsten av att gå från bidrag till jobb. Det måste märkas i plånboken när man går från bidrag
till egen lön. Många långtidsarbetslösa får i dag sin försörjning genom ekonomiskt bistånd, tidigare
kallat socialbidrag. Tyvärr är det ekonomiska biståndet utformat så att det lönar sig dåligt att jobba. För
varje krona en person tjänar så minskas bidragen med en krona, vilket innebär att den totala inkomsten
inte förändras av att personen arbetar. Det är rimligt att bidraget minskar om man får en annan inkomst,
men det är helt orimligt att den positiva ekonomiska effekten av att börja jobba uteblir. Det måste alltid
vara mest ekonomiskt lönsamt att jobba. Tyvärr har den jobbstimulans alliansen genomförde visat sig
otillräcklig.
Centerpartiet vill därför att jobbstimulansen i försörjningsstödet fördubblas. Vi vill att vinsten att gå från
bidrag till jobb ska dubbleras. Det innebär att för varje hundralapp någon med ekonomiskt bistånd tjänar
så ska bidraget enbart minska med 50 kronor under en period av två år. I stället för med 75 kronor som
det är i dag. Eftersom resan till heltidsjobb ofta börjar med en kortare timanställning för någon som varit
arbetslös länge är detta en viktig pusselbit för att öka drivkrafterna att börja jobba. Vi kommer att
avsätta 300 miljoner i vår nästa budget för detta.
2 Undanta småföretag från turordningsreglerna. Det finns något djupt orättvist i att kompetens inte
väger tyngre än antalet anställningsår på svensk arbetsmarknad. Yrkesskicklighet måste vara samma
sak som trygghet. Med dagens system kan människor behöva sägas upp, trots att de sitter på
nyckelkompetens för företaget eller på annat sätt är viktiga för konkurrenskraften, bara på grund av att
de varit för kort tid på arbetsplatsen. Det är något som behöver förändras om vi ska kunna skapa en
modern arbetsmarknad med företag som kan hävda sig i den internationella konkurrensen.
Centerpartiet vill sedan tidigare ta ett helhetsgrepp om arbetsmarknadens funktionssätt genom att
tillsätta en arbetsmarknadskommission, men ser också att små- och medelstora företag behöver en
snabbare förändring än så. I ett första steg vill vi att alla företag med upp till 50 anställda ska undantas
från turordningsreglerna, det innebär i praktiken alla små- och medelstora företag.
3 Upp till 100 000 kronor i arbetsförmedlarpeng när en långtidsarbetslös får jobb. Centerpartiet har
tidigare föreslagit att en arbetsförmedlarpeng till företag på sikt ska ersätta Arbetsförmedlingens
jobbförmedlande verksamhet. Långtidsarbetslösa behöver ofta mer stöd och hjälp för att kunna gå från
bidrag eller åtgärd till ett riktigt jobb. Vi vill därför rikta den största ersättningen på 100 000 kronor till
företag som förmedlar ett varaktigt jobb till någon som är långtidsarbetslös. Det ger en ordentlig
stimulans att sätta in rätt insatser för att den som befunnit sig utanför arbetsmarknaden under lång tid
också ska få jobb.
Att vara utan jobb och egen försörjning innebär att friheten begränsas, det innebär att man inte har
makt över sitt eget liv. Därför är det så viktigt att genomföra reformer så att fler kan få en egen lön, få
vara en del av en gemenskap på en arbetsplats och kunna vara med och bidra. Det är oerhört viktigt
inte bara för den privata ekonomin utan även för självkänslan. Det är genom att lägga fram konkreta
förslag som förnyar den svenska modellen och genom att se det bortglömda Sverige som Sverige kan
hålla ihop. Vi behöver öppna jobbdörren för fler.
"En modern arbetsmarknad värderar kompetens högre än antalet anställningsår. Yrkesskicklighet
måste vara samma sak som trygghet."
Repliker på DN.se/debatt
"Fem punkter för att motverka extremism"
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Kashif Virk, imam, Stockholm, svarar om religiös extremism (2/7).
" Ingen fullgod demokrati utan religionsfrihet"
Ulf Lönnberg, kommunpolitiker (KD) i Stockholm, svarar om religiös extremism (2/7).
"Viktiga frågor - men fel slutsatser"
Mike Winnerstig, statsvetare, om rysk propaganda (29/6).
"Självklart har rysk påverkan effekt"
Joakim von Braun, säkerhetsrådgivare, om rysk propaganda (29/6).
Bildtext: Regeringens åtgärder med extratjänster och beredskapsjobb är otillräckliga, menar Annie Lööf
(C), partiledare. "Vi måste förnya den svenska modellen för att kunna överbrygga klyftan mellan dem
som har jobb och dem som är arbetslösa".
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/hXzKu18e
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"Det här är en tid att ta ställning"
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2018-06-14. Sida: 4,5.

På Järvaveckan, Stockholms motsvarighet till
Almedalen, pågår de politiska disku…
• Det luktar frityrolja från de samlade foodtruckarna
vid ingången till Spånga IP. Barn i tioårsåldern
jobbar metodiskt på att försöka lura sig in i
bollhavet till för yngre barn, medan musik
strömmar ur högtalare och ett energibolags
nyanställda går runt och försöker locka fler till
bolagets "uppvärmningsjobb" - tidsbegränsade
anställningar för unga vuxna som står långt från
arbetsmarknaden.
Järvaveckan har växt. Det som tidigare år bara var
några tält på Spånga IP är nu en by av företag,
organisationer, barnaktiviteter och politiska partier.
Svenska kyrkan har ställt fram olika rör där man
kan lägga bollar som svar på frågan "Vilket parti
skulle Jesus ha röstat på?" Vänsterpartiet leder
stort tillsammans med "annat", övriga partier delar
på andraplatsen. En kvinna pekar på V-loggan,
lägger en boll i röret och frågar efteråt vad det är
hon har röstat på.
- Det här är inte en tid att vara neutral! Det är en tid
att ta ställning, uppmanar en präst i tältet när jag och fotografen avböjer att rösta med hänvisning till att
vi är DN-utsända.
En bit bort missar skolborgarrådet Olle Burell (S) en basketkorg gång på gång innan han till sist träffar
och belönas med ett UV-armband. Det visar att han genast borde gå in från solen för att skydda sin
hud.
- Det är kul att vara här. Det är mycket mer folk än förra året, säger Olle Burell och tittar belåtet på sitt
nya armband.
Han står utanför ett tält där ett gäng barn sitter och plonkar på olika instrument. "Är Hare Krishna här?"
kommenterar dialogpoliser som går förbi. Men det är "Nandis interaktiva musikverkstad", anordnad av
kommunala musikskolan.
- Makaroner eller medicin? ropar en ung man som står i en utställning mittemot musikverkstaden.
Han heter Panos Tufexis och representerar Stolta magar, en ideell organisation för barn, ungdomar och
unga vuxna med mag- och tarmbesvär, som på Järvaveckan jobbar ihop med Unga reumatiker. De vill
bland annat påverka politiker på plats för att få till stånd avgiftsfri sjukvård för studenter, för att de ska
slippa göra just valet mellan makaroner eller medicin.
- Allmänheten är bra på att ta till sig, men politikerna kommer inte ens fram, det verkar som om vi måste
jaga dem. Det är konstigt tycker jag, sjukvård är ju en stor valfråga, säger Cajsa Helin Hollstrand från
Unga reumatiker.

Sida 28 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

En bit bort sitter ett stort plakat med uppmaningen "Fråga en muslim". Bakom plakatet står fyra män
från Islams ahmadiyya församling. Ahmadiyya är en gren av islam som tror att Messias redan har
kommit, något som majoriteten av muslimerna inte håller med om. Imamen Kashif Virk ler vänligt och
pekar på en affisch med texten "stoppa krisen".
Krisen i det här fallet handlar om terrorsekten Islamiska staten och andra extremister, säger han.
Vad vill folk fråga en muslim om?
- Det är många frågor om kvinnan i islam, om hedersförtryck och om man får lämna islam. Niklas
Orrenius på DN skrev ju ett reportage om det, det är många som har läst det, tror jag.
Får man lämna islam?
- Ja, det är inte dödsstraff på att lämna islam. Vi skrev en replik på reportaget, för det var chockerande
att läsa imamernas svar i det.
Flera frågor gäller också jihad. Kashif Virk berättar om en ung man som frågade om han inte har
skyldighet att göra jihad för att befria palestinierna.
- Men konflikten i Palestina är inte religiös, villkoret är inte uppfyllt. I vår tid ska vi göra jihad genom
pennan. Vi ska försvara islam med pennan. Det finns inga heliga krig kvar.
Du sa att ni fått flera frågor om kvinnan i islam, men ni är fyra män som står här, inga kvinnor?
- Vi har kvinnliga medlemmar som brukar stå här också, de är inte här just nu bara.
Har ni fått några kritiska frågor?
- Nej, det har bara varit positivt. Kashif Virk hinner knappt avsluta den meningen innan han avbryts av
en uppfodrande röst.
- Hur kan du stå här och säga att islam inte förtrycker kvinnor? säger rösten, som tillhör Melek Özberk,
fritidspolitiker inom Socialdemokraterna och aktiv i föreningen Kvinnofrigörelse.
- 99 procent av alla muslimska länder förtrycker kvinnor och du står här och försvarar islam! När det
förtrycker kvinnor?
Imamen svarar med lugn stämma att det inte är islam som förtrycker, och att förtryck finns även i
sekulära länder.
- De får inte ens köra bil! säger Melek Özberk.
- I ett land ja. Och nu får de det! säger Kashif Virk.
Melek Özberk kom till Sverige från Turkiet 1986 och säger att hon har egna erfarenheter av islams
kvinnoförtryck.
- Du kan inte övertyga mig om att islam är bra. Jag har levt under islamistiskt kvinnoförtryck. Men jag vill
gärna komma till din församling och se hur kvinnor har det där.
- Du är välkommen, syster. Du kan få mitt nummer. Det finns ett förtryck och det är samhällets ansvar.
- Nej, det är männens ansvar. Männen inom islam. I Sverige dör inte hon och jag för att vi är utan slöja,
säger Melek Özberk och pekar på mig.
- Men i andra länder gör de det.
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Hon uppmanar Kashif Virk att "gå ut i Husby och Tensta och utbilda män". Han tycker hon ska lämna
sin bubbla.
En äldre man som stått och lyssnat ett tag blandar sig i:
- Alla har väl egentligen en individuell tro? Svenskarna tänker så här: extremisterna har kapat islam.
- Alla är visst islamologer här, säger Kashif Virk syrligt.
Det är Kristdemokraternas dag på Järvaveckan men ingen vidare aktivitet i KD-tältet. Enligt Mikael
Valier, som sitter i kommunfullmäktige i Stockholm, har det dock varit gott om besökare.
- Det är trevligt här. I valstugor är det annars ofta ganska otrevlig stämning, väljare är arga eller kritiska,
säger han.
Utanför tältet står 14-åringarna Philip Lönn och Arvid Janzon Carabajal. De bor inte i Järva, men har åkt
hit från Södermalm med sina mammor eftersom de är väldigt intresserade av politik. Arvid Janzon
Carabajal är medlem i KDU och Philip Lönn i Muf.
- Men det ångrar du ju lite, säger Arvid till sin vän, som har en hel bunt broschyrer från
Sverigedemokraterna i handen.
- Ja, jag tror det. Moderaterna är liksom lite för mesiga. Det lutar åt att det blir SD i skolvalet för mig, jag
vill ha hårdare tag och tycker invandringsfrågan är jätteviktig, säger Philip.
- Jag tycker mycket om den svenska kulturen och alla partier utom SD vill ha mer mångkultur. Det
kommer göra att den svenska kulturen försvinner.
Vad är det för svensk kultur du gillar?
- Värderingar och traditioner och så.
- Svensk mat, säger Arvid hjälpsamt.
14-åringarna är överens om att skolan borde vara helt neutral, något de inte tycker deras skola är.
- Alla säger att jag bara tycker det för att skolan är vänster och jag inte är vänster, men jag skulle tycka
det ändå. Skolan ska lära ut fakta och låta alla bilda sig en egen politisk uppfattning, säger Philip.
Under ett gult partytält sitter Ladan Abdullahi och Samrad Faik som båda är engagerade i Citizens
Järva.
- Vi är ett nätverk som frågar Järvaborna vad de tycker om olika saker. Som när politikerna säger att det
behövs mer kameraövervakning, säger Samrad Faik.
Vad tycker Järvaborna om det?
- Det tycker de inte är bra. De tycker det hotar den personliga integriteten, man vill kunna gå och handla
utan att bli filmad.
Samrad Faik tycker att det verkar som om en hel del lokala Järvabor har tagit sig till evenemanget.
- Särskilt i dag, när Fryshusets fotbollsturnering började. Det lockar hit unga, vilket lockar hit deras
föräldrar och plötsligt är hela familjen här.
Cititzens Järva har också gått runt och pratat med alla partier på plats. Ladan Abdullahi tycker att
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nästan alla har skött sig bra hittills.
- Men inte SD. De har sagt att de vill införa en lag mot att få ha slöja på sig om man är under 18. Helt
sjukt, tycker Ladan Abdullahi, som själv har slöja.
Bildtext: Stephanie Nordenstein och Adel Ali försöker värva unga vuxna till "uppvärmningsjobb" hos ett
energibolag - praktik som övergår i en tidsbegränsad anställning. Båda har varsitt sådant jobb själva.
"Jag vill jobba som inköpare och nu får jag lära mig ett inköpssystem så jag blir meriterad inom det",
säger Stephanie Nordenstein. | Politikerveckan har växt och på Spånga IP finns nu en by av företag,
organisationer, aktiviteter och partier. | 14-åringarna Arvid Janzon Carabajal och Philip Lönn är båda
intresserade av politik. "Det lutar åt att det blir SD i skolvalet för mig", säger Muf-medlemmen Philip
Lönn. Arvid Janzon Carabajal är medlem i KDU. | Imamen Kashif Virk och Melek Özberk (S) diskuterar
kvinnoförtryck. | Cajsa Helin Hollstrand. | KD-ledaren Ebba Busch Thor talade. | Olle Burell (S) säger att
det är fler besökare på Järvaveckan i år. |
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/bey2sV4O
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Sveriges muslimska råd kritiskt till Sahlins uttalande
SVT Nyheter. Publicerat på webb 2015-02-20 09:52.

Mona Sahlins uttalande om att muslimska
samfund i Sverige måste ta större ansvar och
aktivt ta avstånd från extremistorganisationen
Islamiska staten (IS) får stark kritik av Sveriges
muslimska råd.

- Det är väldigt oroväckande att Mona Sahlin inte
förmår att skilja mellan en våldsideologi och en
religion som har över 1,5 miljarder bekännare. Alla
lösningar som utgår från den bilden kommer vara
väldigt problematiska för det muslimska civilia
samhället, säger Elvir Gigovic, ordförande för
Sveriges muslimska råd.
Enligt organisationen utgör uttalandet en ytterst
problematisk kollektiv skuldbeläggning av en hel
grupp och visar att regeringens nationella
samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona
Sahlin, anser att de muslimska samfunden är en
del av problemet och inte en del av lösningen.
"Muslimska samfunden måste ta sitt ansvar"
Det var under torsdagen som Mona Sahlin, i ett
inslag i Rapport sa att Om vi politiker ska kunna
kämpa mot antisemitism och islamofobi måste de
muslimska samfunden ta sitt ansvar och precis
som Ka Joog säga NO och erkänna att
rekryteringen är ett problem också i Sverige.
Ka Joog är en somalisk organisation som finns i
USA och arbetar mot rekrytering av unga till IS.
Mona Sahlin besökte organisationen då hon gav
det kritiserade uttalandet.
Sveriges muslimska råd, en paraplyorganisation
för muslimska organisationer i Sverige, ämnar ta
kontakt med ansvarig minister för att höra om
regeringen delar Sahlins syn på de muslimska
samfundens roll.
"Jag lägger ingen skuld kollektivt"
Under fredagen förtydligade Mona Sahlin sitt
uttalande i en skriftlig kommentar till TT.
Jag lägger ingen skuld kollektivt. Jag fördömer de
som säger att islam är problemet. Det har jag gjort hela livet. Men de som åker till ISIS har en förvriden
syn på islam och religionen. Och de måste bemötas av de religiösa företrädarna och hela tiden få
motargument och ett aktivt erkännande av problemet vi har i vårt land, skriver hon.
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Mona Sahlin får stöd för sitt uttalande av en imam vid Ahmadiyya Församling i Spånga, som menar att
muslimska samfund har ett moraliskt ansvar när det kommer till ungas radikalisering.
Mona Sahlin får stöd av en imam
- Man ska använda sitt moraliska inflytande på bästa möjliga sätt. En imam är i själva verket en lärare
och han ska lära de som lyssnar på honom goda saker, det är hans skyldighet, säger imamen Kashif
Virk.
Under fredagsbönen i Sveriges största moské på Medborgarplatsen i Stockholm, fördömde imamen
bland annat terrorattackerna i Frankrike och Danmark. Men moskébesökarnas åsikter om de muslimska
samfundens ansvar, vad gäller radikalisering, går isär.
- Det är jättelätt att peka ut ett helt folkslag än att bara peka ut enskilda gärningsmän, säger Ahmed El
Shobaki.
- Man kan göra mer, men jag har sett flera stora ledare i bland annat Saudiarabien som tar avstånd.
Men självklart går det att göra mer, säger Ibrahim Ali.
© SVT Nyheter<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/OjZfG6sZ
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Fördömer och tar avst å nd fr å n ISIS
Norrköpings Tidningar Premium. Publicerat på webb 2014-09-23 04:00.

På senare tid har terrororganisationen ISIS
brutala aktioner väckt stor vrede och
upprördhet världen över. Det råder en global
konsensus om att denna organisation måste
bekämpas.

Samtidigt är det flera västerländska medborgare
som reser till Irak för att ansluta sig till ISIS, av
förmodan att de därigenom tjänar sitt folk och sin
religion.
Som imam av ett av de äldsta muslimska
samfunden i Sverige skulle jag först och främst
vilja fördöma och ta avstånd från ISIS, deras
aktioner och deras ideologi. De följer varken läran i
den heliga Koranen eller den helige profeten
Muhammeds (frid vare med honom).
Det sårar oss djupt att de hänvisar sina dåd till
islam, en religion vars själva namn betyder fred.
Islamistiska terrororganisationer har också lyckats
inpränta djupa fördomar och motvilja mot islam här
i Sverige, och många människor tar nu för givet att
det är en våldsbejakande religion. Men jag skulle
vilja försäkra om att grundläggande principer i
islams lära förkastar denna syn helt och hållet.
Koranen lär att det inte finns något tvång i
religionen (surah 2 vers 256), att strid enbart är
tillåtet i självförsvar och att överträdelser mot
civilbefolkningen är förbjuden (2:190). Det står till
och med att ett sådant krig syftar till att skydda
andra religiösa minoriteter, då även kyrkor, kloster
och tempel ska beskyddas (22:40).
Då två parter hamnar i opposition mot varandra, så
förmanar Koranen att detta inte får leda till att den
ena agerar orättvist mot den andra (5:8). Det står
även att när två parter blir oense med varandra, så
är det den tredje partens uppgift att försona och
stifta fred mellan dem (49:9).
Jag vill också rikta mig till ungdomar i Sverige som
överväger eller haft tanken att ansluta till dessa
lokala strider och påpeka att dessa grupper inte
följer Koranens principer. Det är i själva verket
deras hat som formulerar deras principer. Hur kan
en religion föreskriva hat och förtryck, när profeterna själva genomgick detta under begynnelsen av sina
anspråk
Islams tidiga historia vittnar om hemska förföljelser mot de första muslimerna, men som de ståndfast
uthärdade. Denna aspekt av islam bör framlyftas, särskilt under vår tid och man bör undvika att blint
åtlyda kallelser till jihad. Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten
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i dess namn.
Låt oss därför bemöta deras handlingar genom vår egen handling och låt oss därigenom bevisa att
svenska muslimer är lojala mot Sverige och de värderingar som vårt land företräder.
Kashif Virk Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén Stockholm
Fakta
Om islam
© Norrköpings Tidningar Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/IH88pccZ
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Hellre tribunal än en andra chans för återvändarna
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2019-04-11 09:51.

De som återvänder från IS kalifat har deltagit i
ett folkmord. De är terrorister och jihadister.
Lås in dem och släng nyckeln fram till den
dagen då de kan lagföras.

REPLIK. Jag läser Kashif Virks debattinlägg med
rubriken som lyder "Vägen tillbaka för återvändare
bör gå genom rättsväsendet". Kashif Virk, imam
och religiös ledare för Ahmadiyya muslimska
samfund, föreslår att man ska ge återvändare från
Islamiska Staten och deras familjer en andra
chans.
Kashif Virk är jämfört med många religiösa ledare i
Sverige ett föredömligt exempel på hur man
genom kontaktskapande med oliktänkande kan
närma sig varandra. Jag har också haft
uppfattningen att Virk varit en av få religiösa ledare
som tagit starkt avstånd från IS-terroristernas
barbari. Det är därför jag med stor besvikelse läser
hans förändrade tonläge i hans senaste
debattartikel i Dagens Samhälle.
"Nu krävs bred samling mot jihadismen" är
rubriken från 2016 på en debattartikel Virk skrev,
även denna i Dagens Samhälle. Han skrev:
"Hotbilden mot Sverige är mycket stor. I
programmet SVT Opinion påpekade jag att den fria
rörligheten innebär att radikaliserade individer med
europeiska pass mycket enkelt kan förflytta sig i
unionen, och detta medför att terrorhotet ökar
markant."
Därför undrar jag vad som har hänt de tre senaste
åren? Varför benämner inte Virk terroristerna som
"jihadister" eller "radikaliserade individer" längre?
Och varför ses de numera som enbart "individer
med familjer"? Jag undrar också om han
fortfarande fasar över att terrorhotet i Sverige
kommer öka markant, när ungefär 40 svenska
kommuner kan tvingas ta emot återvändande
terrorister?
Vi har inte råd att förlora de väldigt få,
självständiga religiösa ledare, som med fasta
principer motsätter sig all form av terrorism och
manar till hårda tag mot dessa folkmördare. Precis
som Virk själv nämner i båda sina artiklar, spelar de religiösa ledarna en viktig roll i arbetet mot
radikalisering. För oss som utan fruktan benämner återvändarna som terrorister, är det nämligen en
icke-fråga om vad de har gjort eller haft för motiv att resa till Syrien.
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Både jag och Virk vet att de IS-terrorister som uttalar sig i TV, och talar om att de "bara varit
ambulansförare och hämtat hem skadade soldater och civila" har varit en del av kalifatet (SVT 24/2). De
har haft som motiv att vara aktiva i ett folkmord, med rakt av barbariska metoder. Vi vet också att de har
varit tvungna att uppfylla vissa kriterier, som inte går hand i hand med demokrati, för att bli en del av
kalifatet. Det finns ingen mening med att förvirra svenskar, när vi är väl medvetna om att dessa
terrorsekter var orsaken till våra föräldrars flykt till länder som Sverige.
Tvärtom borde sådana som jag, Virk och många fler ställa oss upp mot rättsväsendet och fråga varför
dessa barbarer tillåts att sätta sin fot på svensk mark? Varför ska de få en frizon att sprida skräck bland
våra äldre, som än en gång tvingas stå öga mot öga mot förtryckare som tvingat våra äldre att fly?
Riksåklagare Petra Lundh säger i en intervju i Expressen att det kommer att krävas "full bevisning" om
man ska kunna döma terrorister för några brott. Vi kan nästan konstatera att svenskt rättsväsende inte
har möjligheten att döma och fälla i krigsbrott. Därför är en IS-tribunal i Europiska domstolen att föredra,
och att tidigare principfasta imamer inte viker sig.
Den moderata riksdagsledamoten och debattören Hanif Bali föreslog en IS-tribunal redan 2015. Jag
håller inte med Bali i alla frågor, men här är vi rörande överens. Tribunalen bör upprättas med
omedelbar verkan. Sluta arrangera kunskapsdagar inför återvändarnas hemkomst, lås in dem istället
och släng nyckeln, fram till den dagen de kan lagföras. Jag önskar att även Kashif Virk är med på
denna lösning.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Image-text:
Kalla en spade en spade och en terrorist en terrorist. Foto: Colourbox/Herish Naseri
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/BgjGzpQz
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Kalendariet
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2016-11-18. Sida: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30.

Klubb Fredag Berns Berzelii Park, O
Kungsträdgården, kl 22-4, 23 år. Stora
Salongen: Aris. Asiatiska: Magnus Nordin.
Terrassen: Olof Uhlin. Devolution Club
Hornsgatan 104, kl 21, 20 år.

Liveband: Foghorn Lonesome, Gunget och Toxic.
Devotion Fasching, Kungsgatan 63, O
T-Centralen, kl 24-4, 23 år. Dj Pure P med gäster
spelar r&b, soul, boogie, funk och house.
Friday Mood / b2b Slakthuset, Slakthusgatan 6, O
Globen, kl 22-3, 20 år. Lineup: Enrico Sangiuliano
(Drumcode, It), Andreas Andersson och Vincent
Rydell (420), Linny Hex och PAU b2b Marcus
Christiansen. Rökeriet: FRE4KNC (Invisible m m,
Nl), back2back residents.
Geronimos FGT Stora Nygatan 5, O Gamla Stan,
kl 20-2. Volter & Tidsmaskinen spelar pysch,
garage, beat, soul, kraut och rymdrock.
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, O Hornstull, kl
21-3. Bar Barranco: Johannes Forsberg och
Wilhelm Gunnarsson. Laika: Hypno (Anna Kohlin
och Cindy Norrby). Enzo's: Philip Hördegård och Alexander Hällzon.
Kåken Regeringsgatan 66, O Hötorget, kl 22-2. Fredag med Kösten och Bullen. Niklas: Susanna
Friberg och Sophia Hedlund.
Lighthouse Diskotek, Arenavägen 75, O Globen, kl 23-3. Disco, house, Loft-klassiker m m med
Lighthouse djs.
Bangarang hi-fi Lilla Baren, Riche, Birger Jarlsg 4, O Östermalmstorg, kl 22-2. Ludde Myrsell och Elias
Åström med musik från Jamaicas guldår 64-69: ska, rocksteady och boss reggae, allt på sjutums
originalvinyl.
Morfar Ginko Swedenborgsgatan 11, O Mariatorget, kl 21-1. Uppe: Sander Chan. Nere: Håll Käften och
Dansa, Emilia Kemze och Simon Nordmark.
Prehab Marie Laveau, Hornsg 66, O Mariatorget, kl 22-3. Dansa fult, spela schysst - technofredag med
Jessie Grankvist b2b Damien Eie, Oreko, Thandiwe Zoe Savannah Teisko, Pistache.
GRATIS Rival Mariatorget 3, O Mariatorget, kl 17-2. Dj kl 17-21: Sussi Zällh. Kl 21-2: Daniel Lindeberg.
Debaser Strand Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 22-3, 20 år. Stora: Big Belly Fabbe och Soca Dennis
kör dancehall, afro-beats m m. Soul shack på Bar Brooklyn: soul, funk, jazz, mambo, salsa, afrobeat
och gospel från 60- och 70-talet.
The Salazar Brothers och Sugarcane Södra Teatern, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 21, 20 år.
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Svensk hiphops gudfäder och Sugarcane dj:er (Missdj, dj Erykah, Aïssa och Sister Justice) kör
superklubb i hela huset.
The Tube Club Nalen Klubb, David Bagares gata 15, O Hötorget, kl 21-2. Hårdrock, metal och punk
med Exit Eterno, Toxic Rose, Diminish, Nekrodelirium, Liar Thief Bandit och Reconsider.
Under Bron Hammarby Slussväg 2, O Skanstull, kl 22-5, 23 år. Aurora Halal (live), Lena Willikens,
Towlie. Space Station: Johan Ressle, Helene Havro och dj Tiney. Daniel Savio och Marlena Lampinen.
Vassa Eggen Birger Jarlsgatan 29, O Östermalmstorg, kl 22-2. Ludde och Jackie mixar rap, r'n'b, disco
och funk. Fredaw från kl 18 med Zeke och gäster.
Lördag
h Berns Berzelii Park, O Kungsträdgården, kl 23-3, 23 år.
Terrassen: Kings of the Universe. Asiatiska: Jonas Sällb. Stora Salongen: Fabrice Dayan (Raspoutine
Paris).
h Chapel Club Marie Laveau, Hornsgatan 66, O Mariatorget, kl 22-3. Det fetaste inom modern hiphop
och RnB med Jozi Nights (NO), Madlen Schneps, Evelina Åslin och Senait Tesfai. Releasefest för
Maydars debutsingel Love me kl 20-22.
Geronimos GFT Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20-2. David Richardson kör outsider-rock och
exotica.
Hammer Time Södra Bar, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 21, 20 år. Det bästa av hiphop, r'n'b,
dancehall och afrobeats med Hammer Time dj:er: Hasan "DJ Blåa Linjen" Ramic och Amat "DJ Fel
Folk" Levin.
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, O Hornstull, kl 21-3. Bar Barranco: Nathan Hamelberg och Mangs.
Laika: Café UFO. Enzo's Pachinko: Hep Cat Matt.
GRATIS Johan Netz Södra Teatern, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 21, 20 år. En av Stockholms
verkliga DJ-legendarer vänder skivor i Kristallen.
h Kevin Rowland @Bangers'
n'Mash Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 22, 20 år. Mod, indie, northern soul
och britpop med Magnus Carlson och Robert Plaszczyk. Gäst: Kevin Rowland från Dexys Midnight
Runners.
Kåken Regeringsgatan 66, O Hötorget, kl 22-2. Live: Jxnatan. Dj Johanna Lindbergson. Niklas: Anna
Wester.
Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, O Östermalmstorg, kl 22-2. Dj Rymdbonden på jordbesök.
GRATIS Ljunggren Götgatan 36, O Slussen, kl 21-1. Miss DJ (Sugarcube) gästar dj Louder than Your
Library.
GRATIS Morfar Ginko Swedenborgsgatan 11, O Mariatorget, kl 21-1. Sambaia forró vamos,
Tropassinho, Reggaemattan.
GRATIS Rival Mariatorget 3, O Mariatorget, kl 21-2. Dj: Kenneth Seremet.
Salsa Tropical Carribean Clandestino, Kungsgatan 17, O Hötorget, kl 22:30-5, 20 år. Fiesta total med
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The Latin Lovers: salsa, bachata, reggaeton, merengue, carribean mambo m m.
Soul Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 24-4, 20 år.
Soul, disco, funk och latin med Munken och Baum.
h Soulmates Diskotek, Arenavägen 75, O Globen, kl 23-3. Dj Phil Asher och Rap Saunders från London
gästar Saint Sebastian och D Soulstream.
Under Bron Hammarby Slussväg 2, O Skanstull, kl 22-5, 23 år. Lineup: Dorisburg live. Mr Tophat och
Art Alfie. Raphael Top Secret och Prins Emanuel. Andreas Bertman.
Unleashed Stockholm Slakthuset, Slakthusgatan 6, O Globen, kl 22-3. Shows: Marcopunk (Madrid),
Shelly d'Inferno (London) m m. Fetish dance spectacle med djs Unleashed Amsterdam, djs David TG,
Sofia Valentine, Lana Lain och Kliin.
Söndag
Area Piccola Riche, Birger Jarlsgatan 4, O Östermalmstorg, kl 17-24. Ingen fotbollspub men en
mötesplats för alla som gillar italiensk fotboll, av Thomas Wilbacher och Kristian Borell.
Tisdag
Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, O Östermalmstorg, kl 21-1. Gavin Maycroft (Oma333) med radio
shows och mixes.
Onsdag
Coco Transistor PSB, Skånegatan 80, O Skanstull, kl 21. Live: Break a Bad Habit och Coria. These
heavy clouds dj:er.
GRATIS Coco Transistor Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18-1, 18 år. Live: John Död
och Kainoabel. Dj: Choco Canel.
GRATIS Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, O Östermalmstorg, kl 22-2. Luciano Leiva och David
Lindqvist, franskt m m.
Torsdag
Big Mama Blues Club Fasching, Kungsg 63, O T-Centralen, kl 20, 18 år. Live: Shoutin' Red och Ina
Forsman. Dj: Linnea Sundqvist.
Lilla Baren Riche, Birger Jarlsg 4, O Östermalmstorg, kl 22-2, 20 år. Yourhighness och Baba Stiltz musikalisk duell på hög nivå.
Konsert
Dansmusik
FREDAG
BEX:s Fältöversten, Valhallavägen 148, O Karlaplan, kl 13. Arr: Dansträffen.
Hedins Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 19.30-23. Dans i Brommasalen. Arr:
Västbergaträffen.
Lars Erikssons Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13-16. Dans i Brommasalen. Arr:
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Gamla & Nya Vänner.
LÖRDAG
h Darya & Månskensorkestern
Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25, O Skarpnäck, kl 13-16. Kaffedans med tango, beguine, vals
och rautalanka.
Sonora Big Band Älta centrum, Älta centrum, kl 14-16. Tedans.
Squaredans Drakenbergssalen, Lignagatan 8, O Hornstull, kl 13-16. Nivåer: B M B P. Caller: Leif
"Snuffe" Ericsson. Squaredansklubben Seniorerna arrangerar.
MÅNDAG
Only On A Monday Chicago Swingdance Studio, Hornsgatan 75, O Zinkensdamm, kl 20.15.
Mogendans.
Wahlén och Segeblad ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26, kl 10-11.30. Måndagsdans.
TISDAG
Henkes trio Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby, kl 13-16.
Arr: SPF Tibbleseniorerna.
Leif Hermanssons Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr:
Söderträffen.
TORSDAG
Lars Erikssons Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr:
Föreningen Nya Vänner.
Festivaler
LÖRDAG
Grekisk Konstmusikfestival
Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl 15. Tre konserter och en fotoutställning. Bl a
medverkar författaren Aris Fioretos, operatenoren Daniel Frank, gästspelande orkestern Attika från
Aten och den grekiska kören Orfeas.
Folkmusik
FREDAG
GRATIS Blarney Pilgrims O'Connell's, Stora Nygatan 21, O Gamla Stan, kl 19. Good oul'
swirish-Slaínte.
LÖRDAG
GRATIS Blarney Pilgrims O'Connell's, Stora Nygatan 21, O Gamla Stan, kl 19. Good oul'
swirish-Slaínte.
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Duo Systrami Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, O S:t Eriksplan, kl 19. Skivrelease av nytt
album "När isen går" och konsert.
Vokalensemblen Perunika Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 13, O Mariartorget, kl 16. Bulgarisk
folkmusik för kvinnoröster med dirigent Michael Deltchev.
SÖNDAG
Slávakören Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 3, Huddinge, kl 16.
Mustigt vintriga toner, rytmer och fyrstämmig körklang.
Öppet Folkmusikhus Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12, O Kungsträdgården, kl 16.30. Låtstuga,
visstuga, instruktion i gammaldans och polska, dansteknik, polskeakut, allmän dans till levande musik.
Spelmanscafé öppet 18-22. Arr. Föreningen Folkmusikhuset
MÅNDAG
Yosef Hoomat Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, O Stadion, kl 19. Examenskonsert
kandidat folkmusik. Musik från Kurdistan, Iran, Afghanistan och Azerbadjan tillsammans med några av
Stockholms finaste musiker inom orientalisk musik.
Jazz/blues
FREDAG
GRATIS Albatross Swing Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19. Jazz
från 20-talet till 50-talet
Jazzklassiker och soppa Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken
6, O Gamla stan, kl 11.45.
Emilsson kvintett från Kungl. Musikhögskolan spelar musik av Thelonius Monk. Restaurang Myntkrogen
serverar soppa.
Jump4Joy Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20.
h KMH Jazz Orchestra med Monica Dominique Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, O
Stadion, kl 19. "Inside the Rainbow" och "Möt våren i Södertälje" är två beställningsverk av Monica
Dominique
Leo Lindberg m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
Lönnkrogen Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 20. Djävulens musik, d v s jazz, i Scalas
källare varannan fredag. I Lönnkrogens musikerkollektiv bl a: Niklas Fernqvist, Jonas Kullhammar,
Johan Åström, Amanda Sedgwick Filip Ekestubbe, Per Ruskträsk Johansson, Tobias Wiklund, Gustav
Lundgren, Terese Lien Evenstad, Alexander Brott, Isabella Lundgren. Erik Tengholm, Klas Lindqvist.
Mona Johansson Band Wirströms Pub, Stora Nygatan 13, kl 21.
Känd och okänd blues och soul med mycket känsla och rytmik.
Saxarus Åkersberga Folkets Hus, Stationsgränd 14, kl 19.30. Jazzpicnic, inomhus och
väderoberoende. Bergasalen.
The Original Northern Pike Fryeres Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19.
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LÖRDAG
h Amanda Sedgwick m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
GRATIS Big Time Blues Jam Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 14-19. Jamledare: Bill
Öhrström
h Blues Detour Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. Ale Möller, Eric Bibb och Knut
Reiersrud i ett bluesmöte med många dimensioner.
Brian Kramer's International Blues Jam Engelen, Kornhamnstorg 59 B, O Slussen, kl 14-18. Dan
Granero Band Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 21. Hornsgatan Ramblers Dansmuseet,
Drottninggatan 17, O T-Centralen, kl 18-21. Swingjazz med Sidney Bechet i fokus för kvällen.
Dessutom håller museet utställningen "Noir & Blanc" - om den svarta vågen i Josphine Bakers
jazzosande 1920-tal i Paris - extraöppen.
GRATIS Mandy ś Blue Seven Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 14.
Klassisk jazz.
Sick'n Blues Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19.
SÖNDAG
Carlos Niño & Friends Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. Hiphop, jazz, folkmusik och new
age från Los Angeles i en eklektisk mix.
GRATIS South Station Stompers Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, O Mariatorget, kl
14-17. Klassisk jazz.
GRATIS Sven Erik Granholm Jazz Quartet Engelen, Kornhamnstorg 59 B, O Slussen, kl 20. Musik av
Cole Porter, Gershwin, Harold Arlen.
GRATIS Tommy Löbel Swing Band Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl
14. Klassisk swing.
h Ulf och Eric Wakenius Vallentuna teater, Gymnasievägen 4, kl 18.30. Arr: Jazzklubb Nordost.
Förband: ArtOnVoices.
MÅNDAG
Erik Tengholm kvartett Grammofon Musikbar, Upplandsgatan 18, O T-Centralen, kl 19.
GRATIS Gypsy Jazz Jam Häktet, Hornsgatan 82, O Mariatorget, kl 20. Svenska Django Reinhardt
Sällskapet bjuder på jam varje måndag. Varje jam-kväll börjar med ett set musik av Gustav Lundgren
(Gitarr), Aurelien Trigo (Violin) & Juan Mendoza (Bas). Ibland med gästartister.
Högsanders New Orleans Gang
Fridéns krog, Styrmansgatan 52, O Karlaplan, kl 20. Klassisk jazz. GRATIS Tradjazz Jam Restauran g
Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19-22.
Vårens sista öppet jam.
TISDAG
GRATIS Absolut Jazz Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19.
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Big band swing & Symphonic power Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl 19. Unga
Musiker. Länsungdomsorkestrarna gör för första gången en konsert tillsammans med svängig
storbandsjazz, blandat med en symfonisk repertoar.
Dixiesnubbarna med Anders Linder Tyresö Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6, kl 19.30. Förband
18.45 är Morgan Hultgren Wärn med trio. Arrangör Tyresö Jazzclub.
Erik Kjellberg Jazz Quartet Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, O Ropsten, kl 19.
Jazzklubb Hjorthagen. Erik Kjellberg vibrafon, Janne Sjöblom, piano, Ove Gustavsson, bas, Ali Djeridi
trummor, Eva Svedberg Engström sång.
ONSDAG
Bjärhall Combo Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19. GRATIS Bodil Andersdotter
Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, O Mariatorget, kl 19-21. Barpianist som spelar varje
onsdag "Från visa till jazz".
Efter-jobbet-jazz Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, O Midsommarkransen,
kl 17-18.30. Husbandet spelar upp till jazzjam med olika gästartister.
Erja Lyytinen Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20. Finlands bluesdrottning - "The queen of
slide guitar".
Lovisa & Bengt Lindkvist trio
Ladan/Farsta Gård, Farstaängsvägen 16-22, O Farsta centrum, kl 13. Jazz i ladan.
h Nils Janson Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 21. Trumpetare i Scalas källare.
Skivsläpp.
GRATIS Olle Eilestam Kvartett & Catharina Wiborgh Le Pot, Karlbergsvägen 52, O S:t Eriksplan, kl 20.
Onsdagsjazz.
TORSDAG
Altona Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl 19. Modern jazz från en originell
repertoar som lägger stor vikt vid samklang, sväng, kontrast & spelglädje.
Anna Pauline Andersson & Mattias Nilsson Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, O Rådmansgatan, kl
17.30-20. Afterworkjazz, jazzduon blandar svensk traditionell musik med traditionella jazzstandards ur
The American Songbook.
Bobo & The Ice Pickers Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19.
Claes Crona m fl Ladan/ Farsta Gård, Farstaängsvägen 16-22, O Farsta centrum, kl 18.30. Claes
Crona, piano, Vivian Baczek, sång, Hasse Andersson, bas, Johan Löfcrantz, trummor. Förband:
Kulturskolan.
Klassiskt
FREDAG
Beethovensalong nr 3 Tumba Bruks Musiksalonger, Bruksvägen 6, Tumba, kl 19. Pianosonat nr 7, 8
("Pathétique") och 9. David Wärn spelar Beethovens samtliga 32 pianosonater under elva konserter
fram till 2020.
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Eva Lindal Trio Sångbolaget, Skolvägen 10, Enskede, O Sandsborg, kl 19.30. Musik av Stockhausen,
Biber, Schönning, Fredriksson, Schubert, Holmlander m.fl.
Lunchkonsert Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.45. Schubert: Pianokvintett A-dur,
"Forellkvintetten". Marc Power, violin, Torbjörn Helander, viola, Tamara Bohlin, cello, Peter Bergström,
kontrabas och Ivetta Irkha, piano. Guldfoajén.
GRATIS Orgelkonsert S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan
2, O Kungsträdgården, kl 17. Michael Waldenby, orgel. Charles- Marie Widor: Symfoni nr 5.
GRATIS Pianolyrik S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, O T-Centralen, kl 12. Peter Henning.
GRATIS Radiokören och Sveriges Ungdomskör Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, O Karlaplan, kl 12.
Radiohuset Studio 2. Verk av: Rheinberger: Kyrie ur mässa för dubbelkör. Sundberg: Önskenatt.
Tarrodi: Natt. Sköld: We know not where the Dragons fly. Tegnér: Kvällssång. Dirigent: Cecilia
Martin-Löf.
Soppkonsert Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 12.15. Musik av Weir och Prokofjev.
Grünewaldsalen.
The Victorian Kitchen Garden
Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl 11.30.
Soppkonsert. Klarinettisten Lotta P van den Poel från Blåsarsymfonikerna har bjudit in sin vän,
harpisten Clara Heinemann.
Theatron Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 19. En såväl klangligt som visuellt
slående konsert för slagverkare och orkester av Tobias Broström, dirigeras av Alondra de la Parra.
Även: Bernstein: Candide, uvertyr, Villa- Lobos: Bachianas Brasileiras nr 2 och Bernstein: Symfoniska
danser ur West Side Story. Sveriges Radios Symfoniorkester.
LÖRDAG
Beethovensalong nr 3 Tumba Bruks Musiksalonger, Bruksvägen 6, Tumba, kl 15. Pianosonat nr 7, 8
("Pathétique") och 9. David Wärn spelar Beethovens samtliga 32 pianosonater under elva konserter
fram till 2020.
GRATIS Blomsterunge Ersta kyrka, Erstagatan 1, kl 18. Symfonisk minimalism och absurdism med
inslag av medeltidsmusik och gregoriansk sång.
Latinamerikansk barockmusik
Tyska kyrkan, Svartmangatan 16, O Gamla Stan, kl 14. Workshop riktad till musiker och övriga
intresserade, med Peter Pontvik och Ensemble Villancico. Församlingssalen. Föranmälan.
GRATIS Musikgudstjänst: Under höga valv Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 14, O Rådmansgatan,
kl 18. 12 psalmer av Jan Haglund som skildrar den bibliska frälsningshistorien. Samuel Fröler recitation,
Maria Wackt sopran, Niclas Åhman tenor, Vendelsö kammarkör, Karlslunda-Mortorps kyrkokör,
orkester, dirigent Lajos Garlati.
GRATIS Orgelkonsert S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, O T-Centralen, kl 18. Michael Waldenby,
orgel. Verk av Joh Seb Bach och Oskar Lindberg.
Pärlor ur operans och operettens värld Skeppar Karls salong, Baldersgatan 7B, O Tekniska Högskolan,
kl 16. Matti Hirvonen, piano, och Marianne Hellgren Staykov, sopran.
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Robert Schumann S:t Ansgars kyrka, Vidängsvägen 11, kl 16.
Pianokvintett i Ess-dur framförs av Magnus Bergman och Erics-Bergskvartetten.
GRATIS S:t Jacobs orgel 40 år - Festkonsert S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2, O
Kungsträdgården, kl 15. Mattias Wager, orgel. Medlemmar ur Kungliga hovkapellet. Michael Waldenby,
dirigent. Verk av Åhlén, Bach, Duruflé, Karg-Elert, Widor, Poulenc.
h Svenska Kammarorkestern:
Bach Reborn Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 15. Nielsen: Liten svit för stråkar. Bach:
Brandenburgkonsert nr 1. Turnage: Maya för cello och orkester. Nielsen: Symfoni nr 1. Dirigent:
Thomas Dausgaard.
h Theatron Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 15. En såväl klangligt som
visuellt slående konsert för slagverkare och orkester av Tobias Broström, dirigeras av Alondra de la
Parra. Även: Bernstein: Candide, uvertyr, Villa- Lobos: Bachianas Brasileiras nr 2 och Bernstein:
Symfoniska danser ur West Side Story. Sveriges Radios Symfoniorkester.
Vasa Gospel & Calvin Bridges
Frälsningsarmén Vasakåren, Observatoriegatan 4, O Odenplan, kl 19.
SÖNDAG
h András Schiff Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 15. Pianorecital. Mozart: Sonat D-dur.
Schubert: Sonat B-dur. Haydn: Sonat Ess-dur. Beethoven: Sonat nr 32 c-moll.
Gustaf Sjökvists Kammarkör Ersta kyrka, Erstagatan 1, kl 16. Musik av bland andra Martin, Rautavaara
och Rehnqvist. Dirigent: Cecilia Rydinger Alin.
GRATIS Hägerstens Kyrkokör och barockorkester Uppenbarelsekyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, O
Aspudden, kl 18. Charpentier -Te Deum. Händel - Dettingen Te Deum.
GRATIS Max Regers Koralfantasier samt musik av Bach Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 14, O
Rådmansgatan, kl 16. Per-Ove Larsson, orgel.
RSPO Orchestra Academy
Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 15. Kammarkonsert. Debussy: Stråkkvartett g-moll. Nielsen:
Blåskvintett. Françaix: Dixtour.
Team Putte 10-årskalas Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 17. Putte Nelsson
och 800 körsångare. Gästartister: Charlotte Perrelli, Samuel Ljungblahd, Evelina Gard. Även kl 19.30.
W A Mozart: Requiem Storkyrkan, Trångsund 1, O Gamla stan, kl 15. Lena Nordin, sopran, Ingrid
Tobiasson, alt, Klas Hedlund, tenor, Johan Wållberg, bas. Medlemmar ur Kungliga hovkapellet,
Stockholms domkyrkokör. Michael Waldenby, dirigent. Även kl 17.
MÅNDAG
GRATIS Schubert på två Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan, kl 12. Lunchmusik:
Romanser framförs av Martin Åsander, tenor och Andes Emtell, gitarr.
TISDAG
Christian Svarvfar Slottskyrkan, Slottsbacken, O Gamla Stan, kl 19. Uruppförande av Rebach av Johan
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Ullén samt Eine kleine Nachtmusik av W A Mozart. Dirigent Maria Eklund.
Ensemble Dialogue de l'ombre double Kulturfyren, Slupskjulsvägen 26A, Skeppsholmen, O
Kungsträdgården, kl 19.
Verken Monologue avec les premiers rayons du soleil coloré av Niklas Breman (uruppförande) och
Dialogue de l'ombre double för Live klarinett och förinspelad klarinett, av Pierre Boulez.
Lunchkonsert Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, O Stadion, kl 12.30. Ravels stråkkvartett
och Faurés andra pianokvintett.
GRATIS Lunchkonsert Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 14, O Rådmansgatan, kl 12.15. Per-Ove
Larsson, orgel. Musik av Bach.
Lunchkonsert Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.45. N. Myaskovsky: Sonat för
cello och piano. Kati Raitinen, cello och Inese Klotina, piano. Guldfoajén.
Musik på Slottet - Re:Bach Slottskyrkan, Slottsbacken, O Gamla Stan, kl 19. Kompositören Johan Ullén
har komponerat om (Re-compose) Bachs alla violinkonserter och brutit ner det till 60 minuters underbar
musik fyllda med inslag av filmmusik, pop och minimalism. Spelas av Stockholms Solister, en
handplockad ensemble. Dirigent: Maria Eklund.
Unga Musiker: Big band swing & Symphonic power Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl
19. Länsungdomsorkestrarna SYBB och SUSO.
ONSDAG
Lunchkonsert Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.45. L. van Beethoven:
Stråktrio c-moll op 9 nr. 3. Anna Petry, violin, Håkan Olsson, viola och Mirjam Pfeiffer, cello.
TORSDAG
! Viola VIOLA! Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, O Stadion, kl 19. Konsert med
violastudenter från institutionen för klassisk musik.
Credo Gospel Project Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, O Stadion, kl 19. 50 körsångare
och musiker under ledning av bland andra Liselotte Östblom, Johannes Jareteg och Linnea Pettersson.
Lunchkonsert Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.45. N. Myaskovsky: Sonat för
cello och piano. Kati Raitinen, cello och Inese Klotina, piano. Guldfoajén.
Lunchkonsert med KMH:s cellostudenter Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, O Stadion, kl
12.30.
GRATIS Lunchmusik S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan
2, O Kungsträdgården, kl 12.15. Helena Martinsson, sopran, Pär Fridberg piano.
Nordiska romanser och operaarior
Skeppar Karls salong, Baldersgatan 7B, O Tekniska Högskolan, kl 19. Matti Hirvonen, piano, och Lena
Hoel Aldén, sopran.
Spanska nätter Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 19. Sveriges Radios
Symfoniorkester. Juanjo Mena dirigent. Javier Perianes piano. Ravel: Alborada del gracioso, De Falla:
Nätter i spanska trädgårdar, Debussy: Images.
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Tonsättarfestival: Invigningskonsert Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 19. Årets Tonsättarfestival
ägnas Oliver Knussen. Han är det brittiska samtida musiklivets starkaste och mest respekterade profil,
inte bara som tonsättare utan också som dirigent, pedagog och konstnärlig ledare.
Pop/rock
FREDAG
GRATIS After Work Live Soul Session Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 17.30-19.30.
Alter Bridge Annexet, Globentorget 2, O Globen, kl 19.30. Amerikanskt metalrock-band.
h Ana Diaz Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 19. Hon har jobbat med och skrivit för
namn som Britney Spears, Wyclef, One Direction, David Guetta, Sounwave, Rami Yacoub, med flera.
Nu sjunger hon själv, på svenska. Support: Gina-Lee.
Devil's Gun Harry B James, Regeringsgatan 47, O Hötorget, kl 21.30. Live runt midnatt på Crazy
Nights.
Fatboy Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. "Progressiv rockabilly i moll".
Foghorn Lonesome, Gunget, Toxic
Devolution Club, Hornsgatan 104, kl 21.
Gigo + Bear With Us King's Table, Sveavägen 64, O Rådmansgatan, kl 22.
h John Holm Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 22. Intim spelning i Scalas källare.
Ken Ring och Malikah Kulturhuset, Sergels torg, O T-Centralen, kl 19.30. Songs Of Freedom: Ken Ring
från Hässelby och Malikah från Libanon i ett musikaliskt möte om musikens kraft, om motstånd,
engagemang och varför musiken spelar roll. Politisk hiphop. Hörsalen.
Lizette Lizette BUS, Bondegatan 1F, O Medborgarplatsen, kl 17-1. Intim spelning i Underjorden.
P-floyd Rival, Mariatorget 3, O Mariatorget, kl 19.30. En tribute tillägnad Pink Floyd.
Panik! + Trallskruv + Björnarna
Copperfields, Sankt Eriksgatan 34, O Fridhemsplan, kl 20.
Pascal + Pink Milk Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, O Medborgarplatsen, kl 19. Svenskt rockband.
Please Keep Going m fl Far & Son, Rosenlundsgatan 44A, kl 19.
Psykmissionen och Charles Ludvig spelar också.
Raindear, Dansau och Louise Lemón Teater Pero, Sveavägen 114, O Rådmansgatan, kl 19. Pero
Älskar Musik.
Skillet Klubben/Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8, O Gullmarsplan, kl 18.30. Amerikanskt rockband.
Support: Red Sun Rising.
Spice Garden, Cat Princess och Clueless Cantina Real, Lindvallsgatan 11, O Hornstull, kl 19.30.
The Matchmen Engelen, Kornhamnstorg 59 B, O Slussen, kl 20.30.
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The Salazar Brothers Södra Bar, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 21. Svensk hiphops gudfäder med
gäster.
The Tube Club Nalen Klubb, David Bagares gata 15, O Hötorget, kl 21. Hårdrock, metal och punk med:
Exit, Eterno, Toxic Rose, Diminish, Nekrodelirium. Liar Thief Bandit och Reconsider.
LÖRDAG
A Beautiful Friend Triangelkyrkan, Stockholmsvägen 18, Enskede, kl 19.
Birgit Bidder Dieselverkstaden, Markusplatsen 17, Nacka, kl 15.
Live i biblioteket.
David Rodigan Restaurang Enarena Globen, Palmfältsvägen 1, kl 22.
Reggaeology Sound feat. Leafy.
Eftersvett m fl Nalen Klubb, David Bagares gata 15, O Hötorget, kl 21. Klubb Shananagans med tre
liveband: Eftersvett, Dismissed och Könsförrädare.
Eric Gadd Sollentuna pingskyrka, Sollentunavägen 193, kl 18.
How To Dress Well Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 20.30. Hyllad amerikansk artist
som gör lågmäld elektronisk pop-r&b. Support: Lil T-Shirt.
Local Natives Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, O Medborgarplatsen, kl 22. Hyllat indieband från
Los Angeles. Support: J. Bernadt.
Love Olzon Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, O Östermalmstorg, kl 14. Vinylsläpp av ny skiva
"Där floden flyter fram". Samtidigt presenterar Staffan Olzon sin nya roman "I Verkligheten". Båda
uppträder live.
Nouvelle Vague Nalen, Regeringsgatan 74, O Hötorget, kl 21. Franskt bossanova-band spelar
postpunk och new wave på sitt vis.
P-floyd Rival, Mariatorget 3, O Mariatorget, kl 19.30. En tribute tillägnad Pink Floyd.
Ska'n'ska + Almost Motown Göta Källare, Folkungagatan 45, O Medborgarplatsen, kl 20.
Stiko Per Larsson Allhelgonakyrkan, Helgelunden 2, O Skanstull, kl 19.30.
h The Mad Men Band Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 21.30. "The Sixties Show! " i
källaren.
The Nevrotix + Left Hand Black
PSB, Skånegatan 80, O Skanstull, kl 20.
Vicious Irene + Provocera + Call Cat Hangaren i Skarpnäck, Flygfältsgatan 6B, kl 19.
Wormwood, Of Fire, Silent Witness och RIKET Staybar, Götgatan 99, O Skanstull, kl 20.
SÖNDAG
Bastille Hovet, Globentorget 2, O Globen, kl 19.30. Engelsk synthpop.
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Boris Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 20. Boris spelar albumet "Pink" i sin helhet.
Support: Domkraft.
h Maia Hirasawa Södra Teatern, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 19.30. Med ny skiva på svenska.
Stacie Collins Akkurat, Hornsgatan 18, O Slussen, kl 20. Energisk countryrock och hästskitsstinkande
munspelsboogie.
MÅNDAG
Ian Hunter & The Rant Band Nalen, Regeringsg. 74, O Hötorget, kl 21. Jake Bugg Berns, Berzelii Park,
O Kungsträdgården, kl 19. Brittisk indie.
GRATIS Jamkultur: Eddie & the Lovemakers Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 19.30.
Tillbaka till Motown, Stax & Philly Soul:s glansdagar. Beatjam med Pyongjam efter kl 21.30.
Studentkonsert Kungliga Musikhögskolan, Valhallav. 105, O Stadion, kl 19. KMH´s musiklärarstudenter
bjuder på en blandad konsert med country, 80-tals west-coast, slick music och jazz.
TISDAG
Argentina + support Kafé 44, Tjärhovsgatan 44, O Medborgarplatsen, kl 19. Scen 44. Beartooth
Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18.30. Amerikansk hardcore. Support: Vanna +
Trashboat.
Country Night with Karin Risberg & Vivien Searcy Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20.
Hinds Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, O Medborgarplatsen, kl 20.30. Spansk garagepop. Fyra
tjejer i Madrid-baserade kvartetten med en energisk och smutsig indiepop på sitt alldeles egna sätt.
ONSDAG
Goat Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, O Medborgarplatsen, kl 21. Det maskerade psychkollektivet.
Support: Dead Vibrations.
Honne Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18.30. Brittisk soul/synth-duo. Support:
James Hersey.
h Ida Nielsen Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. Bassisten som kompat Prince nu med
eget band. Oldschool funk med lite inslag av hiphop, reggae och här och var lite worldmusickryddor.
Mycket bas!
Jens Lekman Södra Teatern, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 20. Indie.
John Död Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18. Popband från Skaraborg. Support:
Kainoabel.
ScHoolboy Q Annexet, Globentorget 2, O Globen, kl 19.30. Black Hippy-rappare.
TORSDAG
Astrid S Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 20. Norges nästa stora popexport.
Support: Jessarae.
Köttgrottorna + support Kafé 44, Tjärhovsgatan 44, O Medborgarplatsen, kl 19. Scen 44. Men Without
Hats Göta Källare, Folkungagatan 45, O Medborgarplatsen, kl 20. Turné med en Greatest
Hits-kavalkad.
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Molly Sandén Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, O T-centralen, kl 0.
Rebecka Bodén Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, O Östermalmstorg, kl 19.
The Mad Men Band Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20.
Visor/poesi
FREDAG
Cosmetisk Heesvijk Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl 20. Thilini Guldbrand
och Erik Björksten är Göteborgsduon som gör säregna tolkningar av Cornelis Vreeswijks låtar och
dikter.
LÖRDAG
Ständigt denne Fredman Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl 18. C M Bellmans
sånger och epistlar framförs av Thord Lindé i Jean Fredmans gestalt.
SÖNDAG
Camilla Ringquist - Franska söndagar Olympiateatern, Västmannag 56, O Odenplan, kl 16.
Chanson-klassiker och egna franska sånger. Camilla Ringquist, sång. Lisa Långbacka, dragspel, Elias
Ringquist, piano.
h Stockholms Internationella Poesifestival Scalateatern, Walling. 34, O T-Centralen, kl 18.
MÅNDAG
Stockholms Internationella Poesifestival Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 18.
TISDAG
Stockholms Internationella Poesifestival Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 18.
TORSDAG
Rasmus Dahlstedt Hökis Visrum, Hökarängsplan 3, kl 19. Visprogrammet "Ett slarvigt pansrat hjärta"
vilket baseras på Birger Sjöbergs musik och poesi. Vid pianot: Adam Mörner.
Vismust och Färdknäppens husband Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, O Skanstull, kl 19. Egna och
andras visor.
Övrigt
LÖRDAG
Opera Light 10 år Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 16. En jubileumskavalkad - "Minns du
den än" - Galakonsert med det bästa från kända verk inom operett, musikal, opera som Opera Light
framfört under senaste tio åren. Med: Alla Luks, Karin nybom, Lars Fager, Mattias Nilsson, Sara
Kullander, Vecislavs Ruza.
Stödkonsert: Mind Katarina kyrka, Högbergsgatan 13, O Medborgarplatsen, kl 15. Ideella föreningen
Mind arbetar för den psykiska hälsan för att förebygga självmord. Medverkande: Erik Linder, Lilla
Bjerke, Louise Raeder, Melinda Kinnaman, Mikael Rickfors, Sofie Livebrant, Staffan Hellstrand, Stefan
Sauk, Vibafemba+Riltons Vänner.
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SÖNDAG
Enskede Indiekör och Indiego Eric Ericsonhallen, Kyrkslingan 2-4, Skeppsholmen, O Kungsträdgården,
kl 15. Popkörerna med stort hjärta. Körledare: Cecilia Åslund. Även kl 18.
Face vocal band Maximteatern, Karlaplan 4, O Karlaplan, kl 17. Amerikanskt vocalband från Colorado.
Sthlm vocal club firar 1-årsjubileum.
MÅNDAG
Cecilia Thorngren Harvest Home, Bondegatan 50, O Medborgarplatsen, kl 18. En halvtimme på
Harvest Home. Låtar som bedårar och berör.
Club Corner of the Sky Kulturhuset, Sergels torg, O T-Centralen, kl 19. Öppen scen för dig som vill
framföra musikalsånger! Vid pianot: Mathias Lundqvist. Kvällens konferencier: Johan Mörk. Klara
nätter.
GRATIS Open mic Restaurang Norrport, Roslagsgatan 38, O Rådmansgatan, kl 19-22. Kom och
uppträd eller lyssna, varje måndagkväll.
h Stockholms Melodifestival - Final Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 18. En
musiktävling av och med personer med funktionsvariationer. Arrangeras av Amygdalus och
Kulturskolan Stockholm med stöd av kulturförvaltningen, Stockholms stad.
TISDAG
Veteraner ur Orphei Drängar och Sångsällskapet DS Frälsningsarmén Templet, Östermalmsgatan 69,
O Stadion, kl 19. Körsång.
ONSDAG
Opera Light 10 år Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 14. En jubileumskavalkad - "Minns du
den än" - Galakonsert med det bästa från kända verk inom operett, musikal, opera som Opera Light
framfört under senaste tio åren. Med: Alla Luks, Karin nybom, Lars Fager, Mattias Nilsson, Sara
Kullander, Vecislavs Ruza.
Mer på stan
Auktioner/Loppis
LÖRDAG
Bytesmarknad Rosenborgskolan, Erik Dahlbergs väg 9, Södertälje, kl 13-15. Skidor, skridskor, stavar,
pjäxor, in- lines, snowboards, hjälmar, hockeyutrustning, ryggsäckar, skidoveraller i barnstorlekar.
Experter förmedlar försäljning. Försäljningen startar kl 13. Arr: Friluftsfrämjandet Södertälje
Loppis Hyresgästföreningen Huset, Hinderstorpsgränd 37, O Rinkeby, kl 11-16. Fynda bland böcker,
kläder, husgeråd, prydnadssaker, kuriosa, leksaker, skivor, m m. Kaffeservering.
Blandat
FREDAG
GRATIS 101 ord till vårt Stockholm Nobelmuseet, Stortorget 2, O Gamla stan, kl 18-21. Öppen scen,
ljudbok och livemusik. Föreningen riktar sig till alla i Stockholmsregionen som är mellan 10 och 101 år
och skriver en skildring på högst 101 ord till/om sin stad. Från berättelserna tas meningar och sätts
samman till en sång till vårt Stockholm. Föranmälan krävs till nobel2016@101ord.se Arr: 101 ord till vårt
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Stockholm
GRATIS Galakväll - Årets Sverigefinnar koras Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, O Hötorget, kl 18. En
tvåspråkig kväll med musik och underhållning. Anna Järvinen är kvällens huvudartist, standup-komiker
Stan Saanila underhåller. Dörrarna öppnas redan klockan 18.
Julbasar Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13 B, O Rådhuset, kl 11-16. Loppis, lotterier,
böcker, hembakat bröd, våfflor och kaffe m m. Kl 14: Andakt, präst Lennart Adler. Info: 08-650 84 17.
Arr: Diakonföreningen Den Öppna Dörren
h Mod och humor ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 19. Föreställningen är en hyllning till
Hasse&Tage, två humoristiska humanister som vågade gå sin egen väg. Johanna Broman Åkesson
sätter in deras texter i sitt tidssammanhang och Elias Aaron Johansson leder kören. ABF Stockholm
och kören Vällingby Sång och Visa
Pangea ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.30. Du som publik får träda ner i
underjorden och möta en möjlig framtid - ett Pangea, där arbetarrörelsens utmaningar ersatts med
drömmar, mål och meningsfullhet. Det finns 25 platser per föreställning. Speltid 1,5 tim. Toalett och
förtäring i ABF-husets foajé.
Påverka Stockholms framtid
Skärholmen, kl 11-19. Stockholms översiktsplan visar hur staden ska utvecklas. Kom och diskutera
Stockholms framtid och lämna dina synpunkter i Skärholmens centrum. stockholm.se/oversiktsplan
Singelmingel - Svartbrödraklostret Gamla Stan, kl 16.30-18. Kom och gör nya bekantskaper under vår
visning av Svartbrödraklostrets källare som avslutas med fika och mingel. Endast förköp. Arr:
Medeltidsmuseet
Trans* Film Fest Stockholm
Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, O Midsommarkransen, kl 19-22.
Invigning för filmfestivalen Trans* Film Fest Stockholm. Öppningsfilm och mingel. För mer information
se transfilmfeststockholm.wordpress.com
LÖRDAG
Begärets spelplats: Cinemaoke i den filmhistoriska garderoben Studio Mossutställningar, Hangövägen
18, Gärdet, O Gärdet, kl 18. Sju filmscener från queerfilmshistoriens mest laddade ögonblick som rum
med ljud, ljus, scenografi och skådespelare - publiken får gå in i rummen och även prova på att
interagera med skådespelarna om man vill. Även kl 18.30 och 19.
Bergman och minnet Hedvig Eleonora kyrka, Storgatan 2, O Östermalmstorg, kl 10. Agneta Pleijel,
Johan Cullberg, Jan Holmberg, Maaret Koskinen och Sven Milltoft medverkar under dagen.
Föreläsningar och samtal inspirerade av boken "De oroliga" av Linn Ullmann och filmen
"Smultronstället", som visas under dagen. Anmälan: mari.abrahamsson@sensus.se
GRATIS Diktskrivarfest ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 13. Skriver du lyrik ibland eller
hiphoptexter och vill öva ditt skrivande med några av de bästa i Sverige? Under dagen medverkar den
hyllade artisten Erik Lundin (RMH) med flera. Lyssna till poesi och musikframträdanden. Och varför inte
ta chansen själv? Det är öppen mick! Alla från 7 år och uppåt är välkomna. Arr: 10-TAL och ABF
Stockholm
Indisk kulturafton Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, O Karlaplan, kl 17-20.
Bollywooddanser, raga musikkonsert, jugalbandhi, rea på moderna indiska kläder, smycken, make-up,
populära ayurveda produkter, indiska snacks m m. Info: indoswedishassociation.com Arr:
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Indisk-Svenska Föreningen.
Julbasar Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13 B, O Rådhuset, kl 11-16. Loppis, lotterier,
böcker, hembakat bröd, våfflor och kaffe m m. Kl 15: sång och musik. Info: 08-650 84 17. Arr:
Diakonföreningen Den Öppna Dörren
Julmarknad Hantverksföreningen Kvarnen, Kvarnplan 11, Jakobsberg, kl 11-14. Handvävt, broderat,
målat, lotterier, advents- och julpynt. Servering och brödförsäljning med hembakt. Arr:
Hantverksföreningen Kvarnen
Konstrunda Peggy Eklund keramik, Aprilgatan 4, Midsommarkransen, O Midsommarkransen, kl 12-16.
Deltagarlista över 29 konstnärer och kartor över 15 platser att besöka finns att hämta gratis på Biocafé
Tellus, Vattenledningsvägen 46 eller på www.kransenrunt.se
Påverka Stockholms framtid
Skärholmen, kl 11-19. Stockholms översiktsplan visar hur staden ska utvecklas. Kom och diskutera
Stockholms framtid och lämna dina synpunkter i Skärholmens centrum. stockholm.se/oversiktsplan
Workshop i västafrikansk dans
Dansmuseet, Drottninggatan 17, O T-Centralen, kl 14. Workshop för vuxna och ungdomar från 15 år
som vill prova på traditionell dans från Guinea i Västafrika. Inga förkunskaper behövs. Längd: ca 60
min. Medv: Alhassane Camara och musiker från Västafrika. Ingen förbokning.
Öppen kroki Konstskolan Basis, Folkungagatan 147, O Slussen, kl 12-14.15. Lärarledd kroki, ingen
förbokning, inga förkunskaper krävs. Ta med block och penna/ kol. Begränsat antal platser. Arr:
Studiefrämjandet
SÖNDAG
Begärets spelplats: Cinemaoke i den filmhistoriska garderoben
Studio Mossutställningar, Hangövägen 18, Gärdet, O Gärdet, kl 18. Sju filmscener från
queerfilmshistoriens mest laddade ögonblick som rum med ljud, ljus, scenografi och skådespelare publiken får gå in i rummen och även prova på att interagera med skådespelarna om man vill. Även kl
18.30 och 19.
GRATIS Dancehall sessions och öppen träning Dansmuseet, Drottninggatan 17, O T-Centralen, kl
16-19. Kvällen börjar med lärarledd Dancehall Session kl 16 och avslutas med Freestyle Open Floor kl
17. Arrangeras i samarbete med Streetstar och United Soul.
En väv av musik och litteratur
Skärholmens gård, Skärholmens gårdsväg 1, O Vårberg, kl 15. Författaren Carin Bartosch Edström och
Duo Furioso (Catharina Ericsson, Marie Louise Sjöberg, violin) presenterar ett program där musik och
litteratur vävs ihop. Läsning ur boken "Furioso" varvas med de kammarmusikaliska verk som driver
handlingen framåt.
Julmarknad Danderydsgården, Noragårdsvägen 27, O Mörby C, kl 12-15. Försäljning av broderade och
vävda alster, lotterier, tombola smått och gott och kaffestuga med hembakat. Arr: Danderyds slöjdgille
Konstrunda Peggy Eklund keramik, Aprilgatan 4, Midsommarkransen, O Midsommarkransen, kl 12-16.
Deltagarlista över 29 konstnärer och kartor över 15 platser att besöka finns att hämta gratis på Biocafé
Tellus, Vattenledningsvägen 46 eller på www.kransenrunt.se
h GRATIS NK:s julskyltning NK, Hamngatan 18-20, O Kungsträdgården, kl 10.50. Nordiska Kompaniet
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avtäcker traditionsenligt skyltfönstren mot Hamngatan och det hemliga temat avslöjas. Strax före kl 11
kommer tomten med sitt följe i häst och vagn för att öppna portarna till varuhuset.
Påverka Stockholms framtid
Vasaparken, O S:t Eriksplan, kl 11-19. Stockholms översiktsplan visar hur staden ska utvecklas. Nu ska
den uppdateras, och du kan påverka hur. Kom och diskutera Stockholms framtid och lämna dina
synpunkter. stockholm.se/oversiktsplan
h Öppet Skepp på Briggen
Kastellholmskajen 11, kl 12-16.
Briggen Tre Kronor visas vid hemmahamnen Kolskjulet längst ut på Kastellholmen. Guider visar och
berättar om det vackra råtacklade träfartyget. Info: www.briggentrekronor.se
MÅNDAG
Basarklubben Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 13-16. Basarklubben
tillverkar handarbeten till förmån för gårdens verksamhet. Vi bjuder på kaffe och kaka.
h En grisig historia ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Restaurang Cirkeln och Jens
Linder, kock och matskribent, presenterar "En grisig historia" - en mathistorisk afton med middag på
gris från Onsberga gård och föreläsning om grisens roll i vår kulturhistoria. Biljett via Billetto. Arr: ABF
Stockholm och Restaurang Cirkeln
GRATIS Internationella Bekantskapers språkkafé Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O
Mariatorget, kl 18-20. Här pratar man om allt möjligt och övar svenska, bekantar sig med andra
besökare. Ingen föranmälan krävs.
Konst på bio: Monet to Matisse
Bio Rio, Hornstulls strand 3, O Hornstull, kl 19. Konstdokumentären om Claude Monet. Många
framstående målare presenteras i den originella och omfattande utställningen på Royal Academy of
Arts, guidad av passionerade konst- och trädgårdsexperter. Regi: Phil Grabsky, inspelad på Royal
Academy of Arts, London. Svensk text.
Påverka Stockholms framtid
Västermalmsgallerian, Fleminggatan/Sankt Eriksgatan, O Fridhemsplan, kl 11-19. Stockholms
översiktsplan visar hur staden ska utvecklas. Kom och diskutera Stockholms framtid och lämna dina
synpunkter. stockholm.se/oversiktsplan
GRATIS Sista Färden-Quiz Restaurang Neverland, Söderhallarna, Medborgarplatsen, O
Medborgarplatsen, kl 19. Ett upplägg i "På spåret"-anda. Vägvisare är Erik Jonasson Lybeck och Erik
Tjernberg. DJ och ständig artist är Patrick El-Hag.
GRATIS Stadsarkivet för nybörjare Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 17-17.30. Kom igång
med din arkivforskning, släktforskning och Stadsarkivets sökdatabaser. Få en snabb introduktion till
läsesalen.
Öppen kroki Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 17-0. Öppen kroki i
samarbete med Konstmodellernas yrkesorganisation. Tag med eget material.
Öppen kroki Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, O Midsommarkransen, kl
19-21. Möjlighet att öva upp din teckningsförmåga. Ta med papper och penna.
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TISDAG
Begärets spelplats: Cinemaoke i den filmhistoriska garderoben Studio Mossutställningar, Hangövägen
18, Gärdet, O Gärdet, kl 18. Sju filmscener från queerfilmshistoriens mest laddade ögonblick som rum
med ljud, ljus, scenografi och skådespelare - publiken får gå in i rummen och även prova på att
interagera med skådespelarna om man vill. Även kl 18.30 och 19.
Film som förändrade Sverige - Sagolandet Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 18.
Jan Troell filmade runtom i Sverige under fem års tid och resultatet blev ett kritiskt reflekterande kring
det svenska samhällets tillstånd. Ingen anade vilken kraft en tre timmar lång dokumentärfilm kunde ha.
Före filmen samtalar Pekka Heino med Nisha Besara, vd Unga Klara, och Hynek Pallas, filmkritiker och
journalist. Samtalet pågår i 30 min. Klarabiografen.
Film: 2 x Ulf von Strauss Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, O
Midsommarkransen, kl 19. Två filmer av den svenska regissören Ulf von Strauss som finns på plats för
att presentera filmerna som med nästan trettio års mellanrum väcker samma tankar om människovärde.
GRATIS Film: Hets Årsta Folkets Hus, Årsta torg, kl 19. En svensk klassiker med manus av Ingmar
Bergman och regi av Alf Sjöberg. Vid filmfestivalen i Cannes 1946 tilldelades filmen priset Grand Prix
(det som senare kom att heta Guldpalmen). Arr: ABF Stockholm och Årsta Filmstudio
GRATIS Författarmöte - Sofia Häggman Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, O Kungsträdgården, kl
18-19. Sofia Häggman berättar om sin biografi över den finlandssvenska etnologen Hilma Granqvist
som studerade och dokumenterade palestinsk kultur i alla dess former mellan 1925-1930.
Mindfulnesskören Sångbolaget, Skolvägen 10, Enskede, O Sandsborg, kl 18. Man blandar körsång,
mindfulness, enkel sångteknik och meditation. Deltagarna behöver ingen tidigare erfarenhet av
mindfulness eller körsång. Lärare: Malin Rosén och Cecilia Åslund. Mer info www.sangbolaget.com
Påverka Stockholms framtid
Västermalmsgallerian, Fleminggatan/Sankt Eriksgatan, O Fridhemsplan, kl 11-19. Stockholms
översiktsplan visar hur staden ska utvecklas. Kom och diskutera Stockholms framtid och lämna dina
synpunkter. stockholm.se/oversiktsplan
Svensk och japansk stumfilm med benshi Filmhuset, Borgvägen 1, O Karlaplan, kl 18-20. Cinemateket
anordnar en stumfilmskonsert med benshi - en stumfilmsvärd som levandegör och spelar ut filmernas
berättelser. Ichiro Kataoka, en av vår tids mest framstående benshis, framträder tillsammans med Matti
Bye Ensemble. Från 15 år, svenska och japanska texter.
GRATIS Xet från A till Ö Botkyrka konsthall, Tumba, kl 12.30.
Guidning av utställningen om konstnären Sven Xet Erixson
ONSDAG
Begärets spelplats: Cinemaoke i den filmhistoriska garderoben
Studio Mossutställningar, Hangövägen 18, Gärdet, O Gärdet, kl 18. Sju filmscener från
queerfilmshistoriens mest laddade ögonblick som rum med ljud, ljus, scenografi och skådespelare publiken får gå in i rummen och även prova på att interagera med skådespelarna om man vill. Även kl
18.30 och 19.
Kroki med modell i rörelse
Dansmuseet, Drottninggatan 17, O T-Centralen, kl 17.30-19.30.
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Fånga dansarens uttryck, rytm och energi! Dansmuseets kroki med modell i rörelse är en kreativ
utmaning som väckt stort intresse från såväl nybörjare som erfarna tecknare. Medverkande: En eller två
dansare. Ingen förbokning.
Musikquiz Geronimos FGT, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20.30. Mat, dryck och rock'n'roll.
Quizledare: Veronica Mazurkiewicz & Emelie Rotman. Quizstart kl 20.30.
Pangea ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.30. Du som publik får träda ner i
underjorden och möta en möjlig framtid - ett Pangea, där arbetarrörelsens utmaningar ersatts med
drömmar, mål och meningsfullhet. Det finns 25 platser per föreställning. Speltid 1,5 tim. Toalett och
förtäring i ABF-husets foajé.
Påverka Stockholms framtid
Gullmarsplan, O Gullmarsplan, kl 11-19. Stockholms översiktsplan visar hur staden ska utvecklas. Kom
och diskutera Stockholms framtid och lämna dina synpunkter. stockholm.se/ oversiktsplan
Svenskt språkkafé Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 18-20. Språkkafé i museets
restaurang för dig som vill förbättra din svenska. Drop-in.
Tillit är moder till kreativitet - gör det omöjliga möjligt
Föreningen Bharati, Valhallavägen 148, O Karlaplan, kl 18.30. Kultur och samtalskväll med Stina
Balkfors som ger oss en personlig berättelse om sitt utforskande av tillit och sitt arbete med ungdomar.
Livemusik med Astrid le Clercq på klarinett och Linnea Sirbom på piano. Fika finns att köpa. Arr:
Föreningen Bharati
TORSDAG
Kokbokskväll NK Bokhandel, Hamngatan 18-20, O T-Centralen, kl 18-20. Det bjuds på samtal,
smakprover och signaturer i böcker. Medv: Mathias Dahlgren, Daniel Räms, Jessica Frej, Claes Britton,
Erik Halldén och Wiktor Halldén.
GRATIS Megashop Trappans annex, Vällingby backe 13, O Vällingby, kl 16-18.45. En öppen och gratis
dansträning med fokus på streetdance-kulturen för unga 13-25 år. Drop in.
Ny finsk film: Med en mördares ansikte Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, O Östermalmstorg, kl 18.
Kvällen inleds kl 18 med en diskussion tillsammans med Matti Rönkä, vars roman filmen baserar sig på.
Filmen startar kl 18.30 och efteråt finns det tid för publikfrågor.
Pangea ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.30. Du som publik får träda ner i
underjorden och möta en möjlig framtid - ett Pangea, där arbetarrörelsens utmaningar ersatts med
drömmar, mål och meningsfullhet. Det finns 25 platser per föreställning. Speltid 1,5 tim. Toalett och
förtäring i ABF-husets foajé.
Påverka Stockholms framtid
Gullmarsplan, O Gullmarsplan, kl 11-19. Stockholms översiktsplan visar hur staden ska utvecklas. Kom
och diskutera Stockholms framtid och lämna dina synpunkter. stockholm.se/ oversiktsplan
GRATIS Släktforskningshjälp Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 15-18. Få hjälp att komma
igång med din släktforskning av erfarna släktforskare. Drop in.
Språkkafé Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 18-19.45. Ett samarbete med föreningen Internationella
Bekantskaper. Vi inleder med en kort visning i museet. Sedan sätter vi oss i små grupper, fikar och
pratar svenska. Läs mer om konceptet på www.bekantskaper.se
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GRATIS Stick- och virkjunta Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, O
Midsommarkransen, kl 19-22. Ta med dig stickorna/virknålen och ett garnnystan eller kom tomhänt och
fika på vårt hembakta ekologiska utbud.
Upplevelsevandring för stora och små Uppenbarelsekyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, O Aspudden, kl
10. Med sång och alla våra sinnen upplever vi kyrkan och firar mässa tillsammans. Därefter leker och
fikar vi i Stora salen. För bebisar, barn och deras vuxna. Ingen anmälan.
GRATIS Öppen seniorverksamhet Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl
14-16. Möjlighet att använda våra datorer, spela biljard och pingis, fika i caféet och umgås med vänner.
Friluft/Motion
LÖRDAG
GRATIS Parkrun Hagaparken, kl 9.30. Parkrun är en motionsrörelse som växer över hela världen och
arrangeras i dag på nästan 1000 platser. Info och anmälan: www.parkrun.se
SÖNDAG
Brunnsviken till Kista O Bergshamra, kl 10. Vandring 10-11 km med Karin Sewik. Samling vid
T-Bergshamra, södra utgången. Vi går längs Brunnsviken, genom Ulriksdals slottspark, förbi Överjärva
gård och över Järvafältet. Slutmål T-Kista. En rast. Arr: Stockholms Vandrareförening
Nature Crossfit Tantolunden, O Hornstull, kl 11. En kombination av yoga, qi gong, klättring, röstlek och
barfotalöpning. Vi träffas i korset golfbana/koloniträdgård.
Varg i Nackareservaten O Björkhagen, kl 10. En senhöstvandring genom ett sörmländskt
sprickdalslandskap som rymmer såväl golfhål som bäverhyddor och varggrottor. Ronny Fors leder turen
som går både i lite besvärlig terräng och på lätta stigar, så ta rejäla skor/kängor/stövlar och kläder efter
väder. Samling vid tunnelbanestation Björkhagen, avslut vid Skarpnäcks tunnelbana. Ca 8 km, 4 tim.
Arr: Naturskyddsföreningen
Ytterjärna Stockholm central,O T-Centralen, kl 7.46. Vandring ca 14 km med Olle Ohlsén. Pendeltåg
från Stockholm C kl. 7.46 till Södertälje C och därifrån vidare med buss 785 kl. 8.40 till hpl Stensta
(ledaren ansluter i Södertälje). Rast "inomhus" i Skillebyholm. Arr: Stockholms Vandrareförening
TISDAG
Stolpa-leden Östra station, O Tekniska högskolan, kl 9.40.
C:a 10 km. Samling: Östra stn kl. 09:40. Roslagsbanan m. Kårsta kl. 09:45 t. stn Visinge (10:03). Slut:
Visinge. Ledare: Gulli Greijer. Arr: Vardagsvandrarna
Föredrag/Debatt
FREDAG
h GRATIS Adoptionernas Dag Adoptionscentrum, Klara södra kyrkogata 20, O T-centralen, kl 17-20.
Föreläsningar om Adoptionscentrums arbete i världen, anknytning, samt författaren Lena Hansson som
samtalar om sin senaste bok "Ett liv utan början". Mingla och prata med personal från
Adoptionscentrums kansli, adoptivföräldrar, adopterade samt andra som är intresserade av adoption.
GRATIS Rethinking Flanerie ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.
Konstnärspresentation och samtal med Johanna Steindorf och Nisrine Boukhari. Eventet är en
introduktion till den kommande konstutställningen Rethinking Flânerie i Marabouparken, den 14 till 18
december. Arr: ABF Stockholm, Elena Jarl och Iliane Kiefer

Sida 58 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

GRATIS Share and Care beyond Markets and States Konstfack, LM Ericssons väg 14,
Midsommarkransen, O Telefonplan, kl 14-15.30. Föreläsning av Eva Friman, föreståndare för
Internationellt center för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Om "the commons" och
andra alternativ till kapitalismen. På engelska.
LÖRDAG
h GRATIS Battle of Ideas Stockholm Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 12-19.
De fem samtidsämnena som kommer debatteras är: Europas framtid efter Brexit, Yttrandefrihet och
identitetspolitik, Robotar, IS-rekrytering och USA efter valet. I de namnkunniga panelerna sitter bland
andra Göran Rosenberg (Sve), Claire Fox (UK), Alexandra Pascalidou (Sve) och Bill Durodié (UK).
Foajé 3.
Claes Moser om Marie Kröyer
Ljusterö konsthall, Ljusterö torg, kl 14.
Claes Moser berättar om Skagenkonstnären Marie Kröyer och hennes unika samling som hittades på
en vind.
Hur ska ett HSP-anpassat samhälle se ut och hur når vi dit? ABF-huset, Sveavägen 41, O
Rådmansgatan, kl 13.45. Seminarium med Sveriges förening för högkänsliga. Anmälan:
stockholm@hspforeningen.se Arr: ABF Stockholm och Sveriges förening för högkänsliga
GRATIS Vem får Augustpriset?
Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, O Bergshamra, kl 15.30. Vanna Beckman, Sofia Gydemo och
Kerstin M. Lundberg presenterar årets nominerade böcker. Arr: Bergshamrabibliotekets Vänner i
samarbete med biblioteket.
Öppna dörren till dialogens fyra rum Sensus Medborgarhuset,, Medborgarplatsen 4, kl 14-16.30.
Seminarium med Leif GF Stenberg, specialist på relationsutveckling och dialog. Utbildad i kognitiv
psykologi i Sverige och USA. Ingen föranmälan. Arr: Svenska C G Jung Stiftelsens vänner i Stockholm
SÖNDAG
GRATIS Från Gösta Berling till Jerusalem - religionen i Selma Lagerlöfs författarskap?
Uppenbarelsekyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, O Aspudden, kl 16.30-18. Margareta Brandby Cöster,
präst, teol.dr, Jenny Bergenmar, docent litteraturvetenskap, Göteborgs universitet. Samtalsledare:
Staffan Alberts. Ingen föranmälan. Från kl. 16 serveras te/kaffe med bröd. Arr: Svenska kyrkan,
Hägersten
GRATIS Författarmöte - Despina Stratigakos Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, O Östermalmstorg,
kl 14. Heminredning som propaganda. Den amerikanska författaren och arkitekturhistorikern Despina
Stratigakos talar, på engelska, om sin bok "Hitler at Home".
h Om Rannsakningen Orionteatern, Katarina Bangata 77, O Skanstull, kl 13. Under
Auschwitzrättegångarna 1963-65 satt scenografen Gunilla Palmstierna-Weiss tillsammans med maken
och dramatikern Peter Weiss bland åhörarna. De anklagade lägervakterna, läkarna och byråkraterna
nekade allt ansvar - de hade inte sett eller förstått. Gunilla Palmstierna Weiss ger i samtal med
förläggaren och författaren Magnus Bergh en unik inblick i tillkomsten av pjäsen och dess historiska
kontext och samarbetet med Weiss och Ingmar Bergman.
GRATIS Psoriasisartrit - hur mår du så bra som möjligt? ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan,
kl 13. Föreläsning med reumatolog Kenneth Henriksson som berättar om sjukdomen och om vikten av
att fångas upp tidigt för rätt diagnos och behandling. ABF Stockholm och Reumatikerföreningen
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Stockholm
GRATIS Vi är romer! Eggeby gård, kl 14. Gunilla Lundgren, författare, och Ramona Taikon-Melker,
romsk kulturaktivist, berättar om romers historia och kultur och visar unika bilder. I pausen säljs romsk
kaka, saviako, och te från samovaren. Arr: ABF Stockholm och Eggeby gård
MÅNDAG
Att tänka sig det otänkbara
ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.
Fysikern, författaren och Harry Martinson-pristagaren 2016, Ulf Danielsson, tar oss med på en utflykt
med Harry Martinson. Arr: ABF Stockholm och Harry Martinson-sällskapet
Den stora polisreformen - hur blev den till och hur mår den?
Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, kl 14.30-17. Vad har den största omorganisationen i polisens
historia hittills lett till? Medv: Första delen - tre röster om reformen. Bo Wennström, professor,
polisforskare som skrivit om reformen, Eva Årestad-Radner, Genomförandekommittén, nu på
Rikspolischefens kansli, Erik Axelsson, Utredare Statskontoret, en av de som utvärderar polisreformen.
Andra delen - ett panelsamtal. Medv: Dan Eliasson, Rikspolischef, Stefan Holgersson, polisforskare,
Lasse Wierup, journalist DN. Lokal: MA 624. Arr: Förvaltningsakademin och Polisutbildningen
Filosofikafé - Vad är autenticitet?
Telefonplans bibliotek, Telefonplan 1, O Telefonplan, kl 17. I vårt post-moderna tidevarv, finns det något
äkta, sant och genuint? Behövs autenticitet? Öppet för alla oavsett erfarenhet av filosofi. Samtalsledare:
Adam Wallenberg. Arr: ABF Stockholm, Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och Telefonplans
bibliotek
TISDAG
GRATIS Det blir inget slut förrän vi pratar ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.30.
Israeliska Yael Schwarzberg och palestinske Wajih S. S. Tmaiza har båda förlorat familjemedlemmar i
konflikten mellan Israel och Palestina. Hör deras berättelser, och om deras vilja att samtala med
varandra. På engelska. Arr: Olof Palmes internationella center, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred
(JIPF), Studieförbundet Bilda och ABF
Det svenska försvaret - dåtid, nutid, framtid Själagårdsgatan 13, O Gamla stan, kl 19. Med bakgrund
som flygott cer - med utbildning från bland annat Air War College i USA - och flera höga chefspositioner
inom Försvarsmakten har Jan Salestrand som få kunskap om, och kan ge perspektiv på, det svenska
försvaret. Fika från 18.30. Arr: Gamla stans socialdemokratiska förening
Ernest Hemingway - Livsnjutaren med isbergsteknik Nobelmuseet, Stortorget 2, O Gamla stan, kl
15.30-16. Eftermiddagskaffe med föredrag. Nobelmuseets Jeanette Peterberg berättar om
litteraturpristagaren Ernest Hemingways liv, verk och väg till Nobelpriset.
Forskning i fokus: Att ta bilder av exoplaneter Nobelmuseet, Stortorget 2, O Gamla stan, kl 18 -19.
Utanför vårt solsystem finns planeter, s k exoplaneter, som i vissa fall kan likna jorden. Markus
Jansson, universitetslektor och Wallenberg Fellow i astronomi vid Stockholms universitet berättar.
GRATIS Författarmöte - Jan Guillou Stocksunds bibliotek, Stockholmsvägen 45 C, kl 18.30.
Jan Guillou berättar om sin nya bok "Äkta amerikanska jeans". Boken är den sjätte delen i Jan Guillous
romansvit Det stora århundradet - en berättelse om mänsklighetens största, grymmaste och blodigaste
århundrade. Arr: Stocksundsbibliotekets vänner
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Kyrkan bättre än jag trodde Aspnäskyrkan, Hästskovägen 65, Järfälla, kl 13. Gita Andersson, uppväxt i
Barkarby och präst i Sollentuna berättar om sin andliga resa. Arr: RPG Järfälla
Misslyckanden - nedrustning S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12, O Kungsträdgården, kl 19.
Peter Brune, senior advisor IM, den katolske biskopen William Kenney CP och jesuitpater Dominik
Terstriep i samtal om det misslyckande som den militära nedrusningen utgör.
Museironden: Cecilia Edefalk - Maskros ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 11.
Karin Sidén, överintendent och museichef, föreläser om Waldemarsuddes utställning med en av
Sveriges mest framgångsrika konstnärer, Cecilia Edefalk. I utställningen visas verk från sent 1970-tal
fram till i dag. Arr: ABF Stockholm och PRO Kultur
Om konsten att läsa ett nytestamentligt brev Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan,
kl 13. Johnny Jonsson pensionerad högskolelektor och bibelforskare berättar om arbetet med att skriva
en kommentar om Efesierbrevet.
Release Me Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 18. Sista för säsongen innehåller
Pär Hansson, aktuell me diktsamlingen "Kajak", Zulmir Becevic läser en nyskriven novell och Abdi
Elmbi och Linn Bursell berättar om Elmbis erfarenheter som ensamkommande flyktingbarn.
Programledare är kulturjournalisten Mats Almegård, baren är öppen och böcker finns till försäljning. I
Foajé 3.
GRATIS Religionens roll i det sekulära samhället ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.
Religiösa uttryck blir allt mer ifrågasatta i det offentliga. Medv: Erik Helmerson, Jenny Sonesson, Alen
Musaefendic och Kashif Virk. Arr: ABF Stockholm och Ahmadiyya Muslimska Samfundet Stockholm
Varning för psykofarmaka ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Föredrag av professor
Peter C. Gøtzsche, Nordic Cochrane Centre, Köpenhamn, utifrån boken "Dödlig psykiatri och
organiserad förnekelse". Inledning av Åsa Nilsonne, Karolinska Institutet. På svenska. Arr: Karneval
förlag
Vetenskap för vetgiriga - Äta bör man annars dör man Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O
Rådmansgatan, kl 18-19.30.
Richard Tellström, etnolog och måltidshistoriker, Sven Isaksson, arkeolog och mathistoriker och
företagsekonomen Theresa Digerfeldt-Månsson i ett öppet samtal om matens betydelse för oss som
människor. Moderator: Gabriella Ahlström. Möjlighet till platsbokning. I Rotundan. I samarbete med
Stockholms universitet.
Välfärdens utmaningar Trappans annex, Vällingby backe 13, O Vällingby, kl 18. Professor Joakim
Palme talar om välfärdsstaten som ett upplysningsprojekt - och dess framtid. www.trappan.org
ONSDAG
Dyke Hard - Att göra en lesbisk actionkomedimusikal Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34,
kl 18. Regissören Bitte Andersson berättar om arbetet med den lesbiska actionkomedimusikalen "Dyke
Hard" - en långfilm med liten budget och stort hjärta som engagerat en stor del av Stockholms
queercommunity. I samarbete med The Unstraight Museum.
Dödshjälp i Babels hus Ersta Diakoni, Erstagatan 1K, kl 19-20.30. Vilka svåra etiska frågor
aktualiseras? Medv: Johan Frostegård, läkare, professor i medicin, Karolinska Institutet, författare, Lars
Björklund, präst, författare, kaplan på Sigtunastiftelsen. I Bringsalen. Arr: S:ta Katharinastiftelsen
GRATIS Filosofikafé i Skärholmen Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4, kl 17.30. Det lyckliga livet
ses ofta som synonymt med det meningsfulla livet, men stämmer verkligen det? Filosofikafé med temat
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meningen med livet, under ledning av Tobias Malm.
Författarträff - Torill Kornfeldt
Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, O Östermalmstorg, kl 17.30. Torill Kornfeldt, författare och
vetenskapsjournalist, berättar om sin nya bok "Mammutens återkomst. De utdöda arternas andra
chans".
GRATIS Författtarmöte - Anders Roslund och Börge Hellström
Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O Rådmansgatan, kl 18.30. Börge Hellström: En av
grundarna av KRIS - kriminellas revansch i samhället. Anders Roslund: Tidigare reporter och
nyhetschef på Rapport och Aktuellt. Sittplats kan förhandsbokas.
Hälsa för knoppen och kroppen
Bagarmossens folkets hus, Lillåvägen 44, O Bagarmossen, kl 18.30-20.30. En föreläsning om hur vi
äter, vad som händer med det vi äter, stresshantering samt kiropraktik och healing som
behandlingsmetoder. Medv: Louise Olofsson (legitimerad kiropraktor) och Lilian Nordström (healer och
forskare).
GRATIS Hälsa, välbefinnande och livsglädje för seniorer
ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 15. Tre föreläsningar, främst för dig över 60. Urban
Aldenklint berättar om aikidoträning för strokepatienter. Kiropraktor Daniel Hansson om styrketräning för
seniorer, varav en del passerat 90 år. Seniorinstruktören och motivationsgivaren David Andersson talar
på temat "Den ofrivilliga ensamheten". Arr: ABF Stockholm och Idrottssossen
Internationell författarscen:
Dmitrij Gluchovskij Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 19.30. Dmitrij Gluchovskij
är känd för framtidsdystopin "Metro 2033" från 2005 som även filmatiserats och blivit översatt till ett
trettiotal språk. Några år senare utkom uppföljaren "Metro 2034" och nu kommer äntligen den tredje
delen, "Metro 2035", ut på svenska. Här samtalar han på engelska med kulturjournalisten Johanna
Koljonen.
GRATIS Ivar Lundgren analyserar Lewi Pethrus - Sven Lidman
Kungsholmens baptistkyrka, Bergsgatan 59, kl 13. Ivar Lundgren är journalist och har arbetat på DN
och tidningen Dagen. Han har också varit politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet. Arr: RPG
föreningen på Kungsholmen
Julfirande från grevinnan Hallwyls tid till nutid Hallwylska museet, Hamngatan 4, O Östermalmstorg, kl
17.30. Vad som är etikett och god stil har både förändrats och varit konstant under seklet. Magdalena
Ribbing berättar om klädsel, kalas, fadäser och finess under hundra år med julfirande i fokus. Boka via
hwy.bokning@lsh.se
Stockholm - en trestegsraket i tiden Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 13-13.45. Professor
Sven Lilja berättar om Stockholms viktigaste utvecklingsfaser. Från "tysk" medeltidsstad till
"globaliserad" metropol.
Vad vet du om 1900-talet - och vad skulle du vilja veta? Historiska museet, Narvavägen 13-17, O
Karlaplan, kl 18. Föreläsning i samarbete med Stockholms universitet. Bokas på: historiska.se
GRATIS Österleden dammas av - klarar klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg? ABF-huset,
Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Trafikverket planerar för fullt för en sexfilig motorväg i tunnel
mellan Nacka, Frihamnen och Ropsten. Samtidigt som "Förbifart Stockholm" just påbörjats. Vi granskar
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alternativen och hör var politiken står. Arr: ABF Stockholm, Förbundet för Ekoparken, Klimataktion
Stockholm, Naturskyddsföreningen i Nacka, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Stockholms
Naturskyddsförening
TORSDAG
GRATIS Argentina under Macri ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.
Åtstramningar, mänskliga rättigheter och sociala föreställningar om kris. Medv: Susann Baez Ullberg,
Damian Migueles Chazaterra, Maria Clara Medina, Vivian Stechina. På svenska. Arr: ABF Stockholm
och Latinamerikainstitutet
GRATIS Den turkiska press(o) friheten ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 8. Den turkiska
tidningen Cumhuriyet besöker Stockholm och medverkar i ett frukostseminarium om den dramatiska
utvecklingen i Turkiet. Medv: Işıl Özgentürk, Ole von Uexkull, Anders Q Björkman och Johannes
Mosskin. Föranmälan rekommenderas för dig som vill ha frukost och sittplats. Arr: ABF Stockholm,
Publicistklubben och Right Livelihood-stiftelsen
h En kväll om Horses Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 17.30. Musikjournalisten
Nils Hansson (DN) pratar om de viktigaste spåren från Patti Smiths kultklassiker "Horses" från 1975,
men gräver även lite djupare och undersöker bl a inspelningsprocessen och den kulturella kontext det
skapades i. Programmet ingår i den ordinarie entréavgiften för Patti Smiths utställning Eighteen
stations. Galleri 3.
GRATIS Ett år efter klimatmötet i Paris - var står vi nu? Jakobsbergs bibliotek, Väpnarstråket, kl 18.30. I
december 2015 åkte en stor delegation medlemmar från Fältbiologerna till Paris för att träffa andra
engagerade unga från hela världen som kämpar för samma mål. Nu ett år senare ges tillfälle att höra
hur det gick och vad som hänt sedan dess. Arr: Naturskyddsföreningen.
GRATIS Filosofikafé - djurrätt Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25, kl 17.30. Vad är egentligen
skillnaden mellan människor och djur, och vad - om något - är det som gör oss mer värdefulla än dem?
Tobias Malm leder ett öppet samtal. Arr: ABF Stockholm, Hornstulls bibliotek och Svenska Sällskapet
för Filosofisk Praxis
GRATIS Författarträff - Ulrika von Schwerin Sievert Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, O
Östermalmstorg, kl 17.30. Ulrika von Schwerin Sievert berättar om sin nya bok "Josef Frank. De okända
akvarellerna".
Karl XII i Osmanska riket Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 17.30. Klas Kronberg, Armémuseum,
berättar om Karl XII:s liv och politik 1709-1714.
Psykologer läser böcker ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.30. Jonas Mosskin och
Jenny Jägerfeld samtalar om "Århundradets kärlekssaga", Märta Tikkanens diktromanen som kommit
att bli en feministisk klassiker där hon skildrar sitt och författaren och konstnären Henrik Tikkanens
stormiga äktenskap. I Psykologer läser böcker försöker vi förstå varför han dricker, och varför hon inte
lyckas lämna?
Säg nej till mäns våld mot kvinnor
Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O Rådmansgatan, kl 18-19.30. Välkommen till ett
panelsamtal om mäns våld mot kvinnor i samarbete med Zonta International Distrikt 21. Vem bär
ansvaret, och hur kan jag som samhällsmedborgare agera? I Rotundan. Sittplats kan bokas.
Tutankhamons arvingar Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, O Kungsträdgården, kl 18-19.
Föreläsning om dagens invånare i västra Thebe och deras förhållande till sina faraoniska förfäder och
deras fantastiska monument med egyptologen Carolin Johansson.
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GRATIS Visst går det att genomföra folkomröstningen i Västsahara ABF-huset, Sveavägen 41, O
Rådmansgatan, kl 18. Katlyn Thomas har tjänstgjort som ansvarig jurist hos MINURSO i det
ockuperade Västsahara och har kunskaper om hur den nästan bortglömda folkomröstningen kan
genomföras. Moderator: Jan Strömdahl. På engelska. Arr: ABF Stockholm
Kropp/Själ
FREDAG
Skapande dans Högalids församling, Högalids kyrkväg 15, O Hornstull, kl 18-20.
Mindfulness i rörelse/Skapande dans. Kroppsmedvetenhet och övningar till blandad musik.
SÖNDAG
Frigörande dans - meditation i rörelse Solna kulturskola, Storgatan 32, Solna, O Solna C, kl 14-15.30.
Vänd uppmärksamheten inåt och dansa din egen dans, i full frihet. Drop in. Danshuset
MÅNDAG
Groundance Eriksdalsbadet, Hammarby Slussväg 20, O Skanstull, kl 18-18.55. Dynamiska rörelser till
sköna rytmer hjälper dig släppa såväl fysiska som mentala spänningar. Rörelser i vila utan prestation.
Drop in.
Rosen Movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 12.30-13.30.
Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning, ökar kroppsmedvetenhet, ger bättre hållning och
balans. Drop-in.
TISDAG
Rosenrörelser Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 12.30. Enkla rörelser
som bidrar till att vi kan röra oss friare och utan ansträngning och som skapar en närvaro som hjälper
en stressad hjärna att koppla av.
Taiji Qigong Skärholmens kyrka, Bodholmsplan 1, O Skärholmen, kl 12-12.45. Taiji qigong, 30 min,
fördjupning 15 min. Drop in.
ONSDAG
Taiji Qigong Oscarskyrkan, Narvavägen 6, O Karlaplan, kl 12-12.45. Taiji qigong, 30 min, fördjupning
15 min. Drop in.
TORSDAG
Rosen Movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 13-14.
Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning, ökar kroppsmedvetenhet, ger bättre hållning och
balans. Drop-in.
Mässor
LÖRDAG
Solna Minibokmässa Biblioteket i Solna Centrum, Solna Torg 13, O Solna centrum, kl 11-16. Möt
författaren och musikern Kajsa Grytt, gå på arabisk sagostund, luslördag med Bengt-Erik Engholm och
sagoyoga, träffa lokala författare och mycket mer. Läs mer på solna.se/ bibliotek
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SÖNDAG
h GRATIS Mineral- och smyckestensmässa Geovetarhuset, Svante Arrhenius väg 8, O Universitetet, kl
10-16. Allt från mineraler och fossiler till slipade smyckestenar till försäljning. Ställ frågor om sten och
mineraler till våra experter. Ta gärna med egna fynd. Ta en lott i stenlotteriet eller gå vår tipsrunda, eller
avnjut en kaka i kaféet. Info: www.sags.nu. Arr: Stockholms amatörgeologiska sällskap
Stadsvandringar
FREDAG
Gajdernas spökvandring i Gamla stan Västerlånggatan 14, kl 18. Hör om vilka som spökar i Gamla
stans mörkaste gränder och varför. Arr: Gajderna.se
Skulptur- och konstvandring i Årsta Årsta Folkets Hus, Årsta torg, kl 11. Vi guidas bland 70 års offentlig
konst av Anders Djerf. Några konstverk är väl gömda - men vi hittar dem! Ingen föranmälan. Ett
samarbete med ABF.
Östra Kungsholmen O Fridhemsplan, kl 15. Samling utanför fd bion Draken. Guide: Per Haukaas
LÖRDAG
Andra världskrigets Stockholm
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 15.30. Hur såg Andra världskrigets Stockholm ut? Samling vid S:t
Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Gajdernas spökvandring i Gamla stan Västerlånggatan 14, kl 16. Hör om vilka som spökar i Gamla
stans mörkaste gränder och varför. Arr: Gajderna.se
Gajdernas stadsvandring i Gamla stan Västerlånggatan 14, kl 11. Arr: Gajderna.se
Gamla stan Stortorget, O Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur Slottet,
palats, kyrkor och andra byggnader, arkitekter, skulpturer, konstnärer och andra intressanta personer
Bellman, händelser, skrönor, gatunamn, torg, krogar m m. Samling vid pumpen på Stortorget. Biljett
köps på plats. Barn gratis.
Mariatorget och Wollmar Yxkullsgatan O Mariatorget, kl 13.30. Tors fiske, Rival och Tvålpalatset.
Hartwigska malmgården och gamla Maria folkskola. Södra BB och fd Maria sjukhus.
Momma-Renstiernas palats från 1600-talet m m. Guide: Pontus Dahlstrand. Tid 1.5 tim. www.
stockholmsbebyggelse.se
Mordvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 14.10. Lyssna på historier om Käpplingemorden och Stockholms
blodbad. Vem var bödeln? Hur straffades folk förr och för vad? Samling vid S:t Göran och draken. Arr:
Stadsvandringar i Stockholm.
Stadsvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan under medeltiden, sp änningar,
yrken m m. Samling vid S:t Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
The Millennium Tour Södermalm, kl 11.30-13.30. Följ med i Lisbeth Salanders och Mikael Blomkvists
fotspår på Södermalm. This tour is in english. Endast förköp. Arr. Stadsmuseet.
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SÖNDAG
Arkeologivandring kring Slussen
O Slussen, kl 14-15. Hör om fynden man hittat och vad de berättar om Stockholms historia. Avslutning
med besök i Svartbrödraklostrets källare. Endast förköp. Arr: Medeltidsmuseet
Gamla stan Stortorget, O Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur m m. Samling
vid pumpen på Stortorget. Biljett köps på plats. Barn gratis.
Gamla stans hemligheter Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 14.10. Märkliga hus, hemliga gångar,
flyktvägar för kungar, bortglömda kärleksnästen. Samling vid S:t Göran och draken. Arr:
Stadsvandringar i Stockholm.
Mina drömmars stad Nytorget 1, O Skanstull, kl 13. En vandring till klassiska platser i Per Anders
Fogelströms stockholmsromaner med ciceron Ulf Bagge. Arr: Sällskapet Per Anders Fogelströms
vänner och ABF.
Slakthusområdet I - från 1912 till i dag och i framtiden Slakthusplan, Palmfeltsvägen 15, kl 13. Anders
Djerf berättar om förhistorien, invigningen 1912, vi ser kvarter som växt upp under decennierna. I
korthet om planerna för området. Samling vid områdets stora portal vid slakthusplan, infart från
Palmfeltsvägen. Ingen föranmälan. Ett samarbete med ABF.
Solsidan och Saltsjöbaden Solsidan station, Tunnelvägen 33, kl 13. Vandring i Solsidan, sedan mot
Hotellviken, Restaurangholmen, slut Saltsjöbadens stn. Samling vid Solsidans station. Guide: Per
Haukaas.
Stadsvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan under medeltiden, sp änningar,
yrken m m. Samling vid S:t Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Södermalm på 80 minuter - Katarina och Sofia Hotell Malmen, Medborgarplatsen, kl 13.30.
Guidad busstur. Galgbackarna och de dödsdömdas sista sup på källaren Hamburg. Södra varvet och
Barnängens textilfabrik vid Hammarby sjö m m. Guide: Pontus Dahlstrand
Södermalm på 80 minuter - Maria och Högalid Hotell Malmen, Medborgarplatsen, kl 12.
Guidade busstur. Fatburssjön, "Rackarebergen" och Pestgravarna. "Söders Diplomatstad" och
Borgerskapets gubbhus. Spritfabriken på Reimersholme, Munchenbryggeriet och Vicanderska
korkfabriken m m. Guide: Pontus Dahlstrand
MÅNDAG
Skanskvarn, Kolerakyrkogården och Galgbacken O Gullmarsplan, kl 13. Vi går till Skanskvarn
tillsammans med guiden Anders Djerf. Vi ser väven av broar ovanför Hammarbyslussen, 1700-talets
"Höjden", en gång krog, Skansberg som var slakteri. Samling vid "Helenas Blommor". Ingen
föranmälan. Ett samarbete med ABF.
TISDAG
Invandraren och söderkisen
Södermalm, kl 11.30-13. Med utgångspunkt från boken "Mina drömmars stad" vandrar vi på det Söder
som var ytterstad på 1800-talet och söker paralleller till dagens invandring, ytterområden och språkets
utveckling. Endast förköp. Arr: Stadsmuseet
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Södra Ängby och Blackeberg
Ängbyplan, O Ängbyplan, kl 14. 1930-tal, 500 funkisvillor, skålgropsstenen, "inkomstdiket", 50-tal,
Robert Weil samt 2000- tal-vampyrer. Samling café Gateau och slut vid Blackebergs gymnasium.
Guide: Per Haukaas.
ONSDAG
Sjövik, Vin & Sprit, Liljeholmskajen, St Katrineberg Årstadals Tvärbanestation, Förmansvägen 16-18, kl
13. Guidad vandring med Anders Djerf . Om Årstaviken från instängd vik till viktig farled. Sjövik, Om
Stockholms första förort - en kåkstad. SJ:s centrala verkstäder, Vin&Sprit. Ingen föranmälan. Ett
samarbete med ABF.
TORSDAG
Alvik och Äppelviken Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Alviks strand,
Lyckovägen och Alléparken. Samling vid Alviks kulturhus. Guide: Per Haukaas
Fikavandring Östermalm, O Karlaplan, kl 11.30-13. Vi låter doften av kaffe föra oss runt bland kända
och okända kaféer och för länge sedan bortglömda pärlor. Endast förköp. Arr: Stadsmuseet
Utställning
FREDAG
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
LÖRDAG
Guidad visning i naturum Naturum Nationalparkernas hus, Tyresta by, kl 14-15. En guidad resa genom
Sveriges 29 nationalparker. med vår mest sevärda natur med storslagna skogar, exotisk vildmark och
unika fjällmiljöer.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
h Workshop - Förkroppsligade ljud Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen, O Kungsträdgården,
kl 11-16. Skapa en interaktiv ljudskulptur tillsammans med konstnärsduon "I skogen ibland". För alla
från 7 år och uppåt. I loungen på Nationalmuseum Design. Info: www. nationalmuseum.se/program
Utställningen Förkroppsligat öppen 11-17. Även sö kl 11-17.
SÖNDAG
Guidad visning i naturum Naturum Nationalparkernas hus, Tyresta by, kl 14-15. En guidad resa genom
Sveriges 29 nationalparker. med vår mest sevärda natur med storslagna skogar, exotisk vildmark och
unika fjällmiljöer.
Stigbergets Borgarrum Fjällgatan 34, O Slussen, kl 13-15. Anna Lindhagens museum visar hur en
borgarfamilj levde vid mitten av 1800-talet.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
Workshop - Förkroppsligade ljud
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Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen, O Kungsträdgården, kl 11-16. Skapa en interaktiv
ljudskulptur tillsammans med konstnärsduon "I skogen ibland". För alla från 7 år och uppåt. Info:
www.nationalmuseum.se/program Utställningen Förkroppsligat öppen 11-17.
TISDAG
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11. En utställning om Postens uniformer och
hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
ONSDAG
GRATIS Slussen och Södermalmstorg O Slussen, kl 14-14.40. Visning. Samling vid Slussenprojektets
informationslokal, Stadsgården 8. Ingen föranmälan, max 30 pers. Arr: Medeltidsmuseet
GRATIS Slussen under ytan Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 18-19. Följ med på visning och se
fynden som skriver om Stockholms historia.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11. En utställning om Postens uniformer och
hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
TORSDAG
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11. En utställning om Postens uniformer och
hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
Barnteater
Adjö, herr Muffin Teater Påfågeln, Sankt Eriksgatan 84, O Sankt Eriksplan, lö kl 13. En morgon orkar
inte marsvinet Herr Mutt n gå upp... I Skottes Musikteaters föreställning får vi bekanta oss med Herr
Mutt n som tänker tillbaka på livet han levt, men även höra oro och sorg från den lilla flickan som kallar
Herr Muffin för sin. Från 4 år.
Den ensamma vilda musen Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, O Skanstull, lö kl 13 och 15, to kl 9.30.
Musen Vilda har ingen vän för alla tycker att hon är för vild. En dag träffar hon draken Daga som inte
heller har en vän, för alla är rädda för henne. De blir bästa vänner. En interaktiv föreställning med sång
och musik. 2-8 år
Det Stora Äventyret Kompani1 Teater, Sibyllegatan 29, on kl 9.15 och 10.45. Nu är Eva Funck och
Hönapöna äntligen tillbaka i en föreställning om våra grundkänslor rädsla, glädje, ilska, sorg, intresse.
Den handlar också om mod och samarbete. 50 min. 4-8 år.
Eli & Rio Teater tre, Rosenlundsgatan 12, O Mariatorget, on kl 9 och 10.30, to kl 9 och 10.30. Följ med
på ett äventyr bland alla könsroller, där vi undersöker och leker ur vårt och det lilla barnets perspektiv.
Resultatet blir en lustfylld föreställning där vi tar oss an identitetsfrågor med rörelse, humor och
öppenhet. 3-6 år.
Forever Alone Unga Klara, Sergels torg, O T-Centralen, lö kl 12 och 15. En pjäs om ensamma barn och
rädda vuxna. Om att vara annorlunda utan att veta varför. Om att inte förmå sig att gå till skolan. Om en
vild enhörning, en envis polis och att hitta sin egen väg. Pjäsen riktar sig till åk F-3.
Guldet Stadsteatern i Skärholmen, Bredholmstorget 2, O Skärholmen, sö kl 12.15 och 14.15, må kl
10.15 och 12.15. Guldet är borta! Sjöjungfrun letar överallt - i vattnet, i luften, i affären, hemma.
Ingenstans hittar hon guldet. En dag träffar hon Sigge som också letar efter någonting. Plötsligt träffar
de en drake. Är det draken som tagit guldet? En föreställning inspirerad av Wagners opera Rhenguldet.
Från 5 år.
Hela familjen Stadsteatern i Skärholmen, Bredholmstorget
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2, O Skärholmen, fr kl 10.15, lö kl 14.15, ti kl 13.15, on kl 10.15, to kl 13.15. En berättelse om en
tonårings identitetssökande, känslor som svämmar över och föräldrar som vill väl men inte förstår. I
rollerna ser vi regissören Anna Vnuk själv, skådespelarna Maria Nohra och Per Öhagen samt dansaren
Tarika Wahlberg. Från 12 år.
h HONK - historien om Den Fula Ankungen som vi aldrig sett den förr Farsta teater, Farstagången 8, O
Farsta, on kl 18.30. Lika högaktuell i dag som i alla tider, är denna berättelse om utanförskap och om
rädslan för det som är annorlunda. Följ med på Fulings resa mot att hitta sig själv i denna
hjärtvärmande musikal för hela familjen. Arr: Musikalföreningen POFF
Kommissarie Gordon Teater Pero, Sveavägen 114, O Rådmansgatan, on kl 9.30 och 10.45, to kl 9.30
och 10.45. Kommissarie Gordon är en erfaren, klok och noggrann padda som aldrig skulle drömma om
att döma någon på förhand. Tillsammans med sin assistent, musen Paddy, löser han mysterier och i
sina bästa stunder ägnar de sig åt de stora tankarna. Från 4 år.
Mamman Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, O Zinkensdamm, må kl 10 och 13, ti kl 10, on kl 10, to kl
10. En saga om hur en liten protesthandling kan skapa ringar på vattnet och bli en hel rörelse. En pojke
börjar, tillsammans med några andra barn i staden, ifrågasätta att deras föräldrar jobbar mer och mer
men får mindre och mindre betalt. En barn- och familjeföreställning från 10 år och uppåt. Med: Andrea
Edwards, Pelle Grytt, Anna Sise.
Papper - en ordlös saga om livet.
Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl fr 16.30, lö kl 12.30 och 14,
sö kl 12.30 och 14, on kl 9.30 och 10.45, to kl 9.30 och 10.45. En tom scen. Plötsligt börjar saker och
ting att hända. Fyra busiga figurer smyger in. Vilka är de? Vad vill de? Papper skrynklas, viks, vrids, rivs
ner, byggs upp på nytt, förändras, försvinner - och återuppstår. 45 min. Familjeföreställning från 4 år.
h Sagan om Adde och främlingen
Ormteaterns Teaterlada, Rudan, Haninge, to kl 19. En berättelse om vänskap och främlingskap. Det
brinner i Andra skogen och hur ska Första skogens djur bemöta detta? En föreställning med leken och
äventyret som ram. 35 min. 5-10 år.
Så gör prinsessor Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, lö kl 11 och 13, sö kl 11 och 13, ti kl
9.30, on kl 9.30, to kl 9.30.
Sagans prinsessor är ofta ljuva och väna. Fagra och svaga väntar de på sin prins. Inte denna
prinsessa! När hon har gjort sina morgonbestyr och statsangelägenheter väntar äventyren. Regi och
dramatisering: Ika Nord. Skådespelare: Ulf Montan, Lise Edman. 4-8 år.
h Tipp tapp Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, O Zinkensdamm, fr kl 9.15 och 10.45, lö kl 11 och 13,
sö kl 11 och 13 Mupu och Nossu väntar på julens ankomst. Varje lucka i julkalendern överraskar dem
med jultida sysslor. Snart glöder kinderna av vinterns roliga lekar och huset doftar av läckerheter. Men
vem är filuren som kikar i fönstren? För alla åldrar och språkgrupper. Gästspel från Fraktteatern,
Finland.
Övrigt
FREDAG
Lilla Posten Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. Lek postkontor gör ditt eget vykort,
skriva adress, sätta på ett frimärke som vi bjuder på, stämpla och lägg på brevlådan.
Polis, polis... - en polisstad fylld med lek och lär Polismuseet, Museivägen 7, kl 12-17. I vår polisstad
kan barnen på ett lekfullt sätt lära sig mer om polisen.
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LÖRDAG
Familjehelg på Historiska Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 11-18. Familjevisning
kl 12 och 14, rithörna, spännande spår, bli arkeolog för en dag.
Familjelördag Viksjö kyrka, Agrargränd 2, kl 10-14. Alla barn är välkomna tillsammans med vuxen för att
pyssla, gå tipspromenad, leka m m. Lunch finns till självkostnadspris.
GRATIS Hallonbergen LIVE Hallonbergen, ,O Hallonbergen, kl 11-22. Musik, dans, teater, cirkus, film,
böcker, konst, slöjd, m m. En dag för alla barn och unga i Sundbyberg. Aktiviteter, på Kulturcentrum, i
biblioteket, på fritidsgården och i Hallonbergen centrum. www.sundbyberg.se/hallonbergenlive
h Hand i hand med Kolonien
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 15.30. Klara, färdiga, konsert! Kolonien är ett
ungt band som spelar genreöverskridande världsmusik med pop- och reggaeinfluenser. Texterna berör
mångfald, hållbarhet, tolerans och vikten av att ta hand om varandra. Från 4 år. Kafé Klara.
Hantverkstan Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 12-16.
Måla, färglägg eller skulptera fabel- och fantasydjur av papper, kartong och återanvänt material.
h Mini - stor musik för små öron
Konserthuset, O Hötorget, kl 11. Kungliga Filharmonikernas träblåssektion. Musikpedagog Anna
Heikkinen. Kom nära musikerna i Grünewaldsalen - och upptäck orkesterns instrument i en klassisk
konsert med musikpedagog. Efteråt får alla som vill själva prova på instrumenten. För barn 4-7 år.
Monsterklubben: Sy-LAN Marabou Konsthall, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, O Duvbo, kl 13-16. I
dagarna två kör vi ett Sy- LAN. På lördagen dekonstrueras medtagna kasserade textilier och plagg och
på söndagen syr vi nya mästerverk, kollektioner och haute couture. Det kommer att finnas några få
symaskiner på plats, ta gärna med dig din egen. Från 9 år. Pedagog Jessica Overgaard. Obs!
Begränsat med platser, OSA till info@marabouparken.se Även sö kl13-16.
På upptäcktsfärd i Livrustkammaren Slottsbacken 3, kl 13. Tillsammans utforskar vi silverskimrande
dräkter, praktfulla rustningar och guldglänsande vagnar och en uppstoppad häst!
Riddarklubbens fajtklubb Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13-15. Hur fäktades riddarna? Hur
fungerar ett svärd? Prova dina färdigheter mot levande motståndare. Mycket lek och mycket roligt.
h Skattjakt: Glömda drakar och skatter Gamla Stan, , kl 14-15.30. Med hjälp av en karta, lite
problemlösning och ledtrådar ur historien går turen genom smala prång och gränder. Från 6 år. Endast
förköp. Arr: Medeltidsmuseet.
Spökvandring för barn Köpmantorget, , O Gamla Stan, kl 13. Besök platserna där spöken och oroliga
själar än i dag inte kan få ro. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
SÖNDAG
h Danslek: Afrikansk dans
Dansmuseet, Drottninggatan 17, O T-Centralen, kl 14. Med Klara Berggren, Lejonet Leo och musiker
från Västafrika. Vi dansar till musik från olika delar av Afrika. För barn 3-6 år och medföljande vuxen.
Ingen förbokning.
Familjehelg på Historiska Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 11-18. Familjevisning
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kl 12 och 14, rithörna, spännande spår, bli arkeolog för en dag.
Hantverkstan Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 12-16.
Måla, färglägg eller skulptera fabel- och fantasydjur av papper, kartong och återanvänt material.
Lek- och sagostund på polska
Internationella biblioteket, Odengatan 59, O Odenplan, kl 13. Sånger, sagor och lekar på polska. För
barn mellan 1 och 6 år. Ta med eget fika. Anmälan till marylataubman@hotmail.com
På upptäcktsfärd i Livrustkammaren Slottsbacken 3, kl 13.
Tillsammans utforskar vi silverskimrande dräkter, praktfulla rustningar och guldglänsande vagnar och
en uppstoppad häst!
Spökvandring för barn Köpmantorget, , O Gamla Stan, kl 13. Besök platserna där spöken och oroliga
själar än i dag inte kan få ro. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
h Unga Cinemateket: Gummi-Tarzan Filmhuset, Borgvägen 1, O Karlaplan, kl 14. Den prisbelönta
filmatiseringen av Ole Lund Kirkegaards mest kända bok handlar om 8-åriga Ivan. Han har svårt i
skolan och kallas "Gummi-Tarzan" av sin pappa, som tycker att han inte klarar av någonting. Men så får
Ivan en speciell vän ... 1 tim 29 min, danskt tal och svensk text. Barntillåten och gratis för alla under 15
år.
Öppen verkstad, Experimentspecial Nobelmuseet, Stortorget 2, O Gamla stan, kl 13-16.
Experiment och försök för barn i vår verkstad.
MÅNDAG
Babysalsarytmik Brännkyrkagatan 19B, , O Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung och
spela runt Maria Llerenas congatrummor, till bl a svenska barnsånger i latinamerikansk tappning. Drop
in.
TISDAG
Lilla Posten Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. Lek postkontor gör ditt eget vykort,
skriva adress, sätta på ett frimärke som vi bjuder på, stämpla och lägg på brevlådan.
Polis, polis... - en polisstad fylld med lek och lär Polismuseet, Museivägen 7, kl 12-17. I vår polisstad
kan barnen på ett lekfullt sätt lära sig mer om polisen.
ONSDAG
Babysalsarytmik Brännkyrkagatan 19B, , O Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung och
spela runt Maria Llerenas congatrummor, till bl a svenska barnsånger i latinamerikansk tappning. Drop
in.
Lilla Posten Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. Lek postkontor gör ditt eget vykort,
skriva adress, sätta på ett frimärke som vi bjuder på, stämpla och lägg på brevlådan.
TORSDAG
Babydans Dansmuseet, Drottninggatan 17, O T-Centralen, kl 10. Dansa loss med din baby till härlig
musik från olika länder i Afrika. För bebisar 3-15 månader och medföljande vuxen. 50 min, ingen
förbokning.
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GRATIS Pingisskola Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 17-19. Alla
mellan 8-12 år är välkomna. Du behöver inte anmäla dig utan det är bara att komma hit. Racket finns
att låna.
Polis, polis... - en polisstad fylld med lek och lär Polismuseet, Museivägen 7, kl 12-17. I vår polisstad
kan barnen på ett lekfullt sätt lära sig mer om polisen.
Scen
Dans
PREMIÄR #Jag Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, lö kl 13, må kl 12 och 14, to kl 12 och
14. Koreograf: Christina Tingskog. Vem är jag bland selfies och avatarer? Var börjar #jag IRL?
Dansverket #jag är en äventyrsresa om identitet, makt och maktlöshet i den digitala världen. En modern
dansföreställning riktad till barn mellan 10-12 år. Rotundan.
Come back to see us Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, lö kl 19, ti kl 19, on kl 19.
Den prisbelönade norska koreografen Ina Christel Johannessen är tillbaka med ett ensembleverk med
sex manliga dansare. Lilla scenen.
Donde mis ojos te vean Dansmuseet, Drottninggatan 17, O T-Centralen, on kl 19, to kl 19.
Dansföreställning av Fredrik Quiñones. En unisex dansduett som undersöker uttryck och rörelser fria
från könsidentitet. Ett verk som vrider på könsroller och vänder världen upp och ner. Dansare: Ida "Inxi"
Holmlund, Fredrik Quiñones.
Flamenco: El Noble Arte de Mentir - Den ädla konsten att ljuga
Jordbro kultur- och föreningshus, Hurtigs torg 2, lö kl 17.
Compaso Flamenco/ Josefine Chiacchieros nya verk inspirerat av Carlo Collodis berättelse om
"Pinocchio". Dans, musik, ljuddesign och projektioner. Premiären är del i den Novemberfest som
arrangeras i och ikring Jordbro Kulturhus.
Measured Moments Trappans annex, Vällingby backe 13, O Vällingby, ti kl 19, on kl 19.
En humoristisk dansmonolog om kroppsspråk och sociala koder. Andra akten övergår i en guidad tur
där publiken får följa instruktioner, dricka kaffe och prova sociala koreografier via sina smartphones och
hörlurar, allt från era egna sittplatser. Av och med Sandra Medina.
PREMIÄR Protagonist Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14, O T-Centralen, on kl 19, to kl 19.
Revolution, evolution och svenska musikundret ELIAS. Cullbergbaletten är tillbaka med
uppmärksammade koreografen Jefta van Dinthers nya verk.
PREMIÄR Synchronization in process Weld, Norrtullsgatan 7, O Odenplan, fr kl 19, lö kl 19, sö kl 16.
Premiär för den tyska koreografen Anne-Mareike Hess senaste dansverk. I vår tids globalisering strävar
samhället alltmer mot en utopisk samstämmighet. Hess undersöker detta fenomen med tre dansare i en
gemensam puls i ett pulserande rum.
Why I Wear This Shirt MDT, Slupskjulsvägen 30, O Kungsträdgården, fr kl 20, lö kl 20.
Koreografi: Kim Hiorthøy & Gunilla Heilborn. Om regler vi lever efter utan att märka det och
kompromisser vi gör för att andra ska tycka om oss.
Musikteater
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Bullets over Broadway Göta Lejon, Götgatan 55, O Medborgarplatsen, fr kl 19.30, lö kl 15.30 och 19.30,
to kl 19.30. En musikal av Woody Allen. Med bl a: Helen Sjöholm, Johan Rheborg, Johan Rabaeus,
Shima Niavarani, Katrin Sundberg och Andreas Nilsson.
Donna Juanita Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, lö kl 13, sö kl 13, ti kl 19, to kl 19.
En musikal med 28 låtar ut Hasse & Tages låtskatt. Av Erik Norberg och Johanna Garpe som tar sitt
avstamp i frigjorda Donna Juanita ur revyn Spader, Madame! . Gina Dirawi och Claire Wikholm
gestaltar den frigjorda Donna Juanita som ung och som äldre. Stora scenen.
En tröst om hösten Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, lö kl 12. En revy i tiden av
Adde Malmberg. "När det skaver som värst ska man skratta som mest! " Med: Albin Flinkas, My
Holmsten, Lars Lind, Fredrik Meyer, Julia Marko-Nord.
PREMIÄR Erotik Löständer och en Albatross Pygméteatern, Vegagatan 17, O Odenplan, lö kl 19.
Föreställningen handlar om att vi inte kommunicerar med varandra och att vi inte tar oss tid att lyssna.
Samtidigt brinner världen av oro och krig. Skrattet är en väg in i förståelsen av vår samtid men också
allvaret som skrattet leder oss in i. Av och med: Systrarna Sofia och Gabriella Lockwall, och Roberto
Gonzalez.
Hair Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, lö kl 20.30, ti kl 18. En av världens mest sedda
musikaler om hippiekulturen och "flowerpower-generationen" som blomstrade under 1960-1970-talet.
Hemlängtan - musik och brev från verklighetens Kristina och Karl-Oskar Dramaten, Nybroplan, O
Östermalmstorg, fr kl 13. Romeo & Julia Kören tar med oss till Kristinas och Karl-Oskars musikaliska
samtid, i Paulicaféet. Musiken speglar det arv som svenskarna tog med sig från Sverige och den kultur
de mötte i det nya landet. Riktiga brev från utflyttade svenskar skildrar spänningen i att söka nya liv i
Amerika men också hur det kändes att aldrig kunna vända tillbaka till moderlandet.
Kvinnan bakom allt Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, sö kl 12. Estradören Mattias
Enn sjunger och berättar om färgstarka och tongivande kvinnor på scenen: Tollie Zellman, Inga Tidblad,
Git Gay, Katie Rolfsen, Julia Caesar, Zarah Leander, Hjördis Pettersson, Pauline Brunius m fl.
The Phantom of the Opera Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, fr kl 19.30, lö kl 14.30 och 19.30, sö kl 15,
on kl 19.30, to kl 19.30.
Peter Jöback i titelrollen som Fantomen i den passionerade kärlekshistorien mellan the Phantom och
balettdansösen Christine Daaé (Emmi Christensson). Greven spelas av Anton Zetterholm. Musiken av
Andrew Lloyd Webber.
Opera
Barberaren i Sevilla Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, lö kl 15. Greve Almaviva har efter
sitt playboyleverne funnit den sanna kärleken - Rosina. De har setts en enda gång, aldrig talat med
varandra - men det var "kärlek vid första ögonkastet". Av Rossini. Regi Knut Hendriksen. Med: Joel
Annmo, Jens Persson, Vivianne Holmberg, John Erik Eleby m fl.
h Salome Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, to kl 19. Prinsessan Salome har livet
serverat på silverfat. Hon är åtrådd av männen och van att få den hon vill ha. Men det finns en man hon
inte kan få, för han ser bara Gud. Salome åtrår den fängslade och djupt religiösa Johannes Döparen.
Musik: Richard Strauss. Text: Hedwig Lachmann. Regi. Sofia Jupither. Med Erika Sunnegårdh, Michael
Weinius, Katarina Dalayman m fl.
Salong Hallwyl Hallwylska Museet, Hamngatan 4, O Östermalmstorg, on kl 17.30. Musical- och
operaafton. Biljetter: opera@ hybbinette.com
h Satyagraha Folkoperan, Hornsgatan 72, O Mariatorget, fr kl 19, lö kl 18, sö kl 16. Cirkusopera av
Philip Glass. I centrum står den indiske andlige ledaren och människorättsaktivisten Mahatma Gandhi. I
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Sydafrika upptäckte han Satyagraha, sanningens väg, det som skulle bli början på det vi kallar civilt
motstånd. Satyagraha på Folkoperan görs i samarbete med Cirkus Cirkör och regissör är Tilde Björfors.
Show
Alcazar - Disco Defenders
Hamburger Börs, Jakobsgatan
6, O Kungsträdgården, on kl 18, to kl 18. Glittrig krogshow med glamour och discoklassiker, från dåtid
till nutid.
h Carl-Einar Häckner - Skärvor
Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, on kl 20, to kl 19.
Trolleri, monologer, humor, pianospel, sång, poesi och infall. Ömsint och sårbart försöker Häckner laga
det som är trasigt. Kan vi laga livet? Stora scenen.
Impro Comedy Live Café String, Nytorgsgatan 38, O Medborgarplatsen, on kl 19.30. Improviserad
humor med Stockholms roligaste impro-komiker.
Varannan vecka: Presens impro, varannan vecka: International Theatre Stockholm (på engelska) i
källaren.
Jerry Williams Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, fr kl 19.30, lö kl 19.30, to kl 19.30.
"Man måste få lira", en personlig och avskalad show laddad med favoritlåtar.
Joe Labero - A Magic World Vasateatern, Vasagatan 21, fr kl 20, lö kl 16 och 20, sö kl 16, to kl 20.
30 år som magiker. Labero är här för att vända uppochner på allt du trodde var möjligt eller omöjligt.
Johan Glans Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, må kl 19.30, ti kl 19.30. "World Tour Of The World".
Renodlad standup i ett rasande tempo i samma anda som hans tidigare föreställningar, men med helt
nyskrivet material.
Körberg & Dalle Intiman, Odengatan 81, O Odenplan, fr kl 19.30, lö kl 19.30, sö kl 15, to kl 19.30.
En show i två akter där Tommy Körberg valt ut, samt framför, sina favoritlåtar från sin egen och andras
låtskatt. Peter Dalle skriver manus och står på scen. Rappa texter, sketcher och sång.
Mamma Mia! The Party Tyrol, Allmänna gränd 3, Djurgården, fr kl 18.30, lö kl 13 och 19.30, sö kl 16, on
kl 18.30, to kl 18.30. Först kom musikalen. Sen kom filmen. Nu börjar partyt. En helkväll full av ABBA:s
musik med en helt ny story där bordet står dukat.
h Marika Carlsson - Jag är Gud
Skandiascenen, Djurgårdsslätten 43, fr kl 19, lö kl 19, to kl 19. En standupföreställning om tro och
kärlek Komikern växte upp i en frireligiös värld, tidigt fick hon lära sig vad som var fel och syndigt.
Hennes uppfattning var att homosexualitet var fel ända tills hon själv blev kär i en kvinna. Hur tacklar
man den insikten?
Oscarsrevyn Oscarsteatern, Kungsgatan 63, O T-Centralen, fr kl 19.30, lö kl 15.30 och 19.30, to kl
19.30. Oscarsteatern fyller 110 år och drar på sig feststassen - en lyxigt gnistrande och helt nyskräddad
revy. Med bl a: Robert Gustafsson, Sanna Nielsen, Dan Ekborg, Vanna Rosenberg, Rachel Mohlin och
Kim Sulocki.
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Robert Samuelsson: Grottmannen Intiman, Odengatan 81, O Odenplan, on kl 19.30. En enmans-show
om olikheterna mellan kvinnor och män.
Standup Open mic Södra Sällskapet, Åsögatan 111, O Medborgarplatsen, ti kl 20. Stockholm Comedy
Club. Komiker som kör för allra första gången varvas med mycket etablerade komiker som testar nya
skämt. Varje tisdag.
PREMIÄR Stockholmare - improviserad humor om storstadsmänniskan Improvisationsstudion,
Skånegatan 63, O Medborgarplatsen, lö kl 19. Östermalmstanten på konditoriet, hantverkaren från
Tullinge i vit skåpbil, lattemamman från Vasastan med senaste barnvagnsmodellen... Nu är vi omkring
två miljoner människor i Stor-Stockholm. Åttionio personer flyttar till huvudstaden varje dag. Vem är du?
Sällskapsresan China Teatern, Berzelii Park 9, O Östermalmstorg, fr kl 19.30, lö kl 15 och 19.30, sö kl
15. Nu blir Lasse Åbergs klassiska film musikal. Med: bl a: Anders "Ankan" Johansson, Sven Melander,
Hans-Erik Dyvik Husby, Frida Bergh, Nina Pressing, Fredrik Dolk, Cornelius Löfmark, Olof Ramel.
Teater
20 november Dramaten/Elverket, Linnégatan 69, O Karlaplan, fr kl 18, lö kl 18, sö kl 16. Sebastian är
18 år och vilse. Han passar ingenstans. År av utfrysning och mobbning har gjort honom isolerad. Ett
samarbete mellan Lars Norén och den tyska skådespelaren Anne Tismer i en tid då Tyskland läkte
såren efter en skolmassaker då flera skadades och en dog. Med: David Fukamachi Regnfors.
Astrid - Min historia om... Teaterverket, Västmannagatan 54, fr kl 19, lö kl 19, sö kl 16. Gästspel av
Carolina Behrendtz. En historia om att lämna det gamla och trygga för något nytt och främmande i livet.
Om att en dag ta steget och bli kvinna. Men också en historia om styrka och hur vi finner den när den
behövs som allra mest...
Bit mig Fria teatern - Lilla scenen, Bergsgatan 11, O Rådhuset, lö kl 19, sö kl 19. Gästspel. En queer
komedi med vampyrer om urban karriärhets. Elsa Berggren från STDH står för text och Anna von
Bredow för regi. Föreställningen produceras genom föreningen Teaterhjälten som arbetar normkritiskt
genom och med teater. I rollerna: Roy Nehme, Frida Karlsson, Linnea Sundström och Daniel Schmidth.
Britney Turteatern, Lågskärsvägen 13, O Kärrtorp, fr kl 19, lö kl 19, on kl 19, to kl 19. En föreställning
om kvinnor och popindustrin, gestaltat genom fenomenet Britney Spears. Med: Bianca Traum, Nils
Granberg, Katarina Krogh, Anja Lek Paulsson, Carl Gustavsson, Johanna Malm. Koncept, text och regi:
Py Huss Wallin.
Contractions - eller Arbete på Liv och Död Teater Brunnsgatan fyra, O Östermalmstorg, sö kl 16.
Gästspel. Emma är anställd i det Stora Företaget och är en mycket framgångsrik försäljare. Hon har
noga studerat företagets villkor för hur man umgås med sina medarbetare, men har missat paragrafen
om Känslorna. Nu har Emma träffat Martin och plötsligt blir allt förändrat. Av: Mike Bartlett. Regi: CO
Evers. Med: Maria Ljuslin, Lena Åkerstedt.
Deformerad Persona Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, on kl 19, to kl 19. En höghuslägenhet i
en svensk stad 2016. En ung kvinna är sjuk i MS, hennes jämngamla vårdare är en kvinna från ett lägre
samhällsskikt. I takt med att deras relation utvecklas skapar frågor som klass, status, etnicitet, kulturellt
kapital och språkets makt en glidning mellan de två: vem är egentligen underordnad och vem är
överordnad? Med: Sofia Pekkari, Nina Zanjani, Kristina Törnqvist, Danilo Bejarano. Lilla scenen.
Den goda viljan Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, ti kl 19. Det är 1909. Anna och Henrik möts.
Hon studerar till sjuksköterska i Stockholm. Han läser teologi i Uppsala. De har ingenting gemensamt,
men ett starkt kärleksband uppstår mellan dem. De kommer att bli Ingmar Bergmans föräldrar. Med Erik
Ehn, Rebecka Hemse m fl. Lilla scenen.
Dorian Grays porträtt Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 19, lö kl 18, on kl 18.
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Konstnären Basil har hittat det ultimata objektet att måla av: den unge, oskuldsfulle Dorian Gray.
Förälskad in i själen börjar Basil måla sitt livs mästerverk. Fritt efter Oscar Wilde. Emil Ljungestig,
Rikard Wolff och Richard Turpin i ett tätt och personligt kammarspel om priset för lycka. Klarascenen.
PREMIÄR Duva Turteatern, Lågskärsvägen 13, O Kärrtorp, lö kl 16, må kl 19, ti kl 19. UngaTur
utforskar språket som maktmedel tillsammans med ungdomspubliken. Vi befinner oss tre år efter dagen
då Kärrtorpsborna sammandrabbade med nazister. Röken från den 15 december 2013 har lagt sig. Hur
ser Kärrtorps, och andra förortstorgs framtid ut? Regi: Emil Brulin. Med: Shada-Helin Sulhav, Olle
Jernberg. (Spelas även som skolföreställning)
Dylansällskapet Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, sö kl 16, to kl 19. Var Time Out of Mind
verkligen en större bedrift än Blonde on Blonde? Dylansällskapet är en komedi om manlig vänskap och
samvaro. Med: Lennart Jähkel, Lars Göran Persson, Christer Fant, Leonard Terfelt. Lilla scenen.
Ensam och Esmeralda Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, sö kl 13, ti kl 18, on kl 18, to kl 10.
Martina Montelius skildrar på sitt särpräglade sätt en filmmakares barndom. På ett lika komiskt som
sorgligt sätt visar Ensam och Esmeralda hur fantasin kan bli en väg ut ur krav och förväntningar.
Tornrummet.
Fadren Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, sö kl 15, ti kl 18, to kl 18. August
Strindbergs rasande idédrama från 1887 om mannen som offer för kvinnans list och manipulation. I
Mellika Melouani Melanis uppsättning ställs det klassiska dramat mot en kör av ensamstående
mammor, ledda av artisten Kajsa Grytt. Som det stridande äkta paret: Helena af Sandeberg och Ville
Virtanen. Klarascenen.
FINNDrama - Underbara människor Kulturhuset, Sergels torg, O T-Centralen, må kl 18. Läsning av
finsk ny dramatik översatt till svenska. Den prisbelönta pjäsen IHANAT IHMISET (Underbara
människor) av Antti Hietala. Medverkande skådespelare: Richard Turpin, Kirsti Stubø och Sandra Huldt.
Antti Hietala kommer att delta i samtalet efter läsningen. Klarabiografen.
Fly me to the moon Boulevardteatern, Götg. 73, O Skanstull, sö kl 18, to kl 19. Loretta och Francis bor i
Belfast och arbetar inom hemtjänsten. De tvättar och torkar gamlingar för 6 pund i timmen, medan de
läser i tidningarna om hur samhällets toppar fifflar till sig storkovan. Med: Sofia Rönnegård & Lotta
Östlin Stenshäll.
Flytta på er - jag ska bli fri Unga Klara, Sergels torg, O T-Centralen, sö kl 18 (Även Salong: samtal
mellan Aleksa Lundberg & Maja Karlsson), må kl 19, ti kl 09.30 och 19, on kl 09.30 och 19. Gästspel av
Brigaden: Den ocensurerade versionen av vår vilja att synliggöra transpersoner, starta en offentlig
debatt och visa på det mångfacetterade i att tillhöra ett kön - ett känslopolitiskt upprop för
transpersoners mänskliga rättigheter. Teater, analyser, musik, lyrik och maktkritik i queer tappning. Av
och Med: Aleksa Lundberg.
Fordringsägare Strindbergs intima teater, Barnhusgatan 20, O T-Centralen, fr kl 19, lö kl 16, ti kl 19, on
kl 19, to kl 19. Strindbergs erotiska triangeldrama från 1888 är baserat på den tidens forskning kring
suggestion, epilepsi och sexualitet. Regissör: Görel Crona. Medverkande: Görel Crona, Johan
Fagerudd och Johan Hedenberg.
Fri att flyga Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, O Zinkensdamm, lö kl 19, sö kl 19. Gästspel. Av och
med Angelika Roberts och Paula Ternström. Om hämnd, äkta närvaro och teater som terapi. Att våga
leva sina drömmar och följa sitt hjärta.
Guds djärvaste ängel Kompani1 Teater, Sibyllegatan 29, fr kl 19.
Gästspel: Två känslostormiga dygn i Raivola 1922, dit den unge diktaren Elmer Diktonius kommer för
att söka upp den fyra år äldre Edith Södergran som med sin diktning fullkomligt knockat honom. Med:
Camilla Nyberg och Andreas Rodenkirchen. Musik av och med Olof Misgeld.
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Hamlet a stand up Boulevardteatern, Götgatan 73, on kl 19. Enmansföreställning av och med Roger
Westberg som mimar, talar, sjunger och dansar sig igenom Claudius brodermord, Ofelias olyckliga
skepnad och den häpnadsväckande duellen mellan Ofelias bror och Hamlet - solo!
Hedda Gabler Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, fr kl 19. Henrik Ibsens mest slitstarka
mästerverk. Berättelsen om den frustrerade kvinnan som är instängd i patriarkala sociala strukturer som
hon har ett alltmer desperat behov av att slå sig ur. Electra Hallman i titelrollen. Lejonkulan.
Helan & Halvan - Another Nice Mess Teater Giljotin, Torsgatan 41, O Sankt Eriksplan, fr kl 19, on kl 19,
to kl 19. Två livs luffare i gestalt av Karina Hollas och Gunilla Röörs egna tolkningar av Helan och
Halvan...
Hemma hos Kaj Frispelsteatern, Hammarby Kaj 18, ti kl 19.
Improviserad underhållning. Ingenting är bestämt på förväg. Musiken uppstår i ögonblicket - historier,
repliker och sångtexter likaså. Med: Martin Rask, Johan Samuelsson, Carl Wernhoff samt musikern
Mats B Olsson.
Invasion Teater Tr3, Rosenlundsteatern, Rosenlundsgatan 12, O Zinkensdamm, fr kl 19, lö kl 14 och
19. Jonas Hassen Khemiris debutpjäs från 2006 spelas på engelska av The Stockholm Players. Pjäsen
undersöker tillhörighet, identitet och språk genom att ställa frågan: Vem är verkligen Abulkasem? Med:
Annika Salomonsson, Armin Hossein, Caroline Wellholm, Deniz Merdol, Richard Wrede.
Ivanov Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, lö kl 19.30, sö kl 16, ti kl 19. Ivanov har gått in i
väggen. Han är knäckt. Inte så konstigt kanske när frun - som han inte ens längre älskar! - är döende,
tjejen på granngården lockar, skulderna växer som ogräs och vännerna misstror allt han gör. Med:
Shanti Roney, Nina Zenjani, Bengt CW Carlsson, Johan Ulvesson m fl.
Jonas Eckel Teater Brunnsgatan fyra, O Östermalmstorg, lö kl 16, ti kl 19, to kl 19. Jonas Eckel, Eckel
med e som han själv presenterar sig, är den noggranne och korrekte lagerchefen som alltid själv sett
sig som speciell. En dag kommer Lillian Ask in på lagret omgiven av en svag doft nyrostat kaffe. För
första gången i sitt liv blir Jonas förälskad. Efter en berättelse av Karin Fossum. Med: Göran Thorell.
Leif Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 18. Här har ni en som inte lade sig ner
att dö. Här har ni en som föll, men reste sig. Här har ni en som väsnades, som sjöng, som var tyst, som
lever. Leif är berättelsen om (och med) Leif Andrée, en historia om klass, punk, alkohol, teater, våld,
politik och kärlek. Lilla scenen.
Liv Strömquist tänker på dig!
Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 13.
En analytisk och feministisk föreställning om kärlek, baserad på Liv Strömquists serier. Med: David
Book, Eric Stern, Sanna Sundqvist och Ana Gil De Melo Nascimento. På Lilla scenen.
Lost in Translation + Troubadour Tales Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, fr kl 20.
Två föreställningar på en kväll! En improviserad komedi om att hitta sig själv i Sverige. Plus en
förtrollande berättelse om en trubadur och om drömmar. Spelas på engelska av ITS.
Macbeth Maximteatern, Karlaplan 4, O Karlaplan, fr kl 19.30, lö kl 15, on kl 19.30, to kl 19.30.
Shakespeares tragedi i regi av Stefan Larsson om girighet, ärelystnad, skam och skuld, våld, ond bråd
död, och sex. Med: Mikael Persbrandt, Marie Richardson, Ellen Jelinek, Johannes Bah Kunhke,
Charlotta Jonsson m fl.
Medea Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, fr kl 18, lö kl 18, sö kl 15, to kl 18. Kan hämnd läka ett
brustet hjärta? Och kan man ha ihjäl sina egna barn och ändå fortsätta att vara människa? Regi: Stefan
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Larsson. Med Livia Millhagen, Kenneth M. Christensen m fl. Målarsalen.
Minnesstund Kulturhuset, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 19, lö kl 18, on kl 19. En tragikomisk
berättelse om en familj som försöker återskapa det förflutna - och om Jon som långsamt dras in som
ofrivilligt vittne i processen. Det handlar om vårt beroende av egna och andras minnen, och om vilkas
minnen vi väljer att tro på. Regi: Frida Röhl. Med: Bahador Foladi, Katarina Ewerlöf, Julia Marko- Nord,
Per Sandberg, Kirsti Stubø och Kristofer Kamiyasu. Kilen.
Missionären Medborgarhuset Trappan, Vällingby torg 43, fr kl 19, lö kl 18. Lesbiska kristna missionärer i
Västerbotten i början av 1900-talet, kan det verkligen ha funnits? Koreografen och konceptskaparen
Malin Hellkvist Selléns nya föreställning påstår det.
Paralysie générale redux Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, to kl 12. Tolv år efter urpremiären
ställer sig Reine Brynolfsson åter på scenen med monologen som August Strindberg aldrig skrev.
Målarsalen.
PMS - Res en staty Teater Moment, Gubbängstorget 117, O Gubbängen, fr kl 19, lö kl 19, sö kl 16, ti kl
19. En revolutionskabaré. En revoltrevy. Ett hemligt källarmöte för PMS:s soldater. Hit kommer alla vi
som fått nog av de patriarkala strukturerna och alla deras konsekvenser. Alla vi som vill vara med när
revolutionen kommer - revolutionen som PMS kommer att starta. PMS står för Patriarkatet Måste
Störtas.
Presidenterna Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, lö kl 19.30, sö kl 16. Stina Ekblad, Lena Endre
och Ingela Olsson spelar tre städerskor från samhällets bottenskikt som i ett enda långt och vindlande
samtal klär av varandra livslögn efter livslögn. Lilla scenen.
Rannsakningen Orionteatern, Katarina Bangata 77, O Skanstull, lö kl 19, sö kl 16. Peter Weiss
moderna klassiker bygger på protokoll från Auschwitzrättegångarna i Frankfurt Am Main 1963-1965. På
de anklagades bänk: läkare, lägervakter och administratörer som var några av dem som genomförde
utrotningen i Auschwitz. Vi får höra vittnenas - överlevarnas berättelser och minnen, samt de tilltalades
förnekanden. En samproduktion mellan Orionteatern och Dramaten.
Rikard III Södra Teatern, Mosebacke torg 1, O Slussen, fr kl 19, lö kl 19, to kl 19. Özz Nûjen spelar,
förutom huvudpersonen Hertigen av Gloucester, alla rollerna i detta klassiska Shakespeare-drama.
PREMIÄR Romeo och Julia Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 19, lö kl 19, on
kl 19. Den största kärlekshistorien av dem alla. Här i en ny tolkning av hyllade regissören Linus
Tunström. Med: Julia: Gizem Erdogan, Romeo: Daniel Nyström. Stora scenen.
Scrooge Gamla Folkets Hus i Handen, Folkparken 21, lö kl 16, sö kl 16, on kl 19. RoJ-Teatern. Charles
Dickens klassiska julsaga om den snåle Ebenezer Scrooge som under en julaftonsnatt blir besökt av tre
andar.
Stockholm love Kulturhuset, Sergels torg, O T-Centralen, lö kl 21.15, on kl 21.15. Hångel på
Skeppsholmen, djupkyssar i Vårberg, en snabbis i konferensrummet och bondage på Tantoberget.
Stockholmarnas autentiska berättelser om kärleksmöten och hjärtesorg tar plats på Kafé Klara. Med:
Sten Ljunggren, Elisabet Carlsson, Ali Sahimpor, Simon Reithner, Matilda Ragnerstam och Emanuelle
Davin.
Tala är silver Playhouse teater, Drottningg. 71A, O Hötorget, fr kl 19, lö kl 19. I Bess Wohls pjäs
kolliderar kursdeltagarnas skriande behov av bekräftelse och mänsklig värme med kravet på absolut
tystnad, allt i takt med att myggsvärmar och skogens bedövande tystnad sänker sig. Med: Mats
Blomgren, Ing-Marie Carlsson, Christian Magdu, Jasmine Beatrice, Anna Lyons, Jonas Kruse och
Joakim Jennefors.
That's what he said - En kväll om Donald Trump Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, må kl 19.
Studenterna från termin 2 på Boulevardteaterns Teaterskola bjuder in till en kväll om USA:s nyvalda
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president Donald Trump. Kvällen börjar med ett kortare performancestycke som studenterna framför
och därefter följer en diskussion om Donald Trump, amerikansk politik och framtiden.
The Importance Of Being Ernest
Kompani1 Teater, Sibyllegatan 29, lö kl 19. Fartfylld och dråplig komedi av Oscar Wilde. Regi: Isabelle
Alwall.
Vox Humana - Budgivning pågår
Teater Moment, Gubbängstorget 117, O Gubbängen, må kl 19. "Gubbängstävlingen" 1940 skulle ta
fram bättre stadsplaner och bostäder för de framtida förorterna. Med: Josefin Ankarberg, Ludde
Hagberg och Maria Selbing.
Övrigt
Fältpost 411 21 - En längtans cabaret från beredskapstiden
Kulturcentrum, Hallonbergen C, to kl 14. Föreställningen baseras på Solveig Faringers pappas brev och
berättar om förhållandena i omvärlden och på Gotland under beredskapstiden. Arr: Kultur Sundbyberg.
Gala: Årets Sverigefinne Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, O Hötorget, fr kl 18. SR/Sisuradio,
SVT/Finska redaktionen, tidningen Ruotsin Suomalainen och Finlandsinstitutet korar Årets
Sverigefinnar. Anna Järvinen är kvällens huvudartist. Stand up komiker Stan Saanila.
h Tove Jansson - Den avslöjande tröstaren Dramaten, Nybroplan, lö kl 13. En minnesfest i ord och
toner. Birgitta Ulfsson porträtterar författaren Tove Jansson, som avslöjar och tröstar med samma
generösa hand. Tillsammans med pianisten Lowe Pettersson framför Birgitta Ulfsson många av Tove
Janssons teatervisor, tonsatta av Erna Tauro. Stora scenen.
Konst
Vernissage
FREDAG
h History Unfolds Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, www.historiska.se. Öppet: on kl
12-20, ti, to-fr kl 12-18, lö- sö kl 11-18. Samtidskonst möter historia - verk av Esther Shalev- Gerz,
James Webb, Minna L Henriksson, Dušica Dražic och Elisabeth Bucht. Även befintliga verk av Susan
Meiselas, Hiwa K, Artur Zmijewski, Jananne Al-Ani och Meriç Algün Ringborg.
T o m 19/11.
Ida Thunström Tegen 2, Bjurholmsgatan 9 B, O Skanstull, www.tegen2.se. Öppet: fr-sö kl 12-16.
"Huden skalas bort..som papper" - målningar (vernissage kl 17-20). T o m 11/12.
KolKo ink Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, haninge.se/ kultur. Öppet: må-to kl 9-20, fr kl 9-18, lö kl
11-16, sö kl 12-16. "Dessa rum, dessa människor" - film om rörelse (vernissage kl 15-17). T o m 26/11.
Samlingsutställning Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, O Hötorget, www.finlandsinstitutet.se. Öppet: ti
kl 10-19, on-to kl 12-18, fr-lö kl 11-15. "Silent Space - Intensified Integrities" - verk av Nina Backman,
Marja Helander, Sari Palosaari, Rebekka Guðleifsdóttir och Ólafur Kolbeinn Guðmundsson (vernissage
kl 18). T o m 17/12.
LÖRDAG
Anna Janina Pieniowska Galleri Korn, Hornsgatan 147, O Hornstull. Öppet: lö-to 13-19. "Rörelse och
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Stillhet "- akvareller (vernissage kl 13-19).
T o m 24/11.
Art4Education Midsommargården, Telefonvägen 20, O Telefonplan, sak.se/art4education. Öppet: lö-sö
kl 12-16, må-fr kl 16-19. Konst till stöd för Afghanistan - verk av etablerade konstnärer - se
sak.se/art4education T o m 26/11.
Bengt Jahnsson-Wennberg och Amalia Årfelt Nationalgalleriet, Skomakargatan 3, O Gamla Stan,
www.nationalgalleriet.just.nu.
Öppet: on-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. "Djur" - målningar och skulpturer (vernissage kl 12-17). T o m 4/12.
Bergström X2 Galleri Movitz, Hornsgatan 40, O Slussen. Öppet: sö kl 13-17, ti-on kl 12-18. Akvareller,
akryler, foton, fotomontage m m av Eva Bergström och Bo Bergström (vernissage kl 13-17). T o m
23/11.
Elin Mellström Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget,
www.timmermansgarden.se. Öppet: lö-sö kl 12-17. Målningar. T o m 20/11.
Gunilla Mann Ateljé Gunilla Mann, Götgatan 36, uppg 17A, 3 tr, O Slussen, www.gunillamann.se.
Öppet: lö-sö kl 12-16. "Sverige är fantastiskt" - oljemålningar och litografier (vernissage kl12-16). T o m
20/11.
Hanna Hansdotter The Glassery, Hornsgatan 42A, O Slussen, www.theglassery.com. Öppet: fr kl
16-18, lö kl 11-16. "series" - glas (vernissage kl 11-16).
T o m 17/12.
Harry Rozental Galleri Puckeln, Hornsgatan 26, O Slussen. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16. Nya
bilder i kol och oljepastell (vernissage kl 12-16).
T o m 30/11.
Jean Paul Darphin Galleri Svea, Köpmangatan 4, O Gamla Stan, www.gallerisvea.com. Öppet: sö
12-16, må-to kl 12-18. "På vandring" - akvarell och blandteknik (vernissage kl 12-16). T o m 24/11.
Julsalong Nordic Art, Birkag 28 B, O S:t Eriksplan, www.nordicart. se. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
Verk av bl a Lennart Jirlow, Madeleine Pyk, Henry Bronett och Einar Jolin (vernissage kl 12 -17). T o m
23/12.
Klappsalong Väsby konsthall, Optimusvägen 12B, Upplands Väsby, www.vasbykonsthall. com. Öppet:
on-to kl 12-17, fr-sö kl 12-16. Öppen salong (vernissage kl 12 -16). T o m 11/12.
Konstrunda i Midsommarkransen
Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, O Midsommarkransen. Öppet: lö-sö 12-16. Konst, hantverk,
design, målningar, foto, skulptur, keramik, möbler, smycken m m. Deltagarlista och kartor på Tellus eller
på www. kransenrunt.se T o m 20/11.
Magnus Engström Galleri I, Bellmansgatan 26, O Mariatorget. Öppet: lö-to kl 13-18. "Fågel Fenix" stenskulpturer (vernissage kl 13). T o m 24/11.
Mats Wilhelmsson och Nina Johansson Flygeln vid Fullersta gård, Fullersta gårdsvg 18, Huddinge,
www.huddingekonstnarsklubb.se. Öppet: lö-sö kl 12 -16. Grafik och måleri av Mats Wilhelmsson.
Akvareller av Nina Johansson, en ny medlem i HKK (vernissagekl 12-16). T o m 11/12.
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Pa Larsson Konsthallen, Köpmanbrinken 2, O Gamla stan, www.konsthallenstockholm.se.
Öppet: fr-to kl 11-17. Bilder och skulpturer (vernissage kl 11-17). T o m 24/11.
Pernilla Svenre och Niklas Ejve
Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, O Slussen, konsthantverkarna.se. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl
11-16 "Geometri" - stickat och silver (vernissage kl 12-16). T o m 3/12.
Samlingsutställning Alvikstorpet/ Galleraget, Ekstigen 1, O Alvik, www.alvikstorpet.se. Öppet: lö- sö kl
11-16, må-to kl 11-17. "Våga vilja måla 2.0" - målningar av Kerstin Bengtsson, Christina Tornberg,
Harriet Löbel och Tina Karlsdotter-Nilsson (vernissage kl 11-16). T o m 24/11.
Sara Lundberg Galleri Kretsen, Västra Kanalgatan 2, Södertälje, www.kretsen.info. Öppet: ti-sö kl
12-16. "Vita streck och andra berättelser" (vernissage kl 12-16). T o m 11/12.
Skålar Galleri Roslagsmålarna, Stockholmsv 205, Täby, www. roslagsmalarna.se. "Skål, skålar och åter
skålar" - skålar av Meith Fagerqvist, Eva Josefsson, Asta Levinson-Persson, Håkan Lidén, Marina
Lillich, Maritta Söderholm och John Vequist (vernissage kl 12-16). T o m 1/12.
Suz Loman Galleri Engleson, Storkyrkobrinken 10, O Gamla Stan. Öppet: lö-to kl 12-18. Målningar
mest i akvarell och akryl, bl a ett slags abstrakta landskap inspirerade av Fårö (vernissage kl. 12-18) T
o m 24/11.
TISDAG
Mr Paul Galleri Erik Axl Sund, Folkung 103, O Medborgarplatsen, www.mrpaulstyle.com, kl 19 -21.
En konstnär från Pine Mountain Georgia, USA - ta del av hans konstnärskap, mr. Paul visar också
filmen ADAUMADAA (A Documentary About Us Making A Documentary About Art).
TORSDAG
Elin Elfström Kamarade, Linnégatan 76, O Karlaplan, www. kamarade.org. Kamarade Lab: "New Low"en installation med skulpturer (vernissage kl 18-20). T o m 8/12.
Marjolein Rothman Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, O Kungsträdgården,
www.wetterlinggallery.com. Öppet: ti-fr kl 11-17.30, lö kl 13-16. "And so it stays" - målningar, collage
(vernissage kl 18-20). T o m 22/12.
h Thursday hang out Magasin III, Frihamnsgatan 28, O Gärdet, www.magasin3.com. Öppet: kl 11-21.
Bokrelease för Christine Ödlunds "Aether & Einstein", visning av utställningen kl 18.15, se den eller
Tony Ourslers "M*r>or", fri entré kl 17-21.
h Ulrika Wärmling Domeij Gallery, Luntmakargatan 52, O Rådmansgatan, www.galleridomeij.com.
Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "Autumn Frills" - måleri (vernissage kl 18-20). T o m 17/12.
Konstutställningar
SÖDERMALM
SISTA CHANSEN Action och Linda Jansson Lothe Blås & knåda, Hornsgatan 26, O Slussen. Öppet:
ti-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Action" - Emelie Hultberg, Linda Karlsson och Maya Strandberg.
"Spunk" - Linda Jansson Lothe. T o m 20/11.
Balans och Provokation Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, O Liljeholmen. Öppet: to kl 11-19, fr-sö kl
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11-16. Samtida konst från Burma/Myanmar - verk av The Maw Naing, Kolatt, Yadanar Win och Ma Ei. T
o m 27/11.
Camilla Hagström Galleri Hera, Hornsgatan 36, O Slussen. Öppet: ti-to kl 11-18, fr-lö kl 11-16, sö kl
12-16. "Marken där jag går" - måleri. T o m 30/11.
Camille Ehn Galleri Ekvall + Törnblom, Hornsgatan 36, O Slussen, www.ekvalltornblom.se. Öppet: ti-to
kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Måleri. T o m 23/11.
SISTA CHANSEN Danilo Stankovic Steinsland Berliner, Bondegatan 70, O Skanstull. Öppet: on-fr kl
12-18, lö kl 12-17. "Evropa". T o m 19/11.
SISTA CHANSEN Elin Mellström Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget. Öppet:
lö-sö kl 12-17. Målningar. T o m 20/11.
Fanny Petersen Galleri Anigo, Pustegränd 6, O Slussen. Öppet: to kl 18-21, fr kl 17-21, lö-sö kl 12-16.
"Hemma - At home- Zu Hause! - målningar. T o m 3/12.
Framed V Galleri Kontrast, Hornsgatan 8, O Slussen. Öppet: ti-to kl 12-18, fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16.
Fotografier till salu i hela galleriet: c:a 80 bilder av 44 fotografer, bl a Micke Berg, Anna Clarén,
Elisabeth Ohlson Wallin, Anders Petersen, Ann- Sofi Rosenkvist och Thomas Wågström. T o m 4/12.
Heléne Anderson Abante Gallery, Hornsgatan 44, O Mariatorget. Öppet: ti-to kl 12-18, fr-sö kl 12-16.
"Flärd & skärgårdsfärd" - stengods, reliefer m m.
T o m 1/12.
SISTA CHANSEN Höstsalongen, Anton Corbijn och Pieter ten Hoopen Fotografiska,
Stadsgårdshamnen 22, O Slussen. Öppet: sö-on kl 9-23, to-lö kl 9-1. Höstsalongen - 31 fotografer
ställer ut. T o m 20/11. "1-2-3-4" fotografier från 40 år av Anton Corbijn. "Spirit for Change" - Pieter ten
Hoopen. T o m 11/12.
SISTA CHANSEN Kåge Olsson 125 kvadrat, Kocksgatan 17, O Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl
11-18, lö-sö kl 11-16. Keramik. T o m 22/11.
Lars Gustafsson Galleri Örhänget, Höga Stigen 3, O Slussen. Öppet: lö kl 13-16. "Ur bild i bild" målningar och akvareller av författaren Lars Gustafsson (1936-2016). T o m 10/12.
Lasse Anrell KGB - Kjellerås Galleri Bageri, Folkungagatan 58, O Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl
8-19, lö kl 10-17. Fotografier. T o m 3/12.
Linda Nybom Galleri Ralf, Hornsgatan 66, O Mariatorget. "Inside Out" - fotografier. T o m 11/12.
SISTA CHANSEN Martina Müntzing Katarina kyrka, Högbergsgatan 13, O Medborgarplatsen. Tre
målningar. T o m 20/11.
SISTA CHANSEN Masayoshi Oya och Karin Östberg Kaolin, Hornsgatan 50, O Slussen. Öppet: må-fr
kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Landskap" - Masayoshi Oya. Projektrummet: "tinget i sig funderingar i lera" - Karin Östberg. T o m 20/11.
SISTA CHANSEN Natalia Murobha Marie Laveau, Hornsg 66, O Mariatorget, www.marielaveau.se.
Öppet: fr-lö kl 22-3. Digital art & motion art. T o m 19/11.
SISTA CHANSEN Nina Hemmingsson Seriegalleriet, S:t Paulsg 14, O Mariatorget. Öppet: må-fr kl
11-18, lö-sö kl 12-16. Enrutingar m m. T o m 23/11.
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SISTA CHANSEN Nina Kerola och Annette Hammarén
Grafiska sällskapet, Hornsg 6, O Slussen. Öppet: ti-to kl 12-18, fr-sö kl 12-16. "Mitä Missä Milloin - Var
När Hur" - nya grafiska tryck, en ny version av en utställning som förstördes i branden på
Konsthögskolan 21/9. T o m 23/11.
Ninna Berger Konstfrämjandets kansli, Swedenborgsgatan 1, O Mariatorget. Ljud i porten: "Åtta timmar
natt" - hör de nattliga ljuden från en gata i Rom, alla dagar kl 10-18. T o m 4/12.
Okänd och Christina Göthesson
Studio 44, Tjärhovsgatan 44, 1 tr, O Medborgarplatsen. Öppet: on-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16. Galleriet:
"Okänd" - Kjell Hansson, Geraldine Hudson, Susanne Högdahl Holm, Katarina Warrenstein och Nina
Wedberg Thulin. Projektrummet: Here we are! - Tankar om tid"- Christina Göthesson. T o m 27/11.
SISTA CHANSEN Sara Lindskog och Anette Heymann Galleri Hantverket, Götgatan 63, O
Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Med syfte att sprida ljus" - Sara
Lindskog, möbelsnickare och Anette Heymann, guldsmed. T o m 24/11.
h Women don't paint very well
HangmenProjects, Ringvägen 86, O Skanstull. Öppet: fr kl 14-18, lö kl 13-17. Verk av 21 konstnärer:
Mamma Andersson, Kristina Benght, Lina Bjerneld, Carin Ellberg, My Ekman, Sofia Ekström, Cecilia
Elde, Meta Isæus-Berlin, Kristina Jansson, Anna Järvinen, Sonja Larsson, Petra Lindholm, Kristina
Matousch, Maria Nordin, Ylva Ogland, Mari Rantanen, Stina Rosenberg, Disa Rytt, Sigrid Sandström,
Anna Svensso och Astrid Sylwan. T o m 3/12.
SISTA CHANSEN Åsa Andersson Broms Id:i Galleri, Tjärhovsgatan 19, O Medborgarplatsen. Öppet:
ti-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16. "Konceptualiseringslaboratorium". T o m 20/11.
Zuzanna Czebatul, Antoine Donzeaud och Félicia Atkinson
Platform Stockholm, Lövholmsgränd 12, O Liljeholmen, platformstockholm.com. Öppet: to kl 11-19,
fr-sö kl 11-16. "GMT + 1" - installation m m. T o m 7/12.
GAMLA STAN
SISTA CHANSEN Lena Ramel och Lena Michelson Galleri Cupido, Svartmangatan 27, O Gamla stan.
Öppet: on-to kl 13-17.30, fr-lö kl 12-16, sö kl 13-16. Måleri av Lena Ramel, skulptur av Lena Michelson.
T o m 20/11.
KUNGSHOLMEN
SISTA CHANSEN Helen Engström och Julio C Saint Just Nordens Ljus Galleri, Kungsholms Strand
121, O Fridhemsplan. Öppet: må-fr kl 11-14, lö kl 13-16. Måleri och grafik av Helen Engström. "När
Desislava blir Odette" - fotografi av Julio C Saint Just. T o m 22/11.
Inutis jubileumsutställning
Inuti Galleri, Rålambsvägen 12, O Thorildsplan. Öppet: on-fr kl 12-16. "Alla får - 20 år" jubileumsutställning. T o m 25/11.
SISTA CHANSEN Lars-Gunnar Larsson Galleri Lorentzon, Hantverkargatan 38, O Rådhuset. Öppet:
ti-to kl 11-17, fr-lö kl 12-16. "Lagula" - en minnesutställning med målningar. T o m 22/11.
CITY/NORRMALM
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Aila Knuutila Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, O Hötorget. Öppet: ti kl 10-19, on-to kl 12-18, fr-lö kl
11-15. I biblioteket: "Ode till livet" - grafik och måleri. T o m 26/11.
SISTA CHANSEN Angela de la Cruz och Liva Isakson Lundin Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, O
Kungsträdgården. Öppet: ti-fr kl 11-17.30, lö kl 13-16. "Storage" - målningar/installationer av Angela de
la Cruz. "Inwards" - installationer av Liva Isakson Lundin. T o m 19/11.
Bo. Nu. Då. och Design S ArkDes, arkitektur och designcentrum, Excersisplan 4, Skeppsholmen, O
Kungsträdgården. Öppet: ti kl 10-20, on-sö kl 10-18. "Bo. Nu. Då. Bostadsfrågor och svar under 99 år" exempel på arkitektoniska och designmässiga svar på bostadskriser genom tiderna. T o m 8/1. Årets
nominerade i Sveriges nationella designutmärkelse ställs ut. T o m 27/11.
Christine Ödlund Galleri Riis, Rödbodtorget 2, O T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "The
Great Solar Eclipse 1868, Guntur, India Dagmörker" - verk på papper. T o m 22/12.
Förkroppsligat Nationalmuseum Design @ Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen.
Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. Verk i gränslandet mellan konst och konsthantverk av Ammy
Olofsson, Annika Liljedahl, Christian-Pontus Andersson, Daniela Hedman, Emma Linde, Jens
Peterson- Berger och Olov Ylinenpää, Maja Michaelsdotter Eriksson, Malin Bobeck, Matilda Kästel,
Märit Runsten och Per B Sundberg. Tom1 5/1.Georg Baselitz Moderna museet, Skeppsholmen, O
Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on- to, lö-sö kl 10-18. "Hjältarna" - den första större
genomlysningen av Baselitz tidiga konstnärskap: ett 30-tal målningar och ett 20-tal teckningar, varav de
flesta aldrig visats i Sverige tidigare. T o m 19/2.
GRATIS Graciela Iturbide och Christer Strömholm Mindepartementet Art and Photography,
Slupskjulsvägen 26 C, Skeppsholmen, O Kungsträdgården. Öppet: on kl 11-20, to-fr kl kl 11-17, lö-sö kl
12-17. "Frida's Bathroom" m fl bilder av den mexikanska fotografen Graciela Iturbide (f 1942). "Poste
Restante" - Christer Strömholms (1918-2002) banbrytande bok från 1967 som platsspecifik utställning.
T o m 29/1.
John Rasimus Galleri Eva Solin, Sveavägen 82, O Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl 12-16, lö kl 12-16.
"As Time Goes By" - målningar m m. T o m 17/12.
SISTA CHANSEN Johanna Gustafson Fürst och Jakob Simonson Belenius, Jakobs torg 3, O
Kungsträdgården. Öppet: on-fr kl 12-18, lö-sö kl 13-17 "Expand Stretch Distribute" - Johanna Gustafson
Fürst. "Cellar Hole" - Jakob Simonson. T o m 20/11.
John Skoog och Emanuel Röhss Index - the swedish contemporary art foundation, Kungsbrostrand 19,
O T-centralen. Öppet:
on-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Mad Horizon" - John Skoogs film "Shadowland" visas inuti en installation av
Emanuel Röhss m m. T o m 4/12.
Jwan Yosef Stene Projects, Brunnsgatan 21B, O Hötorget. Öppet: to-fr kl 12-17, lö kl 12-15. "Masking" nya verk. T o m 3/12.
Martin Ålund Olsson, Fredsgatan 12, O T-Centralen. Öppet: on-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. "Efterklang" målningar. T o m 10/12.
mnstr BAT Gallery, Birger Jarlsgatan 53, O Rådmansgatan. "Textures" - svart-vita, abstrakta fotografier.
T o m 30/11.
h Patti Smith Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19,
lö-sö kl 11-17. Galleri 3: "Eighteen Stations" - fotografier från boken "M Train" samt en installation med
anteckningar och utskrifter. Även "Patti Smiths bibliotek" med favoritlitteratur. T o m 19/2.
SISTA CHANSEN Peter Ern Domeij Gallery, Luntmakargatan 52, O Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl
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12-17, lö kl 12-16. "En vacker dag" - målningar. T o m 19/11.
Samlingsutställning Loyal, Kammakargatan 68, O Hötorget. Öppet: to-lö kl 12-17. "CDCDDCDCDCDD"
- målningar, teckningar, video m m av Brian Belott, Ara Peterson, Constance Tenvik och Steina &
Woody Vasulka. T o m 8/12.
Ted Hesselbom Galleri Charlotte Lund, Johannes Plan 5, O Hötorget. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
"armarna kråmar, Han spyr, min mage gör ont och dialogen fortsätter" - målningar. T o m 21/12.
The new human Moderna museet, Skeppsholmen, O Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to,
lö-sö kl 10-18. Verk av bl a Adel Abdessemed, Ed Atkins, Robert Boyd, Kerstin Hamilton, Daria Martin,
Adrian Paci, Tomáš Rafa, Frances Stark, Hito Steyerl, Superflex och Ryan Trecartin. T o m 5/3.
Thomas Schütte Moderna museet, Skeppsholmen, O Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to,
lö-sö kl 10-18. "United Enemies" - skulpturala verk, arkitekturmodeller, teckningar m m. T o m 15/1.
Tommy Hilding Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, O T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl
12-16. "Escapeland" - målningar. T o m 18/12.
VASASTAN
Cecilia Lindborg Galleri Argo, Torsgatan 59, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 13-16. "Vinter" målningar. T o m 10/12.
Christina Ekstrand Susanne Pettersson Gallery, Gävlegatan 10B, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-17,
lö kl 12-16. "Calendar" - målningar. T o m 17/12.
Francesca Woodman Andréhn-Schiptjenko, Hudiksvallsgatan
8, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16. Fotografier av Francesca Woodman (1958-1981). T
o m 22/12.
Hans Hammarskiöld Galleri Flach, Hälsingegatan 43, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
"Sett från andra sidan" - fotografiska porträtt av konstnärer som Claes Oldenburg, Carl Fredrik
Reuterswärd, Jean Tinguely och Niki de Saint Phalle. T o m 17/12.
Hyun-Jin Kwak Galleri Fagerstedt, Hälsingegatan 18, O S:t Eriksplan. Öppet: on kl 13-17, to-fr kl 12-17,
lö kl 12-16. "A Study in Landscape and Beauty" - fotografi. T o m 22/12.
Inger Edelfeldt Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O Rådmansgatan. "Galna kvinnor på vinden"
- målningar och andra bilder. T o m 2/12.
Insomnia Bonniers konsthall, Torsgatan 19, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-19, lö-sö kl 12-17. En
grupputställning som kretsar kring sömnlöshet som kulturellt symptom - verk bl a av Carsten Höller,
Katarina Löfström, Julia Feyrer & Tamara Henderson, Kate Cooper, Leif Elggren och Rafaël
Rozendaal. T o m 22/1.
Katrin Westman Galleri Andersson Sandström, Hudiksvallsgatan
6, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16. "Avhängda Mantlar" - måleri i det utvidgade fältet,
installation och måleri. T o m 17/12.
SISTA CHANSEN Linnéa Eriksson och Jelizaveta Suska Platina, Odengatan 68, O Odenplan. Öppet:
ti-fr kl 11-18, lö kl 11-15. "Connect" - Linnéa Eriksson. "Frozen Moment - Jelizaveta Suska. T o m 19/11.
Per Wizén Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl
12-16. "Subterranean" - kollage, fotogravyrer i papper. T o m 17/12.
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Porfyr och Mia E Göransson
Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmansvägen 10, O Odenplan. Öppet: on-fr kl 11-19, lö-sö kl 11-17
"Porfyr - den kungliga stenen" - svenska konstföremål i porfyr. Keramik av Sven-Harrystipendiaten Mia
E Göransson. T o m 27/11.
Stanley Whitney Galerie Nordenhake, Hudiksvallsgatan 8, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl
12-16. "Here Comes the Sun"- målningar. T o m 21/12.
ÖSTERMALM
Anna Micro Vikstrand Galleri Alex Wiberg, Sibyllegatan 20, O Östermalmstorg. Öppet: ti-to kl 12-18,
fr-lö kl 12-16. "Dordogne - husen, bergen, ljuset" - målningar. T o m 9/12.
SISTA CHANSEN Bernt Lindgren Galleri Nordostpassagen, Nordenskiöldsgatan 85, Djurgårdsstaden,
gallerinordostpassagen. se. "Arbetsbilder" - fotografier. T o m 20/11.
Bo Tilliander Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, O Östermalmstorg. Målningar.
T o m 26/11.
Caroline af Ugglas Couleur konsthandel, Linnégatan 26, O Östermalmstorg. Öppet: må-fr kl 10-18, lö kl
12-15. Nya målningar. T o m 26/11.
Catarina Kent Not yet famous gallery, Grevgatan 52, O Karlaplan. "Darlings - not killed" - fotografier. T
o m 30/11.
Cecilia Edefalk Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17,
to kl 11-20. "Maskros/ Dandelion" - en omfattande retrospektiv med verk från 1970-talet till i dag. T o m
12/2.
Christopher Rådlund Galleri Agardh & Tornvall, Sibyllegatan 65, O Stadion. Öppet: on-fr kl 13-17.30, lö
kl 12-16. "Under himmelen" - måleri. T o m 3/12.
Ebba Hallin Galleri Jan Wallmark, Rådmansg 7, O Tekniska Högskolan. Öppet: ti-to kl 11.30-17.30, fr-lö
kl 12-16. Målningar i olja och tempera. T o m 26/11.
Emerging Talents + Det händer
HV Galleri, Djurgårdsslätten 82.
Öppet: on-fr kl 12-16, lö kl 12-17. "Emerging Talents" - Handarbetets Vänners albumins: Josefin
Gäfvert, Lisa Juntunen Roos och ett projekt från en Konstsömnadskurs. "Det händer!" - Slöjdinkubator.
T o m 3/12.
Eva Kerek Cornelia Sojdelius Gallery, Cardellg 6, O Östermalmstorg. Öppet: on-fr kl 12-18, lö- sö kl
12-16. "Tax". T o m 7/12.
Henrik Strömberg Grundemark Nilsson Gallery, Sibyllegatan 26, O Östermalmstorg. Öppet: on-lö kl
12-18. "Times New Roman" - fotografi och skulptural form. T o m 17/12.
Hommage Galleri Mårtenson & Persson, Karlavägen 20, O Tekniska Högskolan. Öppet: on-fr kl 12-18,
lö kl 12-16. En hyllning till galleriets konstnärer som visar nya verk inom måleri, foto och skulptur:
Anders Knutsson, Ann Eringstam, Ann Wåhlström, CF Ekström, Daniel Milton, Denise Grünstein, Jan
Edlund, Jennifer Forsberg, Jet-te L Ranning, LG Lundberg, Michael Schleu och Stefan Johansson. T o
m 17/12.
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Julia Herskovits Hedengrens, Stureplan 4, O Östermalmstorg. Öppet: må-fr kl 10-19, lö kl 10-17, sö kl
12-17. "Geheilt von der Kunst" - bilder. T o m 28/11.
SISTA CHANSEN Kjell Larsson Galleri Eklund, Karlav 15, O Stadion. Öppet: ti-to kl 12-18, fr kl 12-16.
"A Silent Place". T o m 19/11.
Lena Andersson och Dan Wolgers
Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Öppet: on-må kl 10-17, ti kl 10-20. "Egentligheter" - texter och
konstverk. T o m 31/12.
Lena Lervik Galleri Eva Solvang, Grevgatan 26, O Östermalmstorg. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 13-16.
Skulptur och relief i brons och terrakotta (finissage 27/11 kl 13-16). T o m 27/11.
Lisen Stibeck Sebastian Schildt +, Strandv 5, O Östermalmstorg. Öppet: må-fr kl 10-18, lö-sö kl 11-16.
"Moroccan Moment" - iscensatt fotografi. T o m 4/12.
SISTA CHANSEN Margareta Röstin och Svenerik Jakobsson Galleri Helle Knudsen, Karlavägen 1, O
Tekniska högskolan. Öppet: on-to kl 11.30-17.30, fr-lö kl 11-15. Måleri, grafik, skulptur, textil m m. T o
m 19/11.
Maria Adlercreutz och David Edström Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, Djurgården.
Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-17, to kl 12-20. "Med världen i väven" - retrospektiv med textil av Maria
Adlercreutz (1936-2014). T o m 5/2. Söderbergrummet: "David Edström. En återupptäckt skulptör". T o
m 15/1.
Marianna Christofides Anna Elle Gallery, Karlav 15, O Tekniska Högskolan. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö-sö
kl 12-16. "Shelter Cove" - video, installation. T o m 4/12.
Moa Israelsson Forsberg och Marcus Mårtenson Lars Bohman Gallery, Karlavägen 9, O Tekniska
högskolan. Öppet: ti- fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Nothing Inside is Worth Dying for" - målningar, modeller,
fotografier m m. T o m 26/11.
Robert Mapplethorpe McCabe Fine Art, Artillerigatan 40, O Östermalmstorg. Öppet: ti-lö kl 12-18 "Icon"
- fotografier. T o m 14/12.
Salongsmåleri Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17, to
kl 11-20. Storslagna och tekniskt briljanta målningar från det sena 1800-talet, framför allt av Julius
Kronberg (1850-1921), men även av Hugo Birger, Georg Pauli, Jenny Nyström och Amanda Sidwall m
fl. T o m 22/1.
Stories they tell Lydmar Hotel, Södra Blasieholmshamnen 2, O Kungsträdgården. Fotografier av Albert
Watson, Clive Arrowsmith, Brian Duffy, Pamela Hanné, Martin Bogren och Rodney Smith. T o m 30/11.
Tony Oursler och Christine Ödlund
Magasin III, Frihamnsgatan 28, O Gärdet. Öppet: to kl 11-19, fr- sö kl 11-17. "M*r>0r" - videoverk från
1970-talet till nu av Tony Oursler. "Aether & Einstein" - nya skulpturer, verk på papper och
videoverk,samt storskaliga platsspecifika installationer av Christine Ödlund. T o m 11/12.
UTANFÖR TULLARNA
Jeanette Wadelius Ljusterö konsthall, Ljusterö torg. Öppet: ti-fr kl 11-17, lö kl 10-14. Fotografier av
Ljusterös natur under alla årstider. T o m 30/11.
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SISTA CHANSEN Jin-Sook So Jakobsbergs Konsthall, Biblioteket, Centrumgallerian. Öppet: må-to kl
10-19, fr kl 10-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. Nya och äldre arbeten. T o m 20/11.
Joanna Lombard och Immigrantfilmarna Konsthall C, Cigarrvägen 14, Hökarängen. Öppet: to-sö kl
12-17. "Rummet är den tredje pedagogen" - video och installation av Joanna Lombard. T o m 18/12.
Filmer av svenska immigranter 1950-1990, bl a Muammer & Synnöve Özer, Guillermo Alvarez,
Menelaos Carayannis, Myriam Braniff och Tensta filmförening. T o m 4/12.
SISTA CHANSEN Johanna Stillman och Florence Wild Konstfack, LM Ericssons väg 14, O Telefonplan.
"Middle of Nowhere" - text, performance av Johanna Stillman. "Silver Tea" - installation med ljud,
diabilder m m av Florence Wild. T o m 18/11.
SISTA CHANSEN Karby Grafiker Karby Gård, Karbygårdsvägen 1, Täby.
Öppet: lö-sö kl 11-16. Samlingsutställning. T o m 20/11.
Katarina Andersson Fullersta gård, Fullersta gårdsv 18, Huddinge.
Öppet: to kl 12-19, fr-sö kl 12-16. "Skäl" - målningar. T o m 4/12.
Lars Wallin Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg. Öppet: ti-sö kl 11-17. Öppet: on-sö kl 11-17.
"Lars Wallin - Fashion Stories" - efter 25 år som designer fylls hallen med kreationer som aldrig tidigare
visats. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Lena Nordström och Karin Wallin Slottsgalleriet, Ekebyhovs slott, Ekerö. Öppet:
lö-sö kl 12-16. "Bildspråk" - stickat och målat. T o m 20/11.
Lina Löfström Baker Tyresö Konsthall, Östangränd 7. Må-to kl 9-19, fr kl 9-18. "under exposed" blandteknik. T o m 26/11.
Local A Husby Konsthall, Husby gård, O Husby. Öppet: ti-sö kl 12-16. "(frågan)" - en utställning av
Felice Hapetzeder och Jenny Berntsson. T o m 27/11.
Marja-Leena Sillanpää och Snövit Hedstierna Norrtälje konsthall & museum, Galles gränd 7.
Öppet: ti, to-fr kl 12-17, on kl 12-19, lö-sö kl 12-16. "Samlade observationer och minnen" - gamla och
nya arbeten av Marjaleena Sillanpää. "An Issue of structure" - interaktiva rumsliga ljudinstallationer,m m
av Snövit Hedstierna. T o m 4/12.
Mona Wallström Gustavsbergs konsthall, Odelbergs väg 9.
Öppet: to-sö kl 11-16. "Hus nr. 10" - smycken. T o m 8/1.
Musiken i konsten Galleri Fallera, Sticklingev 11, Lidingö. Öppet: ti-to kl 16-18, lö-sö kl 11-16. Tjugo
konstnärer ställer ut på temat musik. T o m 4/12.
Natascha Sadr Haghighian och Babi Badalov Tensta Konsthall, Taxingegränd 10, O Tensta. Öppet:
on-sö kl 12-17. "Fuel to the Fire" - installation m m om upploppen i Husby 2013 av Natascha Sadr
Haghighian. "Partisanism" - ord och bilder i en installation av Babi Badalov. T o m 15/1.
Nina Bondeson och Nina Sten-Knudsen Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna.
Öppet: ti-sö kl 11-17. "Under tiden" - målningar, broderier, figuriner, grafiska blad, objekt och texter av
Nina Bondeson. "Love, Fear and Evil" - måleri, skulptur, objekt, installation, teckning och digital video
av Nina Sten-Knudsen. T o m 11/12.
SISTA CHANSEN Puck Jansson och Björn Peck Överby gård, Stäketleden, Rotebro. Öppet: lö-sö kl
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12-16. Måleri av Puck Jansson, trä av Björn Peck. T o m 20/11.
Samlingsutställning Galleri Kyrkskolan, Klockarlötsv 26, vid Österhaninge k:a. Öppet: lö-sö kl 11-16. En
retrospektiv av Gustavo Pantelís, textil och papper av Marie Brunner, fotografi av Ulf Andersson. T o m
27/11.
Simon Key Bertman Hantverksstallet, Bryggavägen 133, Ekerö.
Öppet: to-sö kl 11-16. Textile Design & Art. T o m 27/11.
Södertälje Konstnärskrets Södertälje Konsthall, Lunagallerian.
Öppet: ti-fr kl 9-19, lö kl 11-15, sö kl 12-16. "60 x 60 - Gränser" - Södertälje Konstnärskrets 60 år. T o m
27/11.
Textila undertexter Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, O Duvbo. Öppet: on kl 12-20,
to-sö kl 12-17. Om textil kultur, med avstamp i 1960- talets frigörelse - verk av c:a 25 konstnärer. T o m
4/12.
Tove Jansson Millesgården, Herserudsv 32, Lidingö, O Ropsten. Öppet: må-sö kl 11-17. "Lust att skapa
och leva" - om Tove Jansson (1914-2001) som konstnär, illustratör, karikatyrtecknare författare m m. T
o m 22/1.
Bildtext: Maia Hirasawa. Maia turnerar med "Vacker och ful", ett album på svenska. Södra teatern, sö kl
19.30. | | Kolonien tror på musikens kraft att även i tidig ålder påverka och förena människor. | Klara,
färdiga, konsert! Kolonien är ett ungt band som spelar genreöverskridande världsmusik med pop- och
reggaeinfluenser. Från 4 år. Kulturhuset Stadstearn, Kafé Klara, lö kl 15.30 | Romeo och Julia. Den
största kärlekssagan av alla. Premiär fr kl 19 på Stadsteaterns stora scen. | Karin Westman. "Avhängda
mantlar" - måleri i det utvidgade fältet (här Mantel I, 2016, olja på duk 215 x 200 mm). Galleri
Andersson Sandström, Hudiksvallsgatan 6, öppet fr kl 11-18, lö kl 12-16.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/UNYDINK6
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Muslimer vill hindraökad radikalisering
Östgöta Correspondenten. Publicerat i print 2016-12-12. Sida: 7.

”Muslimer i Sverige ska utbilda sig, jobba och
integrera sig. Och sedan, som en del av
samhället, ska man kämpa mot orättvisor. Det
är den rätta vägen. Radikalisering är fel väg att
gå.”

Det säger imamen Kashif Virk som besökte
Linköping på söndagen. Det är småregnigt, men
flera av dem som rör sig på Stora torget i
Linköping stannar för att byta några ord med
Kashif Virk. Han är imam i muslimska samfundet
Ahmadiyya i Stockholm. Han reser landet runt för
att prata om samfundets kampanj mot
radikalisering och våldsbejakande extremism. –
Människor är positiva och vill prata. Jag vill visa för
almänheten att islam är en fredlig religion. De allra
flesta tycker att det är bra att muslimer själva står
bakom en sådan kampanj och att vi jobbar för att
bekämpa radikalism, säger Kashif Virk. Han anser
att det är viktigt att markera att vanliga muslimer
står för det demokratiska och sekuliserade
samhällets värderingar. Att muslimer också är
förtvivlade över och emot att unga män åker till IS
för att kriga. Men enligt Kashif Virk drar många
människor i Sverige alla muslimer över en kam och
då blir muslimer och islamister eller extremister
sak samma för dem. Det är en utveckling som oroar honom och hela samfundet. – Det börjar bli
vanligare att kvinnor med slöja får sina slöjor nerdragna eller att man upplever eller hör fula
kommentarer om islam. Det är jobbigt för dem som utsätts. Men det bidrar också till att de unga
muslimerna känner sig orättvist behandlade. För en del blir då steget ur vilsenhet till IS lockande, säger
Kashif Virk. Och det är just det steget som deras kampanj ”Stoppa krISen” vill förhindra. – Vi pratar
mycket med unga muslimer som är på glid. Vi vill upplysa dem om att islam är en fredlig religion. Att det
inte får finnas någon våld eller extremism i islam. Vi diskuterar att om de vill kämpa och skapa ett bättre
liv då ska de lära sig språket, utbilda sig och skaffa ett jobb. Integrera sig och påverka. Det är den rätta
kampen för en bättre framtid, säger han. Kashif Virk hade flera medlemmar från Stockholm med sig
som hjälpte honom att dela ut flygblad och prata med allmänheten. En av dem var Salik Hamid som bor
i Linköping och pluggar till läkare. – Jag känner att det är min medborgliga skyldighet att agera. Det
finns så mycket okunskap. Vi vill sprida kunskap om islam och hindra de unga som fått fel bild av
religionen att åka till IS, men vi vill också föra diskussionen här. Det är viktigt att prata, säger salik
Hamid. Ahmadiyya Muslimska Samfundet (AMS) i Sverige har 1 000 medlemmar och imamer i fyra
städer: Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. Samfundet grundades i Indien 1889 och etablerades i
Sverige 1956. Huvudkontoret finns i London. 013 28 04 21 De allra flesta tycker att det är bra att
muslimer själva står bakom en sådan kampanj. Kashif Virk, imam
© Östgöta Correspondenten<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/xGPBao5l
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Södertälje har fått förfrågan om moské
Länstidningen Södertälje. Publicerat i print 2018-02-24. Sida: 6.

NYKVARN En muslimsk församling i
Stockholm har skickat ut en förfrågan om att få
bygga en moské i Nykvarn, som LT berättade i
går. Men även Södertälje har blivit tillfrågat.

- Nykvarn är inte det mest lukrativa för oss. Tanken
initialt var att vi skulle skicka till flera kommuner för
att se om vi fick någon respons, säger Kashif Virk,
imam i Ahmadiyya muslimska samfundet, AMS, i
Stockholm.
AMS fick sin första imam i Sverige redan 1957 och
1974 byggdes den första moskén i Göteborg och
sedan byggdes en i Malmö. Men i Stockholm finns
ingen moské. Församlingen har en lokal i Spånga,
men den börjar bli för trång då bland annat antalet
medlemmar ökar.
- Vi har många interreligiösa samtal i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Kalmar och Luleå där vi är
etablerade. Där bjuder vi in judiska och kristna
företrädare för diskussion. Vi brukar också ha
öppet hus och bjuda in till våra moskéer i Göteborg
och Malmö. Nu vill vi ha samma möjlighet även
här, för vi kan inte bjuda in folk till den lilla moské
vi har nu, säger Kashif Virk.
- Det har varit ett mycket uppskattat inslag det här med transparens och att folk har kunnat besöka våra
moskéer bara genom att anmäla sig.
Utskicken med förfrågan om ett moskébygge, som de ska finansiera själva, har hittills resulterat i några
mejlkonversationer. Men inget direkt möte är inplanerat ännu så länge.
- Vi har erfarenhet från andra ställen att den här processen är väldigt tidskrävande, men vi vill få igång
en dialog i varje fall så att vi kan få prata med ansvariga politiker eller tjänstemän som kan vägleda oss
och berätta för oss hur vi bör gå tillväga, säger Kashif Virk.
"Vi har erfarenhet från andra ställen att den här processen är väldigt tidskrävande, men vi vill få igång
en dialog i varje fall så att vi kan få prata med ansvariga .
Kashif Virk, imam i Ahmadiyya muslimska samfundet, AMS."
Bildtext: Nasir-moskén i Göteborg var den första som byggdes i Sverige. Nu vill Ahmadiya-muslimerna
bygga en moské även i Stockholms län och både Södertälje och Nykvarn har tillfrågats.
© Länstidningen Södertälje<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/iLfpT8I
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Vårt sätt att tänka behöver inte vara rätt
Expressen. Publicerat på webb 2016-03-23 09:48.

Jag önskar att någon inflytelserik muslimsk
representant i Sverige kunde säga at…

Nyligen tog jag här på Expressen Debatt upp
några av Koranens mest problematiska verser. Min
specifika förhoppning var att någon imam eller
annan muslimsk representant skulle kunna
bekräfta mina tentativa förslag på
tolkningsstrategier, alltså att de problematiska
reglerna kan läsas allegoriskt eller att de i alla fall
är så kringgärdade av förbehåll att de i praktiken
nästan aldrig är tillämpliga.
All heder åt imamen Kashif Virk som svarade. Att
han representerar Ahmadiyya-rörelsen, ett
marginalsamfund inom islam, förtar på intet sätt
värdet av hans sakliga och uppriktiga replik. Dock
är det noterbart att ingen företrädare för islams
bredare riktningar tagit till orda.
Noterbart är också, sakligheten till trots, att Virk
inte alls berörde min fråga om reglerna ifråga
skulle kunna tolkas symboliskt. Istället försökte han
modifiera och motivera dem utifrån deras kontext i
Koranen och i historien. Så handlar till exempel
budet om lemlästning endast om inbitna tjuvar,
enligt Virk, och tillåtelsen att korsfästa
kontramuslimska orosmakare förutsätter en
krigssituation. Det principiella godkännandet av
polygyni motiveras av den demografiska obalans
som krig leder till, och mannens rätt att slå till sin
hustru handlar blott om en absolut sista utväg i
syfte att försöka rädda äktenskapet från
upplösning.
Ur ett modernt västerländskt humanistiskt
integritets- och jämställdhetsperspektiv är dylika
motiveringar måhända klargörande men inte desto
mindre beklämmande. Ur detta perspektiv är det ju
aldrig acceptabelt att hugga händerna av tjuvar
eller att korsfästa ens de grövsta kriminella,
oavsett hur inbitna de är, och under inga
omständigheter är ens den mildaste form av
hustruaga tillåten.
Mycket förvånande är Virks försök att avgränsa
Koranens prygelbud i 24:2 blott till dem som utför
de otillbörliga sexualakterna offentligt i syfte att sprida omoral. Denna tolkning motiveras enligt Virk
utifrån vers 24:4, som slår fast att det krävs fyra (ögon)vittnen för att belägga anklagelser om otukt. Men
utifrån de mest auktoritativa av alla sunnimuslimska hadith-samlingar, Sahih al-Bukhari ( 6827 ff.) och
Sahih Muslim ( 1690 a ff.), är det brutalt tydligt att det för Muhammed själv räckte med den otuktiges
eget erkännande för att spöstraffet - eller stening till döds vid äktenskapsbrott - skulle utkrävas. De fyra
vittnena tycks alltså blott krävas då den anklagade själv förnekar brott.
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Å andra sidan, återigen, inte ens om otuktsbrotten ifråga skulle handla om offentlig liderlighet vore det
ju ur ett modernt västerländskt humanistiskt perspektiv acceptabelt att som straff piska de inblandade
parterna. Kroppsbestraffningar är inte längre acceptabla, oavsett brott och motiv.
Till syvende och sist handlar det om olika värderingar. Att de flesta av oss anser att
kroppsbestraffningar är etiskt förkastliga betyder förstås inte att kroppsbestraffningar är etiskt
förkastliga. Så långt har Virk alldeles rätt: Sveriges sätt att tänka är inte nödvändigtvis korrekt, än
mindre utgör det en global norm.
Vad jag hade önskat är bara detta: att någon inflytelserik muslimsk representant i Sverige kunde säga
att islam - underkastelsen under Guds vilja - inte nödvändigtvis innebär ett principiellt godkännande av
sådana saker som prygel, lemlästning, korsfästelse och stening till döds. Eller åtminstone att man som
from och rättroende muslim kan anse att det giltiga utdelandet av dylika straff är för alltid passé.
Martin Lembke
Filosofie doktor i religionsfilosofi, Lunds universitet
Martin Lembke. Foto: Privat
Kashif Virk. Foto: Wahid Raziullah
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/C9C1KCzY
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Imamen vill stoppa IS
VästeråsDirekt. Publicerat i print 2015-10-28. Sida: 12.

- Att möta och nå ut till ensamvargarna som
blir radikaliserade på internet är en av de
största utmaningar Sverige står inför. Det
säger imamen Kashif Virk som var i Västerås i
söndags.

Kashif Virk arbetar som imam i Stockholm. I
söndags stod han på Smedjegatan i höjd med Igor
tillsammans med medlemmar ur
Bait-ul-Aafiyyat-moskén för att informera om deras
rikstäckande kampanj "Stoppa krISen".
- Syftet med "Stoppa krI-Sen" är att motverka
radikalisering i samhället samt informera om vad
religionen islam står för, säger Kashif Virk.
- Vi startade kampanjen eftersom många har
önskat en röst från muslimerna själva om
radikaliseringen som sker bland annat i Sverige av
unga muslimer.
Kashif Virk menar att islam missbrukas av IS och
andra radikala islamister för att ge sin kamp
mening och locka medlemmar.
- Islam är en fredlig religion. För oss finns det inga
tveksamheter kring detta. Därför vill vi bemöta synen på islam som finns hos allmänheten och hos
media, säger han.
Men för att stoppa radikaliseringen av unga muslimer och rekryteringen till bland annat IS krävs ett
större arbete anser Kashif Virk.
- Radikaliseringen sker på internet. Därför måste den äldre generationen öka sina kunskaper om vad
internet är. Det gäller för lärare, tränare och andra som kommer i kontakt med ungdomar att fånga upp
dessa individer.
Bildtext: IMAMEN KASHIF VIRK besökte Västerås i söndags för att visa vad islam egentligen står för.
© VästeråsDirekt eller artikelförfattaren. Utgivare: Lasse Blom. Databasens namn: Lasse Blom / VästeråsDirekt /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/PxJCmiCC
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Slöja inget skydd mot sexuella trakasserier
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2017-11-20 12:00.

Det tycks inte spela någon roll om kvinnorna
iklär sig slöja eller inte, de utsätts ändå för
sexuella trakasserier. Snarare används plagget
som ett sätt att flytta ansvaret från de män som
trakasserar till kvinnorna som riskerar att bli
utsatta.

"Kanske kan förståelsen för kvinnor som väljer
slöja som ett sätt att undgå oönskad
uppmärksamhet nu öka." Det skriver imamen
Kashif Virk i en debattartikel med anledning av
Metoo-kampanjen (Expressen 19/11).
Uttalandet bygger på uppfattningen att slöjan utgör
ett automatiskt skydd mot sexuella trakasserier.
Men det är bara att titta närmare på exempelvis
Egypten, ett land där en majoritet av vuxna kvinnor
är beslöjade, för att se att slöjan inte hjälper: I en
undersökning från 2008 svarade 83 procent av
kvinnorna att de hade blivit utsatta för sexuella
trakasserier, majoriteten av dem angav att de bär
slöja (Reuters 17/7 2008). I en undersökning som
FN genomförde 2013 svarade 99,3 procent av de
egyptiska kvinnorna att de hade blivit utsatta för
sexuella trakasserier.
En annan undersökning från 2011 av ungas
attityder i Egypten visade att majoriteten av både
unga män och unga kvinnor ansåg att kvinnor
förtjänar att bli trakasserade om de klär sig
"provokativt" (Population Council). Det tycks inte
spela någon roll om kvinnorna iklär sig slöja eller
inte, de utsätts ändå för sexuella trakasserier.
Snarare används plagget som ett sätt att flytta
ansvaret från de män som trakasserar till
kvinnorna som riskerar att bli utsatta, något som
även Virk gör i sin debattartikel.
Imamen tar upp hur kvinnor i hijab ofta får utstå
trakasserier på grund av sitt val av klädsel. Det är
givetvis inte acceptabelt. Men att det sker
förändrar inte det faktum att slöjan är ett plagg vars
syfte är att skyla kvinnor - en tes som stärks inte
minst av Virks argumentation för plagget. Han
verkar inte se några konstigheter med att förvänta
sig att kvinnor täcker sig för att, som han själv
uttrycker det, "undgå oönskad uppmärksamhet" vilket i denna kontext kan antas syfta på sexuella trakasserier. Som om det alltså vore kvinnans ansvar
att inte råka ut för detta.
Virk skriver vidare att han önskar större förståelse för valet att bära hijab som ett uttryck för religiös
identitet och för att signalera att man inte vill bli "objektifierad eller få oönskade blickar på sig". Han
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citerar även Koranen: "I Koranen står det angående hijabens syfte: Det är mer troligt att de (troende
kvinnor) sålunda blir igenkända och inte blir förolämpade (33:59)."
Troende kvinnor ska alltså bära hijab för att bli igenkända och därmed inte förolämpade. Återigen:
Instruktioner om hur kvinnor bör agera för att slippa bli "förolämpade". Var är uppmaningen till de män
som utsätter kvinnor för trakasserier?
Inte heller nämns de kvinnor som trakasseras av sin omgivning för att de inte bär hijab (dessa finns
flera av, även i Sverige), eller de som tvingas till att bära plagget. Det är olustigt att se hur
Metoo-kampanjen kapas för att argumentera för att det skulle vara rimligt att kvinnor täcker sig för att
undgå sexuella trakasserier, när budskapet i kampanjen är att skulden inte ska läggas på kvinnan som
blivit utsatt - oavsett vad hon hade på sig.
De länder där kvinnor använder slöja mest frekvent råkar också vara de länder i världen som är minst
jämställda och där sexuella trakasserier (som är fallet med Egypten) är vanligast. Slöjan utgör således
inget värn mot sexuella trakasserier. Tvärtom. Slöjan är ett symptom på en översexualiserad
offentlighet där kvinnan inte kan fungera som en individ utan reduceras till ett objekt som m åste skylas,
skyddas och genom klädval ta ansvar för den kåta manliga blicken.
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/x4Ka5THi
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Låt oss få veta vad som sker i moskéerna
Expressen. Publicerat på webb 2015-09-08 15:10.

Även om Islamiska staten använder muslimska
termer och symboler, så agerar de he…

Moskéer på lokal nivå måste bli mer öppna och
inbjudande, skriver Kashif Virk.
Gefle Dagblads undersökning av en moské i Gävle
har påvisat att tendenser till radikalisering och
extrema åsikter förekommit där. I undersökningen
har en rad journalister och forskare deltagit.
Artikeln bekräftar det faktum att det finns muslimer
i Sverige i dag som lever ett slags dubbelliv.
De åtnjuter svensk välfärd och kultur, samtidigt
som de hyllar extrema terrorgrupper med
fruktansvärda agendor. Som muslim tycker jag att
detta är sorgligt och ytterst beklagligt.
Islam lär oss muslimer om våra skyldigheter, varav
en är att bemöta godhet med godhet (Koranen
55:60). Detta fordrar att vi visar tacksamhet för det
goda bemötande vi fått i Sverige, och försöker
återgälda det genom att visa lojalitet gentemot de
demokratiska principer som vårt land företräder.
Anledningen till dessa muslimers förvirring anser
jag vara brist på vägledning. Även om de inte är
fullt praktiserande så hyser de en viss tillgivenhet
för islam, och tenderar att framvisa detta mot alla
dem som använder sig av islams namn. För
sådana muslimer finns ingen stark ledare som talar
om för dem att även om Islamiska staten använder
muslimska termer och symboler, så agerar de helt
i kontrast mot vad religionen lär ut och förespråkar.
Jag har även påpekat tidigare att många utav de
som ansluter sig till terrorgrupper har kriminella
bakgrunder eller att de lider av utsatthet i olika
former.
Muslimer världen över är i dag mycket splittrade.
Det finns många moskéer men lite samarbete dem
emellan. Framstående muslimska organisationer
existerar, men de har begränsat inflytande över
agendan i enskilda moskéer. Varje imam kan yttra
sig precis som denne vill, utan att ifrågasättas av
andra auktoriteter. När vi läser i medierna att det
finns sunni- och shiamuslimer, så gör vi det med insikten att det finns många avgreningar inom dessa
två inriktningar.
Kanske är det denna brist på ett starkt ledarskap som lockar vissa muslimer till IS och dess kalifat. Där
finner de en stark ledare som vågar stå emot Västvärlden, samtidigt som de lockar med budskap
omhöljda i religiösa termer. Jag har tidigare skrivit att muslimska ledare måste bryta auktoriteten kring
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IS och deras ideologi, för att undanröja den respekt som de inger i ungdomar som radikaliseras.
Idag finns det i min kännedom endast en muslimsk ledare som bedriver detta arbete globalt. Det är
Hazrat Mirza Masroor Ahmad, kalif av Islam Ahmadiyya Samfund och med anhängare i 206 länder. I
sina fredagstal, som når miljontals tv-tittare världen över, uppmanar han regelbundet till fred och
fördömer terrorism.
Under senare år har han blivit inbjuden att tala i EU-parlamentet, det brittiska parlamentet och i Capitol
Hill för att tala om islams fredliga läror och vilka lärdomar som man kan finna i dem.
I höst är han inbjuden av Hollands parlament för samma syfte. Omvärlden har således uppmärksammat
hans arbete för att reformera muslimers inställning gentemot sin religion, och det utgör även ett gott
exempel för andra muslimska ledare att följa.
En del i arbetet mot radikalisering bör således vara att låta dessa muslimska ledare bli mer
framträdande.
Det måste få finnas en motpol till den gränslösa propaganda som terroristerna sprider på nätet.
Samtidigt måste moskéer på lokal nivå samarbeta och i samklang bemöta terrorideologiernas idéer
med religiösa argument. Vi måste samtidigt vara mer öppna och inbjudande, och låta samhällets
representanter få inblick i vad som pågår inuti våra moskéer.
Detta kan ha en mycket positiv effekt på hur samhället uppfattar oss.
Kashif Virk,
Imam inom Islams Ahmadiyya Samfund, verksam i Stockholm
Radikaliseringen i Gävle visar på behovet av större inblick i moskéerna, skriver imamen Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/r9bHOHFV

Sida 98 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Han efterlyser större tydlighet från Sveriges moskéer
■ Islamistisk extremism Så kan den motarbetas
Gefle Dagblad. Publicerat i print 2015-09-09. Sida: 4,5.

GÄVLE Någonting håller på att förändras i det
svenska samhället. Det säger imamen Kashif
Virk som har blivit ett ansikte utåt för arbetet
mot islamistisk extremism. - Visst vi kan ha
fördomar och tänka negativa saker men att det
ska leda till hat, det är skrämmande och
skadligt för vårt land, säger han.

Tystnad är inte längre ett alternativ för Sveriges
moskéer. Det tycker Kashif Virk som studerat sju
år i London för att kunna bli prästens motsvarighet
i islam, imam.
- Vi känner nu att eftersom islam är i fokus i ett
negativt perspektiv så måste vi vara öppna mot
allmänheten och ta avstånd från extrema
tolkningar av vår religion, säger han.
Situationen för Sveriges muslimer håller på att
förändras och det går snabbt.
- Främst skulle jag vilja nämna hatet. Folk uttrycker
sig helt öppet så hatfullt nu som man inte har
märkt av tidigare. Det gör mig orolig, säger han.
Hur länge har du märkt av den här ytterligare
dimensionen på hatet? - För mig så är det under det senaste året, säger han.
Han själv tillhör Ahmadiyya Muslimska Samfundet som grundade Sveriges första moské i Göteborg
1976. Församlingen har moskéer i flera svenska städer och finns i 206 länder världen över.
Kashif Virk har på senare tid blivit en representant för islam i flera svenska medier. Han förespråkar en
större öppenhet och tydlighet från Sveriges moskéer för att förbättra muslimernas situation.
- Precis så tydliga som islamofoberna är i sin tolkning av vår religion, så måste vi vara lika tydliga
tillbaka att det inte stämmer. Det måste finnas en motpol och där känner jag mig ganska ensam, säger
han.
Kashif Virks moské ligger i Spånga i norra Stockholm. För att göra moskén så öppen som möjligt har
han bjudit in allmänheten, myndigheter och skolklasser för studiebesök. Han har varit noggrann med att
tydligt fördöma våldsbejakande jihadistgrupper i bland annat Syrien.
- Det är viktigt framför allt för muslimska ungdomar, som kanske är vilsna, att visa att islam verkligen
står för fred. Miljön blir allt mer fientlig och då är tystnad inte rätt väg att gå. Okej vi har inget att göra
med vad muslimer i andra länder gör på samma sätt som en ateist inte har något att göra med vad
andra ateister gör. Men det ska inte vara någon annan som representerar vad vår religion står för.
Varken andra som kallar sig muslimer eller folk som är emot islam. Jag vet inte varför det inte varit så
många andra muslimska företrädare som sagt dessa saker.
Kashif Virk minns hur muslimernas situation förändrades efter terroristattackerna i USA 11 september
2001. Han gick då själv i skolan.
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- Då var det mest att jag var en utlänning. Jag var den enda bruna i klassen och det var nog bara det,
att jag var annorlunda. Men det här med att vara muslim, det kom efter 11 september.
I dag är situationen troligtvis mycket värre.
- Det måste vara oerhört plågsamt för muslimska barn som får frågor i skolan från sina vänner som hört
från sina föräldrar att islam gjort olika saker. En konflikt som pågår i en annan del av världen förändrar
folks sätt att tänka och föräldrar överför det till sina barn, säger Kashif Virk.
För att förändra den nuvarande situationen tror han att det krävs mer kunskap. Där har även journalister
ett ansvar.
- Svenska medier använder många muslimska termer. När detta sker får allmänheten reda på att jihad
är en aggressiv och negativ term vilket det egentligen inte är. Så om vi då är tysta leder det till att hela
kunskapen inte kommer ut.
Allt ska börja i skolan tycker Kashif Virk. Den religionsundervisning som finns måste bli mer omfattande
eftersom vi lever i ett globalt mångkulturellt samhälle. - Då måste vi lära oss mer av andra människors
kulturer. Annars uppstår den här klyftan mellan oss.
I Sverige finns det muslimska ledare som förordar att muslimer inte ska integrera sig med den svenska
ickemuslimska befolkningen. Det motiveras med att nära kontakter med ickemuslimer kan försvaga tron
på islam.
- Det är en helt felaktig tanke. Muslimer ska vara lojala och integrera sig i de samhällen man kommer till
och lära sig språket. Det är vi väldigt tydliga med i vår församling, att man måste lära sig svenska för att
kunna lyckas och för att ha en framtid här.
Under sommaren har det rapporterats i flera medier om hur vissa segregerade stadsdelar påverkats allt
mer av religiösa ledare i stället för svenska lagar och regler.
- Jag märkte när jag flyttade till Stockholm att utlänningar bor i sin stadsdel och har minimal kontakt
med svenskar. Vi måste öka motivationen för dessa människor att integrera sig och komma i kontakt
med svenskar. Om det ökar får muslimer reda på att svenskar är goda, ärliga och trevliga människor.
Om inte detta sker kommer de här fördomarna att etsa sig fast bland invandrare och det gynnar bara de
här personerna som säger att muslimer inte ska integrera sig. Ansvaret ligger inte bara på en sida
tycker Kashif Virk utan för att lyckas med en bra integration krävs det en vilja från alla.
- Från muslimernas sida så måste vi integreras bättre, från andra sidan märker jag att man måste ge
möjligheten för invandrare att integreras bättre. Det är inte lätt att flytta in till vissa områden.
"Det är viktigt framför allt för muslimska ungdomar, som kanske är vilsna, att visa att islam verkligen
står för fred Kashif Virks"
◗ Jihad
Står framför allt för en inre kamp inom islam. En muslim måste kämpa mot sin egen egoism och rädsla
för att stå emot frestelser som bryter mot religionens regler.
Jihad kan även stå för kampen mot samhällets förtryck mot islam. I undantagsfall och som sista utväg
kan den kampen gå över till "försvarskrig" om ingen fredlig lösning är möjlig.
Enligt vissa extrema islamistiska tolkningar kan man attackera länder i väst och länder som allierat sig
med väst. Detta för att man anser att muslimska länder i Mellanöstern är under attack från väst.
Bildtext: Kashif Virk försöker göra sin moské så öppen som möjligt.
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© Gefle Dagblad<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/PHqUxiUo
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Även Södertälje har fått förfrågan om ett moskébygge
Länstidningen Södertälje Premium. Publicerat på webb 2018-02-21 17:08.

En muslimsk församling i Stockholm har
skickat ut en förfrågan om att få bygga en
moské i Nykvarn, som LT berättade i går. Men
även Södertälje har blivit tillfrågat. Annons Nykvarn är inte det mest lukrativa för oss.

Tanken initialt var att vi skulle skicka till flera
kommuner för att se om vi fick någon respons,
säger Kashif Virk, imam i Ahmadiyya muslimska
samfundet, AMS, i Stockholm.
AMS fick sin första imam i Sverige redan 1957 och
1974 byggdes den första moskén i Göteborg och
sedan byggdes en i Malmö. Men i Stockholm finns
ingen moské. Församlingen har en lokal i Spånga,
men den börjar bli för trång då bland annat antalet
medlemmar ökar.
- Vi har många interreligiösa samtal i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Kalmar och Luleå där vi är
etablerade. Där bjuder vi in judiska och kristna
företrädare för diskussion. Vi brukar också ha
öppet hus och bjuda in till våra moskéer i Göteborg
och Malmö. Nu vill vi ha samma möjlighet även
här, för vi kan inte bjuda in folk till den lilla moské
vi har nu, säger Kashif Virk.
- Det har varit ett mycket uppskattat inslag det här
med transparans och att folk har kunnat besöka
våra moskéer bara genom att anmäla sig.
Utskicken med förfrågan om ett moskébygge, som
de ska finansiera själva, har hittills resulterat i
några mejlkonversationer. Men inget direkt möte är
inplanerat ännu så länge.
- Vi har erfarenhet från andra ställen att den här
processen är väldigt tidskrävande, men vi vill få
igång en dialog i varje fall så att vi kan få prata
med ansvariga politiker eller tjänstemän som kan
vägleda oss och berätta för oss hur vi bör gå
tillväga, säger Kashif Virk.
Ladda ner LT:s nyhetsapp gratis till din Iphone här
eller till din Android här!
Image-text:
Nasir-moskén i Göteborg var den första som byggdes i Sverige. Nu vill Ahmadiya-muslimerna bygga en
moské även i Stockholms län och både Södertälje och Nykvarn har tillfrågats. Foto: Björn Larsson
Rosvall/TT
© Länstidningen Södertälje Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
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egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/RcrmbmSQ
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Heligt besök i Göteborg
SVT Nyheter. Publicerat på webb 2016-05-20 15:56.

I Sveriges första moské som drivs av
Ahmaddiyaförsamlingen är nu kalifen Mirza
Masroor Ahmad på besök. Dagens fredagsbön
i Göteborg som leds av honom direktsänds till
207 länder.

Det är första gången han besöker Göteborg och
medlemmarna är hedrade.
- Jag är otroligt lycklig för att han kommer. Det är
en Sverigeturné som började av hans helige ledare
i Malmö där han invigde en ny moské, sedan höll
han flera föreläsningar i Stockholm och avslutar nu
i Göteborg, säger Kashif Virk som är imam.
Ledare för miljontals muslimer
Kalifen Mirza Masroor Ahmad är från Pakistan,
men bor och arbetar från London. Han är ledare
för miljontals muslimer i 207 länder.
Ahmaddiya är en sunnitisk rörelse som uppstod i
Indien och upplevs av en del andra muslimer som
kontroversiell då de har en egen tolkning av
profetskapet. I flera länder är de förföljda. I Sverige
har man 1000 medlemmar och många har rest
långt för att träffa kalifen.
- Fredagsbönen som leds av honom från Göteborg
direktsänds över hela världen i 207 länder med
flera miljoner tittare.
Vill diskutera flyktingfrågan
Under Mirza Masroor Ahmads Sverigeturné har
han av internationella medier beskrivits som
muslimernas påve. Men av svenska journalister
har han mest fått frågor om handskakning av
kvinnor och om islams syn på homosexualitet.
- Man kan se det som att vara konservativ eller
som att utöva sin religion. Kalifen brinner för att
motverka extremism och vill gärna diskutera
flyktingfrågan. Vår slogan inom Ahmaddiya är
kärlek för alla, hat mot ingen och jag hoppas han
får möjlighet att prata mer om dessa frågor, säger
Kashif Virk.
© SVT Nyheter<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Se webartikeln på http://ret.nu/clXr1wJd
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"Kärlek för alla, hat mot ingen"
RELIGION. Imamerna Rizwan Afzal och Kashif Virk från Ahmadiyya
församlingen besökte Karlskoga för att prata och informera om islam
Karlskoga Tidning -Kuriren. Publicerat i print 2021-04-06. Sida: 2,3.

Det finns stora okunskaper och fördomar om
islam hos icke muslimer, men även hos en del
muslimer. Det vill två imamer som reser runt i
Sverige råda bot emot.

Många som kommer fram och pratar med Rizwan
Afzal och Kashif Virk har dåligt kunskap om Islam.
- Många tror att alla muslimer ingår i samma
rörelse. Men islam är uppdelad i två inriktningar,
shia och sunni. Sedan finns det 50 olika
inriktningar inom sunni och 23 inom shia. Det är
som kristendomen, där det finns fullt av inriktningar
och församlingar, säger Rizwan Afzal.
De har parkerat på Alfred Nobels torg i Karlskoga
med sin husvagn. De har rest runt i både norra och
södra Sverige. Nu inriktar de sig på Mellansverige.
De ska vara i Örebro, Karlstad, Borlänge, Gävle
och så nu i Karlskoga.
De två har på sig tröjor med trycket, "Jag är
muslim. Fråga mig vad som helst".
- Vi vill att folk ska komma fram till oss, både
ickemuslimer och muslimer. De får fråga vad som
helst, de får kritisera oss, till och med hata oss. Men de ska visa respekt, säger Kashif Virk.
Han tar upp händelsen där folk eldade upp koraner, bland annat i Malmö.
- Det finns ett fåtal som vill sprida hat i samhället och splittra det. Vår syn på yttrandefriheten är inte den
samma där. Vi anser att man får vara kritisk mot oss. Folk får komma hit och ha aggressiva åsikter som
vi kommer att bemöta. Men vi tycker att det är moraliskt fel att häckla varandra. Det går inte bygga ett
bra samhälle om vi häcklar varandra. Men vi står upp för yttrandefriheten, den ger oss och andra rätten
att stå här i dag.
Rizwan Afzal berättar att många har frågor om extremism, jämställdhet och kvinnans roll i islam. Många
svenskar har frågor om kvinnor och om de är tvungna att bära burka och hijab.
- Man kan inte tvinga någon. Det finns enligt islam inget tvång. Vi har kvinnor i vår församling som valt
att inte bära hijab och vi har kvinnor som vill bära. Det står i koranen att kvinna ska skylla sitt hår, men
det står inget om något straff om hon inte gör det.
De berättar att när många reste ner och anslöt sig till IS hade de en kampanj som kallades, "Stoppa
krisen".
- Vi vände oss till muslimer för att vägleda dem och berätta vad som är islam och samtidigt motverka
islamofobin som spred sig då. Vi värnar om en separation mellan stat och religion. En anledning är att
även om du har hundra procent muslimer i ett land så är inte alla inom samma inriktning. Religion är
privatlivet, hur du ska leva och hur du ska vara. Inte bestämma hur andra ska vara.
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Han säger att religion bara får utövas enligt landets lagar.
- Man har två val, antingen lämnar man landet eller så följer man lagarna, säger Kashif Virk.
Rizwan Afzal berättar att en del muslimer kommer fram och vill prata om jihad.
- Men många har missuppfattat innebörden med jihad. Vi tror att jihad betyder strävan mot sina egna
brister. Jihad för oss är att vägleda folk om okunskap, säger Rizwan Afzal.
Folk kommer fram till husvagnen och pratar. Vissa är nyfikna, medan andra har flera frågor.
Bildtext: Rizwan Afzal med tröjan, "Jag är muslim. Fråga mig vad som helst". | Med sig på turnén har de
en husvagn och ett informationsbord. | En efter en kommer det fram personer som vill prata med
imamerna.
© Karlskoga Tidning -Kuriren eller artikelförfattaren. Utgivare: Jonas Klint. Databasens namn: Jonas Klint / Karlskoga Tidning
-Kuriren / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/fglowTrQ
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Bättre att jobba än att vara ledig under ramadan
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2017-06-18 00:00.

I dag är det sju dagar kvar av ramadans 30
långa fastedagar utan mat och dryck. …

- När jag jobbar nio timmar har jag så mycket
annat att tänka på. Fast törsten här är ju ändå
mycket lättare än för dem i Saudiarabien,
konstaterar Fariz Baroudi, som 30 år efter att han
lämnade Syrien nu är inne på sitt andra varv med
svensk sommar-ramadan och dess maratonlånga
fastedagar.
2016, 2017 och de närmsta åren infaller ramadan
på sommaren. I år gick starten lördag 27 maj, och
fastan avslutas den 24 juni. Det innebär runt 20
timmar per dygn utan vare sig mat eller dryck för
någonstans mellan 100 000 och 200 000 svenska
muslimer: förskolepedagoger, taxichaufförer,
kockar, läkare, advokater och många andra.
När DN träffar Fariz Baroudi är han inne på sin
sextonde fastedag. Svårt, skulle man som
utomstående kunna tro, för den som tillbringar hela
dagarna omgiven av mat. Men chefen för Folkets
kebab är ett enda stort leende.
- Före ramadan vägde jag 127 kilo, hade diabetes
och höga blodfetter, det försvinner med fastan,
intygar 63-åringen.
- Jag har mycket bättre värden nu. Och jag sover
mycket bättre. Jag mår verkligen jättejättebra!
Inte ens de första dagarna var han yr eller mådde
dåligt.
- Du vet, man förbereder sig mentalt och fysiskt,
genom att trappa ned på ätandet. Tio dagar innan
åt jag bara en liten måltid per dag.
Nästan alla i den 14 man starka personalen fastar.
Utom två, som är kristna.
- Vem skulle annars smaka av maten under
ramadan? skrattar Fariz Baroudi och slår ut med
händerna.
Mycket mat ska lagas, och inte bara till de många
ickefastande som runt lunch flockas i restaurangen.
Klockan tio i kväll, och alla andra ramadankvällar då solen sänkt sig i Riddarfjärden, är det dags för ett
hundratal ramadanfirare att otåligt inta restaurangens övervåning, där en buffé med tolv varma rätter
och 40 kalla från hela arabvärlden väntar. Prick tio får de börja.
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Vissa svenska muslimer bryter dock fastan redan vid 18-19. De hänvisar till att om dagarna är för långa
där man befinner sig går det lika bra att i stället följa fastetiderna för de heliga platserna Mecka och
Medina. Något som med kraft dementeras av Islamguiden.com, en sajt med praktiska råd som många
svenska muslimer följer, medan andra anser att den är alltför kompromisslös.
Förskolepedagogen Deana säger att hon lutar sig mot religiösa auktoriteter i bland annat Egypten och
Turkiet när hon äter och dricker redan vid 19.
- 20 timmar är för mycket. Inte bra för hälsan heller, säger Deana, där hon sitter i solen på
förskolegården omgiven av lekande, stojande, kivande småbarn, som skriker i mun på varandra. En
tröttande miljö, även för den som inte fastar.
- Om jag säger att fastan inte påverkar hur jag mår på jobbet så ljuger jag, säger hon.
- Mest på eftermiddagen, då man är tröttare än vanligt. Men jag har en stark tro och jag kämpar, det är
en självklarhet.
Själv fastar hon 15 eller 16 timmar, beroende på soltiderna i Mecka.
- Jag följer Saudiarabiens tider. Förr i tiden fanns ju inte muslimer i Norden, man får tänka själv. Jag har
frågat flera som jag kan lita på.
Deana upplever trots det att frågan om tiderna är så pass kontroversiell att hon inte vill framträda med
sitt riktiga namn.
Ahmadiyyaförsamlingen, en av de äldsta i Sverige, men relativt liten jämfört med andra svenska
muslimska samfund, har beslutat sig för 18 timmar. Det har också med de korta svenska nätterna att
göra, säger imam Kashif Virk vid Bait-ul-Aafiyyat moskén i Stockholm.
- De svenska försommarnätterna blir aldrig så mörka som det mörker koranen definierar som natt. Då
ska hela horisonten vara svart, påpekar Kashif Virk.
- Därför går vi efter solens uppgång och nedgång vid närmaste geografiska plats där det verkligen blir
tillräckligt mörkt. Och då har vi fastställt dagen till 18 timmar. Men många muslimer jag känner i Sverige
rättar sig efter tiderna i Mecka.
Tove Nandorf
Följ skribent
Ramadan firas årligen till minne av profeten Muhammeds kallelse den nionde månaden i det islamiska
månåret. De 29 eller 30 dagarna infaller vid med några dagars förskjutning varje år.
Under ramadan ska en rättrogen muslim varken äta eller dricka från soluppgång till solnedgång. Inte
heller röka, ha sex eller tala illa om någon. De enda som undantas är sjuka, gravida, barn, äldre och
personer på resa.
Syftet är att komma närmare gud, öva tålamod, ödmjukhet och självkontroll och lära sig uppskatta det
man har, som vatten, mat och familj.
Ramadan följs av högtiden eid al-fitr, i år 24 juni.
Det finns inga regler inom islam för hur personer med krävande yrken - som läkare, piloter eller
chaufförer - ska hantera fastan. Vissa väljer att arbeta natt under fastan. I första hand råds de rättrogna
att under ramadan om möjligt ta semester, dra ned på sina arbetstider eller lägga om sitt schema. Men
om sådan ledighet äventyrar ens försörjning eller anställning är det tillåtet att avbryta i förtid.
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vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/OwWOy7f9
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Inte Karolinskas ledning som riskerar livhanken
GT. Publicerat i print 2018-01-03. Sida: 4.

■■ Ett flygplan med ett lika bristfälligt larm-■■
Samma sjukhusledning som försä…

Den 21 november, på ettårsdagen av inflyttningen
på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS), brakade
livsviktiga larmfunktioner fullständigt samman. Då
hade ett år förflutit av ideliga störningar i larm-,
övervaknings- och kommunikationsutrustningen.
Så sent som fyra dagar före Det Stora
Sammanbrottet fick en patient fyra minuter
försenad återupplivning på grund av fel i
övervaknings- och larm-utrustningen. Patienten
blev svårt skadad och avled efter drygt två veckors
intensivvård. Händelsen lär vara anmäld till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) men borde
rimligen polisanmälas.
Samtidigt som ambulanser omdirigerades och
patienter flyttades från NKS försäkrade
sjukhusledningen att patientsäkerheten inte var
hotad. Samma sjukhusledning som försäkrade att
kirurgen Paolo Macchiarinis famösa
luftstrupsoperationer var etiskt oklanderliga.
Ett flygplan med ett lika bristfälligt larmsystem som
NKS skulle få startförbud. Bygg ett kärnkraftverk
med NKS-standard på larmsystemen och försök få verksamheten godkänd av Kärnkraftsinspektionen.
Tror någon att man skulle få driftstillstånd?
De osäkra larmsystemen och den undermåliga sjukhusdesignen påpekades långt före flytten av oss
inom vårdprofessionen. Sjukhusledningen ignorerade detta och påstod att allt var patientsäkert. När allt
fler felaktigheter uppdagades efter att systemen tagits i aktivt bruk framhärdade man ändå i sin
ståndpunkt.
Sjukhusledningen har ägnat avsevärda ekonomiska och personella resurser åt en dyr och kontroversiell
organisationsreform. Allt medan sjukvårdsköerna på Karolinska fortsätter att öka. En tragisk
konsekvens av en misskött sjukvård är det 20-tal patienter som i somras fick vänta oacceptabelt länge
på sina bokstavligen livsviktiga bukoperationer. Dessa dystra fall är ändå bara toppen på ett isberg av
onödigt prolongerat lidande orsakat av dålig sjukvårdsplanering. Förlossnings-, neuro-, barn- och
cancersjukvård är några av de verksamheter vars tillkortakommanden går som en följetong i medier.
När Damokles avundades kung Dionysios av Syrakusa dennes privilegierade ställning lät kungen
honom få sitta på tronen, men hängde ett skarpslipat svärd i ett hårstrå ovanför hans huvud. Detta för
att illustrera hur utsatt man är i makthavarens position.
I våra moderna tider behöver makthavare sällan riskera livhanken. Den som har misskött sitt ämbete tar
numera på sin höjd en "timeout", gör en "pudel" eller tillsätter en internutredning.
I viss mån kan ett aktiebolags verkställande direktör, vd, påstås ha ett Damoklessvärd hängande över
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sig. Aktiebolagets styrelse, som har aktieägarnas uppdrag att förvalta bolaget, kan nämligen avsätta vd
med omedelbar verkan. En vd som inte lyckas upprätthålla och utveckla bolagets verksamhet sitter lika
osäkert som Damokles på tronen. Skulle både styrelsen och vd missköta sina uppdrag kan de räkna
med att aktieägarna vid nästa bolagsstämma kommer att vilja ha förändringar i bolagsledningen.
Karolinska universitetssjukhuset har de senaste åren haft flera motgångar där varken vd eller styrelsen
förmått agera adekvat. Sjukhusdirektören Melvin Samsom har misskött såväl Macchiariniaffären som
sjukvårdsproduktionen och styrelsen klarar uppenbarligen varken av att vägleda eller avskeda honom.
Men, en inkompetent vd kombinerad med en impotent styrelse är inget som ägarna, Stockholms
invånare, behöver acceptera. Vi röstberättigade stockholmare har "bolagsstämma" vart fjärde år. I år,
2018, får vi välja vilka politiker som ska se till att våra sjukhus och institutioner sköts väl.
Då hoppas jag att våra nu ansvariga politiker, som uppenbarligen saknar förmåga att styra sjukvården,
får ett konkret tydliggörande av Damokles svärd.
"Patienten blev svårt skadad och avled efter drygt två veckors intensivvård."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Slopa straffrabatten för unga hedersförtryckare Ge mig en chans att förklara islams mittfåra Tomma
asylboenden borde bli folkhögskolor
Bildtext: Hedersförtryck är största kränkningen av mänskliga rättigheter, anser Lotta Edholm (L). |
Imamen Kashif Virk ger fem råd för hur man ska förstå islam bättre. | Sätt nyanlända och
arbetskraftsinvandrare i skolbänken. Nu! skriver Bert Karlsson. | JARL EHRENBERG Överläkare,
Karolinska universitetssjukhuset. | VÅRDSKANDAL. Ett 20-tal patienter fick i somras vänta
oacceptabelt länge på sina bokstavligen livsviktiga bukoperationer, skriver överläkaren Jarl Ehrenberg
om Nya Karolinska. Samma sjukhusledning försäkrade att Paolo Macchiarinis (bilden)
luftstrupsoperationer var etiskt oklanderliga.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/A4fkxxBy
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Tuff fasta för muslimer i norr
Dagen. Publicerat i print 2014-06-27. Sida: 8.

På måndag inleds ramadan, muslimernas stora
fastemånad. För svenska muslimer blir det en
tuff fasta eftersom man inte får äta under
dygnets ljusa timmar.

Som praktiserande muslim avstår man mat, dryck
och sexuellt umgänge under en månad för att i
stället fokusera på andlighet genom att exempelvis
läsa igenom Koranen och gå på extra
bönesamlingar i moskén. De första två, tre
dagarna är svårast, sen blir fastan mer rutin.
Det menar Kashif Virk, imam i en församling i
Stockholm. För hans del blir det extra bråda dagar
från och med måndag eftersom det under ramadan
hålls en särskild lång bön i moskén varje kväll.
- Under ramadan visar vi vår kärlek till Gud genom
att även avstå från saker som han har tillåtit.
Det blir en högre nivå av kärlek än när vi endast
avstår det som han inte tillåtit, säger Kashif Virk.
Olika tider
Fastan infaller på lite olika tider beroende på var
på jorden man bor. I Stockholm börjar den dock 2.06 på måndag morgon och bryts klockan 22.15 på
kvällen.
Man ska sluta äta så fort man ser det första ljuset, därför blir det väldigt lång fasta för de muslimer som
bor i Sverige.
- Här är inte klimatet någon utmaning, som det kan vara på andra platser, här är det i stället ljuset,
menar Kashif Virk.
Viktigt att dricka
Det blir extra viktigt att få i sig mycket dryck och se till att äta hälsosam mat när fastan är bruten.
När kvällen kommer har familjen lagat god mat som man äter så fort fastan bryts. De som är
undantagna från fastan är barn, sjuka, gravida och de som är på resande fot.
- Vi minskar intaget av fysisk föda samtidigt som vi ökar det andliga intaget, förklarar Kashif Virk.
- Många muslimer har som mål att läsa hela Koranen under fastemånaden.
Efter 30 dagar bryts fastan, då firas högtiden Eid, som betyder en återvändande högtid. Efter intagandet
av en extra rejäl och festlig frukost samlas alla i moskén för att läsa Eidbönen.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
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artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/23BXZSZF
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GD bombhotat efter artikel om gävleimamen
■ GD granskar Islamistisk extremism
Gefle Dagblad. Publicerat i print 2015-09-11. Sida: 4.

GÄVLE Gefle Dagblad bombhotades på
torsdagen med anledning av artikeln om
Gävleimamen Abo Raad som publicerats
samma dag. - Det är ett hot mot pressfriheten
och demokratin, säger Anna Gullberg,
chefredaktör.

En anonym person ringde till polisen vid lunchtid
och krävde att GD genast skulle ta bort den artikel
om imamen vid moskén Al-Rasheeden i Gävle
som publicerats på torsdagsmorgonen på GD:s
hemsida. Samma artikel publicerades också i
papperstidningen.
- Det är en ung kvinna som ringer och under
samtalet nämner hon en bomb. Men hon säger
inte någonting om var den finns eller att den ska
detonera, säger Mikael Hedström, presstalesman
vid Gävlepolisen.
Polisen gör bedömningen att den unga kvinnan har
något slags koppling till den moské som Gefle
Dagblad har granskat under de senaste dagarna.
Efter att ha gjort bedömningen att tidningshuset
inte behövde utrymmas stannade polisen kvar för
att bevaka GD.
- Det här är oerhört allvarligt, säger Anna Gullberg.
Eftersom det direkt riktar sig mot en publicering som GD gjort betraktar hon försöket att stoppa den som
ett hot mot demokratin.
Hon samlade snabbt alla anställda till ett informationsmöte.
- Vi pratade naturligtvis om de säkerhetsfrågor som uppstår i ett sånt här läge. Det jag kan säga är att vi
har ett väldigt bra säkerhetsläge här på redaktionen.
Därefter fortsatte arbetet på tidningen. Journalistiken kommer inte att påverkas av hotet säger Anna
Gullberg.
- Vi kommer att fortsätta att rapportera, det är vad som händer.
GD har de senaste dagarna publicerat flera artiklar om personer med kopplingar till Gävlemoskén. Den
artikel som hotet gällde handlar om att imamen Abo Raad pekas ut som en ledare för militant islamism i
Sverige. Övriga har bland annat handlat om kopplingar till salafism, en sträng, konservativ, tolkning av
islam, samt till IS och våldsbejakande islamism. En artikel handlade om hur viktigt Stockholmsimamen
Kashif Virk tycker att det är att församlingarna och samhället är öppna.
Det som hänt har fördöms och har uppmärksammats i medier över hela landet. - Alla former av
övergrepp mot demokratin, vilket en sådan här handling är, är att fördöma. Jag ser mycket, mycket
allvarligt på ett sådant angrepp på demokratin, säger kommunalrådet Åsa Wiklund Lång, S.
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Tidningsutgivarna fördömer hotet.
- I ett öppet samhälle är det viktigt att allt och alla kan granskas - objektivt och utan förutfattade
meningar. Och att även kritiska och obekväma frågor får ställas. Det är vad GD gjort - och det ska inte
bemötas med hot som ytterst syftar till att skrämma till tystnad. Det är att hota såväl yttrandefriheten
som demokratin, säger VD Jeanette Gustafsdotter.
Också Journalistförbundet fördömer bombhotet.
På sin hemsida skriver de: "Att hotet riktar in sig på yttrandefriheten är allvarligt. Vi måste motverka de
ständigt pågående försöken att tysta oss journalister. En journalist ska aldrig behöva acceptera
trakasserier och hot. Vi vill uttala vårt fulla stöd till Gefle Dagblads medarbetare i denna allvarliga
situation. "
© Gefle Dagblad<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/H7SSgHtm
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Respektera väljarnas val - och släpp in SD
Kvällsposten. Publicerat i print 2017-08-25. Sida: 4.

■■ Att hävda att Malmö är bra på
medborgardialog samtidigt som de rödgröna
utesl…

I kommunvalet 2014 i Malmö så fick
Sverigedemokraterna 13,1 procent och blev
Malmös tredje största parti. Nästan 24 000
Malmöbor valde att lägga sin röst på SD för att just
vi skulle representera dem i olika kommunala
politiska församlingar. Trots att SD fick ett sådant
starkt mandat och ett förstärkt förtroende, så har
det rödgröna styret tagit sig rätten att förvränga
den kommunala demokratin och förneka SD
platser i olika utskott.
Det finns nog inte många Malmöbor som är
medvetna om att Sverigedemokraterna inte får
sitta med i Arbetsmarknads- och socialnämndens
olika myndighetsutskott som tar olika
myndighetsbeslut som berör socialtjänsten.
SD får inte heller ha någon som helst insyn i vad
som pågår i dessa utskott. Däremot får partier med
ett svagare mandat än Sverigedemokraterna, som
Liberalerna och Miljöpartiet sitta med i dessa
utskott.
De ärenden som behandlas i dessa myndighetsutskott berör enskilda personer och socialtjänstlagen
och är inte politiska till sin natur. Det finns inte någon politisk debatt utan ofta råder det konsensus
mellan politikerna. De rödgröna partierna har inte någon specifik orsak till att utesluta SD från dessa
myndighetsutskott.
Sverigedemokraterna får inte heller sitta i arbetsutskotten, som tar olika beslut och bereder ärenden till
de olika nämnderna.
Även i arbetsutskotten så finns det partier som har fått färre röster än SD. Syftet med arbetsutskotten i
olika nämnder är att de olika partierna ska ha någon sorts dialog inför nämndsmötena samt försöka nå
samförstånd för att undvika konfrontation i nämnden. Hela syftet med arbetsutskotten motverkas genom
att man utesluter SD.
Själva anledningen till varför SD stängs ute från vissa utskott är oklart. Under de år som vi ställt frågor
om detta så har vi fått olika svar och ibland har vi mötts av tystnad.
Då de rödgröna partierna i alla nämnder ser till att SD inte får sitta i arbetsutskotten och inte heller i
myndighetsutskotten i Arbetsmarknads- och socialnämnden, så måste det finnas en viss
överenskommelse.
Det är viktigt att det finns respekt för folkets vilja även på den kommunala nivån. Om människor ger ett
mandat till ett visst parti så förväntar man sig att det partiet ska kunna vara verksam i hela den
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kommunala demokratin och inte utestängas från viktiga utskott på ett orättvist sätt. Det som händer i
Malmö händer i andra kommuner i Sverige och det är farligt. Om detta beteende där man utestänger
partier från viktiga utskott blir praxis så minskar förutsättningar för dialog och konsensus i demokratin.
Vi får en kommunal demokrati där det blir praxis att hindra oppositionen från att verka, precis som de
rödgröna partierna gör i Malmö.
Ur ett demokratiskt perspektiv så urholkar man beredningens och utskottens legitimitet genom att vägra
släppa in SD i nämndernas arbetsutskott och Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott.
Tanken är ju att utskottsledamöterna i dessa utskott ska vara representanter från partierna som
malmöborna röstat på. Det är just detta som ger utskotten en demokratisk legitimitet.
Det är ironiskt att samtidigt som de rödgröna politikerna i Malmö stad försöker framställa staden som en
framgångshistoria när det gäller medborgardialog så vägrar man ha en ordentlig dialog med ett av
stadens största oppositionspartier. Ett sätt att stärka medborgardialogen i Malmö stad är att låta det
parti som många malmöbor röstat på representeras i nämndernas arbetsutskott och Arbetsmarknadoch socialnämndens myndighetsutskott.
Sverigedemokraterna uppmanar det rödgröna styret att sluta med detta beteende och respektera det
mandat som Malmöborna har gett till Sverigedemokraterna.
Vare sig om det är Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna som har makten i Malmö så är det
viktigt att den folkvalda oppositionen får delta i de politiska församlingarna.
"Det är viktigt att det finns respekt för folkets vilja även på den kommunala nivån."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Sluta ta skolfoton - för barnens skull
Mamman: Fotograferingen bidrar till oro, mobbning och ekonomisk press.
Muslimska ledare måste göra upp med antisemitismen
Imamen Kashif Virk: Koranens budskap handlar om tolerans - tillåt inget annat.
Sveriges kvinnor är värda mer
En häst får inte flyttas innan fölning, men människor skickas omkring i aktivt värkarbete.
Bildtext: DEMOKRATI. Att Sverigedemokraterna utesluts från beslutsfattande organ i Malmö är på sikt
ett hot mot demokratin, skriver Nima Gholam Ali Pour (SD). | NIMA GHOLAM ALI POUR (SD) Politisk
sekreterare och ersättare i Malmö stads kommunfullmäktige.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/EovSJBuM
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Människor och tro
Sveriges Radio P1. Publicerat på webb 2020-02-26 14:37.

© Sveriges Radio P1<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/DUZGY8Bv
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Replik: Normerna är problemet - inte slöjan
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-02-24 13:05.

Religion. Istället för att förbjuda slöja i skolan,
bör vi som samhälle verka mot de tvingande
normer och det hedersförtryck som är kopplat
till slöjan. Replik.

Jenny Sonesson förespråkar i sin krönika ett
totalförbud av slöjor i svenska grundskolor. Hon
menar även att det vore rätt att instifta ett förbud
för alla religiösa attribut, med hänvisning till
barnens rätt till religionsfrihet - det vill säga att barn
inte ska få påverkas av föräldrar i att finna mening i
livet.
Som stöd för sin tes nämner Sonesson lagar i Iran,
islamistiska influenser från Saudiarabien och
Somalia och föreställningar om hedersförtryck och
om kvinnors kroppar inom vissa miljöer.
Jag menar att diskussionen kring slöjan
överskuggats allt för mycket av argument som de
ovan nämnda, vilket nästan utestängt övriga
perspektiv i frågan. Denna ensidiga diskurs bortser
från de många kvinnor och flickor som bär sjalen
som en stolt symbol för sin identitet. Att de ständigt
får höra en dylik diskurs kan uppfattas både
obehagligt och kränkande.
För några veckor sedan var jag med i en panel om
religiösa friskolor tillsammans med Sonesson, där
influensen av religiös extremism i samhället
diskuterades. Vi var överens om att de extrema
och i vissa fall våldsbejakande krafterna utgjorde
en liten del bland de religiösa rörelserna.
Det vore tragiskt om deras representation slog mot
en hel minoritet som ständigt förknippas med dem.
När det gäller slöjan, så är det inte så att det är
själva plagget som är problematiskt. Det är snarare
dess koppling till tvingande normer och
hedersförtryck. Som samhälle bör vi verka för att
lagstifta kring dessa kopplingar, som är det
egentliga problemet.
Jag tror inte det är många som vill se ett samhälle
där man i liberalismens namn inför diverse förbud
som specifikt avser minoriteter. Utöver det faktum
att det är inskränkande av deras friheter, så är det dessutom ett hinder i integrationsarbetet.
Kashif Virk
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© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/PzDKbKxm
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Slöjan befäster hora-madonna-komplexet
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-02-27 15:34.

Religion. Slöjan är könsdiskriminerande,
flickornas bröder slipper att dagligen bära det
hämmande plagget.

Och alla barn i Sverige har enligt läroplanen rätt att
utvecklas bortom könsrollernas trånga
begränsningar, skriver Jenny Sonesson i en replik.
Replik. Jag välkomnar att Kashif Virk, imam vid
Bait-ul-Aafiyyat moskén i Stockholm, har skrivit en
replik på min krönika om slöjfri förskola och
grundskola. Virk blandar emellertid samman barn
med vuxna kvinnor fast jag överhuvudtaget inte
berör myndiga personers val av klädsel. Jag vill
betona att jag ser det som prioriterat att förskola,
låg- och mellanstadium är slöjfritt eftersom slöjan
sexualiserar prepubertala barn.
Slöjans patriarkala historia är vida äldre än islam
och går tillbaka till minst tretusen år gammal
assyrisk lagstiftning i Mesopotamien. Om en mans
fruar och döttrar går ut på gatan ska deras
huvuden vara beslöjade. Den prostituerade får inte
beslöja sig. Tjänarinnor får inte beslöja sig.
Samma lag har en mängd föreskrifter om straff om
en mans fru blir våldtagen eller om hon är otrogen.
Slöjan markerade att en kvinna eller flicka tillhörde
en enda man, medan den obeslöjade var tillgänglig
för alla. Bruket med slöja för att utmärka ärbara
kvinnor spred sig till Perserriket, antikens
Grekland, Rom och kristna Bysans.
Gifta kvinnor har även i Sverige haft håret täckt för
att markera dygd och status. Ogifta flickor som
blev med barn brännmärktes socialt genom att
tvingas bära en så kallad horluva.
Hora-madonna-komplexet är uråldrigt och frodas
globalt än idag, sorgliga exempel är
våldtäktsdomar där förmildrande hänsyn tas till om
offret varit lättklätt och anses ha lockat förövaren.
Kristendomens historia är full av förakt för det
kvinnliga. Men religioner kan omtolkas och bli mer
jämställda om viljan finns. Svaret behöver inte vara
ateism.
En sekulär stat ska inte förväxlas med en religionsfri stat. Föräldrar ska ha rätt att fostra sina barn i
enlighet med sin tro men det måste finnas proportioner. Barn befinner sig i ett konstant underläge som
samhället aldrig får bortse ifrån. Om jag krävde att min fyraåriga dotter ständigt ska ha på sig mössa
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eller Darth Vader-kostym på grund av min tro skulle det väcka ramaskri och betraktas som en orimlig
kränkning av barnets kroppsliga integritet.
Slöjan är könsdiskriminerande, flickornas bröder slipper att dagligen bära det hämmande plagget. Alla
barn i Sverige har enligt läroplanen rätt att utvecklas bortom könsrollernas trånga begränsningar.
Huvudduk på flickebarn utgör ett hinder för jämställdhet eftersom slöjan befäster
hora-madonna-komplexet och är hederskulturens uråldriga verktyg.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Jenny Sonesson
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ILExl3dN
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Extremism, yttrandefrihet och curlingföräldrar i Opinion
Live
SVT (arkiv). Publicerat på webb 2016-09-22 11:54.

OPINION LIVE 22:00 - SVT 1 För att skildra
extremismen i Sverige har journalisten Niklas
Orrenius följt konstnären Lars Vilks. Den 22
september klockan 22 sänds veckans Opinion
Live med Belinda Olsson som programledare.

© SVT (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/SWW29cT1
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Stora skillnader om Jesus i religionsdebatt
Imamen Kashif Virk: Jesus överlevde på korset - och ligger nu begravd i Indien
Dagen. Publicerat i print 2016-03-09. Sida: 8.

Jesus var inte Guds son och han dog inte på
korset. Det hävdade imamen Kashif Virk i en
debatt om Jesus identitet. Den kristne
apologeten och matematikläraren Omid
Pasbakhsh var av annan åsikt. - Sök sanningen
om Jesus, uppmanade han.

Det var Svenska evangeliska alliansen som hade
bjudit in till religionsdebatten mellan kristna och
muslimer i Citykonditoriet i Stockholm i lördags
kväll.
Att det finns en tydlig åsiktsskillnad kring vem
kristendomens huvudperson Jesus egentligen
var/är blev tydligt i debatten. Imam Kashif Virk, från
Ahmadiyyasamfundet, framhöll att islam har djup
respekt för Jesus som en profet sänd av Gud, men
enbart som en profet bland alla andra.
Han ville definitivt inte beskriva Jesus som Gud, en
avgörande skillnad i förhållande till kristen tro.
- Jesus visade enbart mänskliga drag, framhöll
imamen under debatten.
Två punkter återkom han till: ♦ Jesus behövde gå
och äta, precis som vi människor.
♦ Han kände inte till det fördolda.
Det döda fikonträdet Kashif Virk exemplifierade punkterna ovan med Bibelns berättelse om att Jesus
gick till ett fikonträd för att äta frukt, och inte verkade veta om att det var fel säsong på året.
Omid Pasbakhsh gav svar på tal: - Jesus åt givetvis mat. Också vi kristna tror att han var människa.
- Fikonträdet är en bild för Israel. Att Jesus förbannar fikonträdet för att inte bära frukt symboliserar hur
han dömer Israel. I Gamla testamentet står det att endast Gud är den som kan döma Israel. Alltså visar
Jesus därmed att han också är Israels Gud.
Många mirakler i Bibeln Imamen medgav att Jesus gjorde mirakler, men påpekade att många fler
utförde sådana i Bibeln. Och det var inte bara Jesus som utpekades som Gud, påpekade han. Vissa
judar pratade om Esra som Gud, och även grekerna och romarna upphöjde människor till gudar,
exempelvis kejsaren.
Särskilt hettade det till i debatten kring händelsen på korset - det allra mest centrala i kristen tro. Här
utmanade Kashif Virk sin motdebattör genom att dels avvisa att Jesus verkligen dog på korset ("han
svimmade bara och hjärtat slog fortfarande när spjutet stuckits i hans sida och blod och vatten rann ut"
- "han fortsatte senare till Indien och ligger nu begravd där") - och dels ifrågasätta om korset verkligen
visar på kristendomen som en kärlekens religion.
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- Det sägs att Gud visade sin kärlek till mänskligheten genom att låta sin son bära alla människors
synder. Jag är själv far och undrar hur man kan göra så mot sitt eget barn för att visa kärlek mot andra,
när barnet är oskyldigt. Var ligger kärleken och rättvisan i detta?
Inte dela upp Gud Omid Pasbakhsh: - Du kan inte - som Kashif Virk gör - dela Gud i fader och son, där
fadern straffar sonen. Eftersom Jesus är Gud så är fadern med också vid korsfästelsen. Du kan inte
separera dem. Här har vi Jesus - Gud själv - som ser vårt hopplösa tillstånd, och kommer till jorden för
att ta våra synder på sig.
- Hela gudomen led vid korsfästelsen. Skulle inte du också lida som far? De gjorde det för vår skull, för
att frälsa oss, svarade han.
Över 100 åhörare I den välfyllda lokalen lyssnade 100-150 åhörare, såväl kristna som muslimer, på
argumenten som framfördes. Trots avgörande åsiktsskillnader, och ibland heta känslor i sakfrågorna,
betonade båda debattörerna sin vänskap till varandra, och behovet om att ha kunskap om varandras
religioner.
Fakta:
Debattörerna
♦ Kashif Virk är imam inom Ahmadiyyasamfundet, bosatt i Stockholm. Han är också religionshistoriker
och flitigt engagerad mot radikaliserande krafter inom islam.
♦ Omid Pasbakhsh, matematik- och fysiklärare. Försvarare av den kristna tron som apologet. Före detta
shiamuslim. Numera med i Internationella baptistkyrkan i Göteborg.
Bildtext: OENSE. Kashif Virk, imam, och Omid Pasbakhsh, kristen apologet, debatterade Jesus.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/oxZXEAHE
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Imamer gör turnéstopp i Borlänge under påsken: Vi vill
bygga ett bättre samhälle
Dala-Demokraten Premium. Publicerat på webb 2021-04-03 10:01.

Två muslimska kampanjer kommer att
genomföras i Borlänge innan påskhelgen är
överstökad. - Vi har kört den här i flera år,
säger Kashif Virk, Stockholm.

Tillsammans med sin kollega Rizwan Afzal, imam
även han, kommer Kashif Virk att besöka Borlänge
några timmar på eftermiddagen under annandag
påsk.
Platsen blir Sveatorget och syftet är att motverka
islamofobi och religiös intolerans.
Den allmänna sammankomst de ska går under två
teman; #FrågaEnMuslim och #MessiasHarKommit.
Denna kampanj har genomförts i flera år men
intensifierades efter valåret 2018.
- Det var sådan retorik kring religion, och särskilt
islam, så vi tänkte att vi skulle agera proaktivt. Vi
ordnade torgmöten, slog upp tält och bjöd in folk
att samtala med oss. Initialt var responsen positiv.
På senare tid har folk blivit mer negativa igen även
om man möter alla typer av människor.
- Jag tycker ändå att det har blivit positivare på
slutet igen.
Av ett pressmeddelande framgår att de även mött
negativa reaktioner när de besökt en del platser.
Med anledning av påsken har
Ahmadiyya-församlingen även valt temat
#MessiasHarKommit.
- Det är för att anknyta till påsken, säger Kashif
Virk.
Kampanjen ska även syfta till att skapa en dialog
om synen på Messias inom judendom, kristendom
och islam.
De sammankomster ni ska hålla i Mellansverige,
hur går de i ihop med coronarestriktionerna?
- Polisen har gett oss tillstånd att vara högst åtta personer, vi två plus sex stycken till. Blir vi för många
kommer vi arrangörer att avblåsa sammankomsten och gå därifrån.
Han berättar vilken typ av möten de två imamerna hoppas på och att de är beredda på alla möjliga
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frågor.
- Vi är där för att ge människor ett mänskligt bemötande, så att de märker att vi alla är lika mycket
människor - bara det att vi har olika uppfattningar.
Han förklarar även varför det är just han, med basen i Stockholm och Rizwan Afzal, Malmö, är de som
håller i mötet i centrala Borlänge:
- Islam Ahmadiyya församling är en utåtriktad församling som gärna vill bygga ett bättre samhälle
genom att öka dialogen mellan människor, Kashif Virk.
De två imamernas resa genom Mellansverige pågår under sammanlagt fem dagar. Förutom Borlänge,
som är sista stoppet, kommer även Örebro, Karlskoga, Karlstad och Gävle att få besök.
© Dala-Demokraten Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/hOT6SOr7
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Imamer gör turnéstopp i Borlänge under påsken
Dala-Demokraten. Publicerat i print 2021-04-03. Sida: 6.

BORLÄNGE Två muslimska kampanjer kommer
att genomföras i Borlänge innan påskhelgen är
överstökad. - Vi har kört den här i flera år,
säger Kashif Virk, Stockholm.

Tillsammans med sin kollega Rizwan Afzal, imam
även han, kommer Kashif Virk att besöka Borlänge
några timmar på eftermiddagen under annandag
påsk.
Platsen blir Sveatorget och syftet är att motverka
islamofobi och religiös intolerans.
Den allmänna sammankomst de ska går under två
teman; #FrågaEnMuslim och #MessiasHarKommit.
Denna kampanj har genomförts i flera år men
intensifierades efter valåret 2018.
- Det var sådan retorik kring religion, och särskilt
islam, så vi tänkte att vi skulle agera proaktivt. Vi
ordnade torgmöten, slog upp tält och bjöd in folk
att samtala med oss. Initialt var responsen positiv.
På senare tid har folk blivit mer negativa igen även
om man möter alla typer av människor.
- Jag tycker ändå att det har blivit positivare på slutet igen.
Av ett pressmeddelande framgår att de även mött negativa reaktioner när de besökt en del platser.
Med anledning av påsken har Ahmadiyya-församlingen även valt temat #MessiasHarKommit.
- Det är för att anknyta till påsken, säger Kashif Virk.
Kampanjen ska även syfta till att skapa en dialog om synen på Messias inom judendom, kristendom
och islam.
De sammankomster ni ska hålla i Mellansverige, hur går de i ihop med coronarestriktionerna?
- Polisen har gett oss tillstånd att vara högst åtta personer, vi två plus sex stycken till. Blir vi för många
kommer vi arrangörer att avblåsa sammankomsten och gå därifrån.
Han berättar vilken typ av möten de två imamerna hoppas på och att de är beredda på alla möjliga
frågor.
- Vi är där för att ge människor ett mänskligt bemötande, så att de märker att vi alla är lika mycket
människor - bara det att vi har olika uppfattningar.
Han förklarar även varför det är just han, med basen i Stockholm och Rizwan Afzal, Malmö, är de som
håller i mötet i centrala Borlänge:
- Islam Ahmadiyya församling är en utåtriktad församling som gärna vill bygga ett bättre samhälle
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genom att öka dialogen mellan människor, Kashif Virk.
De två imamernas resa genom Mellansverige pågår under sammanlagt fem dagar. Förutom Borlänge,
som är sista stoppet, kommer även Örebro, Karlskoga, Karlstad och Gävle att få besök.
Bildtext: Imam Kashif Virk och hans kollega Rizwan Afzal, Stockholm respektive Malmö, står värdar för
en allmän sammankomst i Borlänge under annandag påsk.
© Dala-Demokraten eller artikelförfattaren. Utgivare: Lennart Håkansson. Databasens namn: Lennart Håkansson /
Dala-Demokraten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/3sHFUU35
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Vi måste hålla ihop mot rasismen
Aftonbladet. Publicerat i print 2015-03-21. Sida: 7.

I kölvattnet av terrordåden i Paris och
Köpenhamn och den debatt som följde: Vi
svenskar - med muslimsk, romsk och judisk
bakgrund, troende såväl som icketroende - är
inte betjänta av dem som sår split mellan oss
och bedömer oss kollektivt.

Det handlar inte om att gradera utsatthet, om att
hålla på olika lag. Vi är alla individer. Men vi måste
hålla ihop, trots förtal, hat och försök till splittring.
Vi måste hålla ihop mot rasism också när den är
förklädd till religion, politik, fanatism eller ren och
skär dumhet.
"Det finns bara en ras - människan.
Det finns bara en värld - eller ingen. "
Dimen Abdulla, dramatiker, Gül Alci, Gränslöst
Mänskligt, Harry Amster, journalist, Roshanak
Rosh Anoushe, rappare, Farnaz Arbabi, regissör
och teaterchef, Kurdo Baksi, samhällsdebattör och
författare, Sabina Baltzar Roth, artist, Gabriella
Bier, dokumentärfilmare, Micael Bindefeld,
prkonsult och eventarrangör, Victor Borslöv
Reichmann, ordförande Judiska
Ungdomsförbundet, Dorotea Bromberg, förläggare, Henry Bronett, skådespelare och författare, Stefan
Böhm, regissör, Hans Caldaras, sångare, romaktivist och debattör, Mustafa Can, journalist och
författare, Sarah Dawn Finer, artist, Lars Dencik, professor i socialpsykologi, Dilba Demirbag,
sångerska, Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet, Siavosh Derakhti,
ordförande Unga mot Antisemitism och Främlingsfientlighet, Dogge Doggelito, rappare och artist,
Stefan Einhorn, läkare, professor och författare, Ronn Elfors Lipsker, skådespelare och komiker,
Ardalan Esmaili, skådespelare, Pia Forsgren, regissör och teaterchef, Basia Frydman, skådespelare,
Maynard Gerber, kantor, Barakat Ghebrehawariat, demokratiagent, Anita Goldman, författare och
journalist, Marianne Goldman, dramatiker, Danny Gordon, artist, Mirelle Gyllenbäck, nationell
samordnare för romsk inkludering, Eli Göndör, debattör, författare och islamolog, Hedvig Hedqvist,
journalist och författare, Kenneth Hermele, ekonom och författare, Vanja Hermele, författare och
genusforskare, Ernst Hollander, universitetslektor, Ruth Jacoby, ambassadör, Jackie Jakubowski,
journalist och författare, Negar Josephi, journalist, Petra Kahn Nord, generalsekreterare Judiska
Ungdomsförbundet, Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot, Irena Kraus, dramatiker och dramaturg,
Larisa Lacatus, jurist och Romakonsult, Tiberiu Lacatus, konsult, Hugo Lagercrantz, professor och
barnläkare, Rose Lagercrantz, författare, Hannah Laustiola, master Fred och Konflikt, Tomas Laustiola,
skådespelare, Satu Lindgren, romsk brobyggare, Ingrid Lomfors, generalsekreterare Judiska
Församlingen, historiker, Qaisar Mahmood, kulturarvschef och författare, Jan Mark, dramaturg och
översättare, Devrim Mavi, journalist och debattör, David Mehr, journalist, Hannes Meidal, skådespelare,
Behrang Miri, rappare och skribent, Sara Mohammad, människorättsaktivist, Mohammed Mouaid,
Gränslöst Mänskligt, Rennie Mirro, dansare, skådespelare och koreograf, Morton Narrowe, överrabbin
emeritus, Marall Nasiri, skådespelare, Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Ricki Neuman,
journalist och författare, Shebly Niavarani, skådespelare, Shima Niavarani, skådespelare, dramatiker
och sångerska, Caxton Njuki, tennistränare och entreprenör, Gränslöst Mänskligt, Özz Nûjen,
skådespelare och komiker, Lizzie Oved-Scheja, kulturproducent, Bahar Tunström Pars, skådespelare,
Zinat Pirzadeh, komiker, skådespelare och författare, Lena Posner Körösi, psykolog och ordförande för
judiska centralrådet, Soraya Post, Europaparlamentariker, Damon Rasti, skribent, Bahareh Razekh
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Ahmadi, skådespelare, Sarah Riedel, sångerska, kompositör och musikchef, Natalie Ringler, regissör,
Joanna Rubin Dranger, illustratör och professor, Anneli Rådestad, journalist, Hanif Sabzevari,
låtskrivare och musikproducent, Daniel Sachs, vd Proventus, Sannah Salameh, konstnär och
programledare, Daniel Sallmander, scenkonstproducent, Reuben Sallmander, skådespelare, Alexander
Salzberger, skådespelare, Misagh Sharifian, skådespelare, Salomon Schulman, författare, debattör och
barnläkare, Emir Selimi, Unga Romer och Gränslöst Mänskligt, Willy Silberstein, journalist, Joel Spira,
skådespelare, Ute Steyer, rabbin, Ozan Sunar, vd och konstnärlig ledare Moriska Paviljongen, Fred
Taikon, ordförande Romani Glinda, Mia Taikon, projektledare, Rebecka Tarschys, journalist och
författare, Rebecka Teper, skådespelare, Anita Tesler, line producer, Annika Thor, författare, Rebecka
Thor, skribent och forskare, Susanne Urwitz, advokat, Kashif Virk, imam, Robert Weil, ordförande
Proventus AB, Per Wästberg, författare, Jessica Zandén, skådespelare och psykolog, Philip Zandén,
skådespelare och regissör, Nina Zanjani, skådespelare
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Lena K Samuelsson. Databasens namn: Lena K Samuelsson / Aftonbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ngvttT6b
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Det handlar om kvinnohat
Kvällsposten. Publicerat i print 2015-11-17. Sida: 4.

■■ Lisa Holm mördades för att hon var flicka.
När ska vi på allvar börja ta itu med den
bakomliggande orsaken till det? ■■ När ska vi
börja kalla det som är kvinnohat för den rätta
benämningen? skriver advokaten Elisabeth
Massi Fritz.

Kvinnor och flickor oavsett ålder lever med det
ständiga hotet om att kunna bli överfallen eller
våldtagen.
Vi får höra från barnsben, att akta oss för män. Vi
befäster sedan samma rädsla hos våra egna barn,
oftast enbart våra döttrar, genom att säga åt dem
att inte följa med en främmande man, vara
försiktiga, inte gå hem själva, inte gå på dåligt
upplysta vägar och så vidare.
Som kvinna lär du dig att ständigt vara på din vakt
mot män. Du lever med vetskapen att när du minst
anar det kan det otänkbara hända. Men den mest
troliga förövaren, statistiskt sett, är en man i din
egen närhet, oftast en person som du lever med.
En man du ska kunna lita på, känna tillit till och
någon du kanske älskar.
Lisa Holm blev 17 år gammal, hon befann sig på en trygg plats, det var sommar och ljust ute. Hon hade
avslutat arbetsdagen på sitt sommarjobb och var på väg hem till sin mamma och pappa. Hon var
ensam en kort stund och just då hände det som inte fick hända. Hon berövades livet på en tid och en
plats som borde ha varit säker.
I dag kommer domen mot den man som står åtalad för att ha mördat henne. Han har, enligt min
mening, hela tiden haft motiv att vilja döda. Under förundersökningen har polisen funnit grov
våldspornografi i hans dator, ett material som bland annat visar kvinnor som blir utsatta för liknande
våld som det Lisa Holm enligt åklagaren utsattes för strax före sin död.
Niklas Långsström, psykiatriker och forskare i sexualbrott på Karolinska institutet, sade under
rättegången att "själva kontrollen över personen, att utsatta någon för den dominans som det innebär
att ta livet av någon, kan i sig innebära en stark sexuell upphetsning".
Sex och våld i kombination är sedan länge normaliserat i vårt samhälle. På tv, i filmer, reklam,
modereportage och pornografi kan vi se kvinnor som kontrolleras, förnedras och domineras av män i
olika utsträckning. Bilder som befäster en syn på kvinnor som objekt vars syfte är att nyttjas för mäns
sexuella njutning.
Under rättegångens slutplädering sade vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm att "avsikten har
varit att föra bort henne, hänga upp henne och tejpa henne och av detta få sexuell njutning". Det har
funnits ett direkt uppsåt att beröva Lisa Holm livet redan från början.
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Lisa Holms mördare kanske kände sexuell njutning av att beröva en ung flicka livet - men framför allt
skändade han henne, enligt min uppfattning bland annat genom att tejpa för hennes näsa och mun och
genom att hänga henne med en snara runt halsen. Till slut kvävdes hon till döds. Lisa Holm måste ha
upplevt en stark dödsångest. Att kalla detta för sexuellt motiv tycker jag är en förmildrande beskrivning
och inte den korrekta beskrivningen.
Åklagaren pratar om ett sexuellt motiv. Jag menar att det är ett starkt kvinnohat. Ett hat som inte gör
någon skillnad på en vuxen kvinna, en gammal tant, en tonårstjej eller en liten flicka. Vi objektifieras,
sexualiseras och utsätts för samma typer av brott oavsett ålder. Det vi är rädda för ska hända oss eller
våra döttrar händer på riktigt, det är inte grundlös skrämselpropaganda.
Jag önskar att vi inte sade till våra döttrar att de ska akta sig för män. Jag önskar att det inte behövdes.
Jag önskar att kvinnors liv inte begränsades och anpassades på grund av rädsla för män.
Varje gång en tjej inte vågar gå på en kvällspromenad själv, varje gång en flickas föräldrar hellre kör
flera mil för att hämta henne än att låta henne ta bussen hem själv, varje gång en kvinna inte vågar följa
med killen hon träffat på krogen hem så är det ett misslyckande för vårt samhälle.
Lisa Holm mördades för att hon var flicka. När ska vi på allvar börja ta itu med den bakomliggande
orsaken till det? När ska vi börja kalla det som är kvinnohat för den rätta benämningen? Män som
mördar kvinnor är män som också hatar kvinnor.
MER DEBATT PÅ KVP.SE/DEBATT
Bildtext: Stina Harring: Människor postar inte franska bilder och citat för att de skiter i omvärlden. Min
profilbild utesluter inte sorg för fler länder | Kashif Virk: För att få slut på hatet mot väst måste vi därför
ständigt utveckla vårt demokratiarbete i öst. Lösningen i kriget mot terrorn är inte våld | Roger Haddad:
Bilden att man kan strida med IS och återvända till Sverige utan att riskera straff måste ändras. Att
strida för IS måste kriminaliseras
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/0ArSqh7k
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Ge mig en chans att förklara islams mittfåra
GT. Publicerat i print 2018-01-07. Sida: 4.

Imamen Kashif Virk ger fem råd för hur man
ska förstå islam bättre.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas
Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT /
retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/S3piVm5H
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SD tolkar Koranen som muslimska extremister
Aftonbladet. Publicerat på webb 2015-04-22 12:07.

Kashif Virk, Imam. I SVT:s program
"Partiledaren" den 21 april intervjuades
Sverigedemokraternas partiledare Mattias
Karlsson. Frågorna handlade främst om
partiets syn på den svenska identiteten.

På frågan om man kan vara muslim och en del av
den svenska nationen, svarade Karlsson:
Ja, om man har en väldigt, väldigt moderat tolkning
av Koranen som ligger väldigt långt ifrån Koranens
bokstavliga innehåll.
Mattias Karlsson har även tidigare uttryckt sig på
liknande sätt angående islam. I SVT "Agenda" den
12 april beskrev han religionen som en
våldsförhärligande och totalitär ideologi, som både
förtrycker kvinnor och homosexuella. Mattias
Karlsson menade att det hatfulla budskapet i
Koranen är ett hot mot mänskliga rättigheter,
jämlikhet och fred och stabilitet i världen.
Jag bortser här ifrån de sociala effekter dessa
påståenden kan få för de hundratusentals
muslimer som lever i Sverige. Men samtidigt håller
jag med om att islam borde få kritiseras, likt vilken
annan ideologi och religion som helst.
Som imam vet jag precis vilka verser Karlsson
antyder om. Men jag menar även ödmjukt att
Sverigedemokraterna i sin tolkning av Koranen
begår samma misstag som de muslimska
extremisterna gjort. Beskrivningen ovan stämmer
överens med den bild av religionen som
extremister förespråkar.
Men är detta verkligen vad som står i Koranen? Är
det dessa idéer som inpräntas i varje muslim
sedan barndomsben, och som denne sedan hyser
i sina hjärtan och på så vis utgör ett hot mot
västerländsk demokrati?
Koranen innehåller tydliga verser som förespråkar
jämställdhet, förbud mot terrorism och principer för
hur en demokrati ska se ut. Den förbjuder även all
form av diskriminering - även gentemot
homosexuella. Den fattar inte beslut om en individs
privata angelägenheter, och särskilt inte angående dem som inte bekänner sig som muslimer.
Och självklart innehåller Koranen inget hatbudskap. Mina studier har övertygat mig om att den lär mig
hur jag kan älska min näste på bästa möjliga sätt. Min religion uppmanar mig till medmänsklighet,
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välgörenhet och respekt.
Under historien har innebörden av Koranens verser många gånger förvrängts och plockats ur sitt
sammanhang. Skriften har ofta blivit ett redskap för makt, terror och övergrepp. Människan har varit likt
den hantverkare som medvetet missbrukat sina redskap. Även om de avsedda verserna inte funnits i
Koranen, så hade hatfyllda människor funnit andra förevändningar till att terrorisera andra. Men en
sådan inställning får aldrig anses vara representativ för en hel livsåskådning.
Det är med rätta som Sverigedemokraterna kritiserar extremister och påpekar det hot som de utgör mot
vårt samhälle. Men de antyder samtidigt att de liberala muslimerna inte vet bättre än att följa en skrift
som sanktionerar omänskligt beteende. Det är denna antydan som jag ställer mig kritiskt till.
Kashif Virk
Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
Imam: Islam ska få kritiseras - men Mattias Karlsson slår mot de goda krafterna.
Sverigedemokrateras Mattias Karlsson frågades ut i SVT:s program "Partiledaren".
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/eYu7qewk
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Svagt koranstöd för kristna trossatser
Dagen Premium. Publicerat på webb 2019-09-11 03:00.

Författaren Emmanuel Luther Ratiq skriver i sin
intressanta text (Dagen den 30 augusti) om
olika argument för att stödja tesen om Jesu
död på korset. För detta anför han även verser
från Koranen som jag här avser bemöta.

När Koranen säger att Jesus ska uppväckas från
de döda, avser det i livet efter detta. I en annan
vers står det nämligen tydligt att varje människa
ska leva och dö på denna jord (sura 7:25).
Koranen anser dessutom att alla profeter (Jesus
inräknad) har gått bort (sura 3:144). Det vore
underligt om Koranen både förnekar tron på Jesu
gudomlighet (sura 5:116), samtidigt som den
stärker kristna trossatser. Att Jesus är ett tecken
för den "Yttersta stunden" enligt Koranen, är inget
han är ensam om. Detta ord (as-Sa'ah) används
även för andra profeter (se sura 54:1).
Enligt Ratiq omnämns Jesu (frid vare med honom)
död på korset hela 157 gånger i Nya testamentet.
Men ändå verkar han inte vara redo när stunden
väl är kommen. Bönen i Getsemane är ett sista
nödrop till Gud om undsättning. Vi måste även
komma ihåg att evangelierna inte är Jesu egna
ord, utan är nedskrivna först efter Paulus syn då
teorin om att Jesus hade dött och återuppstått blivit
allmänt accepterad. I Nya testamentet (Mark
16:10) kan vi dessutom läsa att när Maria
Magdalena vittnade om att Jesus återuppstått,
vägrade lärjungarna att tro detta. Detta visar tydligt
att inte ens de kände till någon profetia om hans
uppståndelse. Historiska fakta visar alltså här på
det motsatta.
Det enda som kan bevisa att Jesus faktiskt dog,
återuppstod och sedan upptogs till himlen är att
han kommer tillbaka till jorden och förkunnar detta.
De kännetecken som han nämnt gällande sin
återkomst, såsom krig, hungersnöd, flertalet
jordbävningar samt förföljelsen av kristna (Matt
24:6-9) har under 1900-talet uppfyllts med största
tydlighet. Frågan man bör ställa sig nu är: När
kommer han tillbaka? Är det möjligt att man missat
Jesus plötsliga framträdande, likt han sade: "Därför
måste också ni vara beredda, ty när ni minst
väntar det, då kommer Människosonen." (Matt
24:44)
Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya Församling
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Se webartikeln på http://ret.nu/4UfNOK7l
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Nej, sårade känslor ska inte kunna inskränka
yttrandefriheten
Göteborgs-Posten Plus. Publicerat på webb 2021-01-29 03:55.

Kashif Virk frågar sig, utifrån ett moraliskt
perspektiv, vad som händer när vi i
yttrandefrihetens namn inte längre tar hänsyn
till varandras känslor.

Men hans subjektiva syn på vad som är ömsesidig
respekt kan aldrig stå över den fundamentala
rätten till det fria ordet. Det är en anmärkningsvärd
retorik som liknar den som används av auktoritära
regimer för att legitimera censur, skriver Margareta
Barabash, Fria Moderata Studentförbundet.
Replik
Möjligheten att tänka och tala fritt är fundamental
för den fria civilisationens varande och utveckling.
Yttrandefriheten är även det demokratiska
samhällets grundval. Ett system som bygger på
självstyre förutsätter välinformerade
samhällsmedborgare. Detta i sin tur förutsätter fria
flöden av information och möjlighet till idéutbyte.
När yttrandefriheten inskränks förlorar folket inte
bara verktyget att ta informerade beslut och att
välja makthavare på rimliga villkor. De förnekas
möjligheten att skapa sig en korrekt uppfattning om
verkligheten. Därmed förlorar människan också
greppet om sig själv.
Subjektiv uppfattning
Kashif Virk frågar sig, utifrån ett moraliskt
perspektiv, vad som händer när vi i
yttrandefrihetens namn inte längre tar hänsyn till
varandras känslor eller respekterar varandra. Utan
att ifrågasätta Virks moralfilosofiska grundsyn bör
det sägas att hans högst subjektiva uppfattning om
vad som är ömsesidig respekt eller för den delen
en kränkning inte kan stå över den fundamentala
rätten till det fria ordet och den fria tanken.
Polariseringen av det offentliga samtalet är inte
heller en konsekvens av att vi har för mycket
yttrandefrihet. Snarare tvärtom, det är en effekt av
ett debattklimat med stela åsiktskorridorer, där
avvikande åsikter - oavsett om de är
samhällsfarliga eller ej - trängs ut i samhällets
marginaler istället för att öppet bemötas.
Det är nämligen mordet på Paty som bör ses som en del av ett osäkert samhälle - inte att hans
mördares motiv ifrågasätts
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Virks argument är även anmärkningsvärda i det avseendet att det är samma retorik som auktoritära
regimer använts sig av i alla tider för att legitimera censur. Att så kallat missbruk av det fria ordet skulle
leda till ett osäkert och mindre fredligt samhälle. Att hotet om krig och konflikt är en ursäkt för att tysta
meningsmotståndare.
Vidare är det ytterst beklagligt att Virk relativiserar det brutala islamistmordet på den franske läraren
Samuel Paty genom att få det att handla om sårade känslor i samband med den efterkommande
debatten om yttrandefrihet. Det är nämligen mordet på Paty som bör ses som en del av ett osäkert
samhälle - inte att hans mördares motiv ifrågasätts. Patys rätt till liv är nämligen större än andras
sårade känslor.
Att få förolämpa ingår
Det är när lärare halshuggs på öppen gata som vi bör ställas oss frågan huruvida vår verklighet längre
kan klassas som fredlig. Att diskutera och rikta kritik mot berörda samhällsgruppers syn på
yttrandefrihet i ett sådant sammanhang är en naturlig del av ett nyktert debattklimat. Dessa
samhällsgrupper har dessutom alltid rätt att öppet bemöta kritiken.
Friheten att kritisera, ifrågasätta, ta avstånd och till och med förolämpa ingår i yttrandefrihetsbegreppet
och bör alltid värnas om. Men det får aldrig gå så långt att man kräver att ens motståndare ska tystas.
Historiskt sett har inget samhälle där en sådan utveckling skett kunnat klassas som säkert, fredligt eller
för den delen moraliskt.
Margareta Barabash, Vice ordförande, Fria Moderata Studentförbundet
Image-text:
Vidare är det ytterst beklagligt att Virk relativiserar det brutala islamistmordet på den franske läraren
Samuel Paty genom att få det att handla om sårade känslor i samband med den efterkommande
debatten om yttrandefrihet. Det är nämligen mordet på Paty som bör ses som en del av ett osäkert
samhälle - inte att hans mördares motiv ifrågasätts. Patys rätt till liv är nämligen större än andras
sårade känslor, skriver debattören. Bild: Michel Spingler
© Göteborgs-Posten Plus<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/syDbW5v
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Nyheter P4 Västmanland
SR P4 Västmanland. Sänt i radio/tv 2020-09-18 17:30.

© SR P4 Västmanland<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Fördömer och tar avstånd från ISIS
Norrköpings Tidningar. Publicerat i print 2014-09-23. Sida: 22.

Om islam

På senare tid har terrororganisationen ISIS brutala
aktioner väckt stor vrede och upprördhet världen
över. Det råder en global konsensus om att denna
organisation måste bekämpas. Samtidigt är det
flera västerländska medborgare som reser till Irak
för att ansluta sig till ISIS, av förmodan att de
därigenom tjänar sitt folk och sin religion. Som
imam av ett av de äldsta muslimska samfunden i
Sverige skulle jag först och främst vilja fördöma
och ta avstånd från ISIS, deras aktioner och deras
ideologi. De följer varken läran i den heliga
Koranen eller den helige profeten Muhammeds
(frid vare med honom).Det sårar oss djupt att de
hänvisar sina dåd till islam, en religion vars själva
namn betyder fred. Islamistiska
terrororganisationer har också lyckats inpränta
djupa fördomar och motvilja mot islam här i
Sverige, och många människor tar nu för givet att
det är en våldsbejakande religion. Men jag skulle
vilja försäkra om att grundläggande principer i
islams lära förkastar denna syn helt och
hållet.Koranen lär att det inte finns något tvång i
religionen (surah 2 vers 256), att strid enbart är
tillåtet i självförsvar och att överträdelser mot civilbefolkningen är förbjuden (2:190). Det står till och med
att ett sådant krig syftar till att skydda andra religiösa minoriteter, då även kyrkor, kloster och tempel ska
beskyddas (22:40). Då två parter hamnar i opposition mot varandra, så förmanar Koranen att detta inte
får leda till att den ena agerar orättvist mot den andra (5:8). Det står även att när två parter blir oense
med varandra, så är det den tredje partens uppgift att försona och stifta fred mellan dem (49:9).Jag vill
också rikta mig till ungdomar i Sverige som överväger eller haft tanken att ansluta till dessa lokala
strider och påpeka att dessa grupper inte följer Koranens principer. Det är i själva verket deras hat som
formulerar deras principer. Hur kan en religion föreskriva hat och förtryck, när profeterna själva
genomgick detta under begynnelsen av sina anspråk.Islams tidiga historia vittnar om hemska
förföljelser mot de första muslimerna, men som de ståndfast uthärdade. Denna aspekt av islam bör
framlyftas, särskilt under vår tid och man bör undvika att blint åtlyda kallelser till ”jihad”. Islams största
fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i dess namn.Låt oss därför bemöta
deras handlingar genom vår egen handling och låt oss därigenom bevisa att svenska muslimer är lojala
mot Sverige och de värderingar som vårt land företräder. Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i dess namn.
© Norrköpings Tidningar<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/wys00uG
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Hatet mot muslimerna hotar hela demokratin
Expressen. Publicerat i print 2017-02-01. Sida: 4.

■■ I Sverige och i många andra länder
misstänkliggörs muslimer och får ta emot h…

I dagarna har president Trump infört ett
inreseförbud från sju i huvudsak muslimska länder.
Vid sidan av det uppenbara kaos som detta
bidragit till har det även skickat fruktansvärda
signaler till muslimer runtom i världen. Bland dessa
muslimer finns de som drabbats av extremistisk
terror.
Signalen de får nu är att de representeras av
extremister som begår brott mot mänskligheten i
islams namn, och att de därför inte är välkomna.
Denna signalpolitik är bortom all logik. Förnuft och
demoniseringen av islam och muslimer har blivit
en del av människors vardag.
Vi måste inse att hatet mot muslimer i våra
samhällen är ett hot mot hela demokratin och dess
principer. När en hel religion och alla dess
anhängare utpekas som ett hot mot samhället kan
det leda till att lagar likt Trumps inreseförbud
tillämpas.
Det kan också leda till att antidemokratiska krafter tar lagen i egna händer och agerar våldsamt.
När kritik övergår i hets, hot och fobiska yttringar är det ett klart tecken för att samtalet sker på en
antidemokratisk nivå.
Attentatet mot en moské i Quebec under söndagen är ett fruktansvärt exempel på när hatet mot islam
går från ord till handling.
Så sent som måndags kväll rapporterades det om en brand i en moské i Uppsala som polisen
misstänker är anlagd.
Hatfyllda uttryck mot min religion har på senare tid blivit allt vanligare. Detta skapar rädsla och
upprördhet på båda sidor, vilket är välkända faktorer till att människor radikaliseras. Upplevelsen av
utanförskap är en grogrund till att människor tar en extrem livsväg. Det är även ett allvarligt hinder för
integration och fredlig samexistens.
Vårt svar som samhälle måste vara fortsatt tro på mångkultur och pluralism. Efter attacken i Quebec
konstaterade premiärminister Justin Tradeau att "mångfald är vår styrka och att religiös tolerans är
något som vi värderar högt". Dessa ord lyfter fram ett ideal som vi dessvärre håller på att gå miste om.
För om en hotfull stämning mot en religion och alla dess anhängare accepteras och tolereras
undermineras demokratiska principer som i slutändan finns till för alla. Det skulle skada principen om
religionsfrihet.
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Muslimer är en särskilt utsatt religiös grupp. Å ena sidan finns våldsverkare som kapat vår religion och
gjort livet outhärdligt för oss på många sätt. Å andra sidan finns det de som anser muslimer är en inre
fiende och ett allvarligt hot mot demokratin. I Sverige och i många andra länder misstänkliggörs
muslimer och får ta emot hat och hot på basis av sin religion. Men låt det vara klart att de krafter som i
dag särskilt ger sig på muslimer, mycket väl kan ge sig på andra grupper i samhället i morgon.
När det gäller kritiken mot islam så måste den få fortsätta. Och där kommer imamer likt jag själv alltid
vara redo att bemöta argument med argument.
Jag är övertygad om att en respektfull dialog, även om den har en kritisk udd, kan främja
samexistensen mellan olika kulturer och religioner. Samtalet om islam måste därför bli mer sansat och
resonerande. För dialogen gynnar förståelse och minskar hatet.
"Muslimer är en särskilt utsatt religiös grupp"
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Karolina Sara Thunmarker Skoglund Telde
@LinaSkoglund @saratelde
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Public service skall inte opinionsbilda
S hycklar kring stöd från
SD Anmäl föräldrarna till feta barn
Bildtext: KASHIF VIRK Imam | ISLAM. Hatfyllda uttryck mot min religion har på senare tid blivit allt
vanligare, skriver imamen Kashif Virk. På bilderna USA:s president Donald Trump och en
demonstration i Montreal mot islam-hatet efter attentatet mot en moské i söndags. | Lars Anders
Johansson: SVT följer mediehusen i hasorna i en trendkänslig jakt på klick. | Lars Hjälmered (M):
Oseriösa misstänkliggöranden från Åsa Westlund (S). | Tomas Sveger och Salomon Schulman: Kraftig
barnfetma är ett misslyckande.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/tflVnHDJ
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Spretigt och grova förenklingar
Nya Wermlands-Tidningen. Publicerat på webb 2016-07-15 06:00.

Islam är den religion i världen som mest
betonar vikten av rättvisa och medmänsklighet,
och muslimer förväntas även tillämpa dessa
principer i mötet med fienden, skriver Kashif
Virk.

Svar till Anders W Edwardsson (NWT 2/7)
Jag blev mycket förvånad när jag läste Anders W
Edwardssons spretiga krönika den 2 juli om
islamism. Att en akademiker uttalar sig om en
religion på detta sätt är överraskande. Dock är
invändningarna mot islam inte nya utan som en
imam som deltar i den offentliga debatten möts jag
ofta av dessa frågeställningar.
Just det faktum visar på att islam, likt Edwardsson
påstår, inte alls kritiseras sällan. Varje dag skrivs
och diskuteras det om islam i både etablerade och
sociala medier. Jag själv startade för en tid sedan
en tråd på Flashback
(https://www.flashback.org/t2589441) som närmast
bombarderades med kritiska frågor. Jag tror det
finns ytterst få islamkritiker i Sverige som låter sig
tystats av muslimer (som) är ty beredda att begå
brott och t o m döda för sin tro.
Edwardssons beskrivning av ickemuslimsk
terrorism är undermålig och visar på bristande
insikt. Att därtill ha detta som grund för att påvisa
att det motsatta gäller när det handlar om islam, är
mycket ohederligt. Här blandas vilt mellan
begreppen islam, religion och politik. I Koranen
står det att terror är värre än dråp (2:191), och den
första muslimska staden Medina var i själva verket
en sekulär stad med religions- och åsiktsfrihet.
Profeten Muhammad (frid vare med honom) var
tydlig med att framhäva att alla har rätt att utöva
och följa sin egen religion, och att ingen tro ska
påtvingas någon annan. Det var därför många
under denna tid både accepterade och lämnade
islam, utan några rättsliga konsekvenser.
Att sedan påstå att Profeten förklarade religion och
politik vara samma sak, och att diverse politiska
medel användes för att sprida islam, är inget annat
än att upprepa de invändningar som kristna gjort
mot islam under alla tider. Det passar sig inte för en samtida akademiker att blint upprepa dem. Vet
Edwardsson inte om att Jesus (frid vare med honom) själv på ett ställe i NT uppmanar sina anhängare
till att köpa svärd (Lukas 22:36), och att detta av kritiker kan uppfattas som att han i själva verket
uppmanar till våld i religionens namn?
Varje religion har i sin begynnelse haft en förföljd minoritet som anhängare. Det vore ologiskt om de
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sedan lärt sina anhängare att förtrycka andra när de väl får möjligheten. Islam är den religion i världen
som mest betonar vikten av rättvisa och medmänsklighet, och muslimer förväntas även tillämpa dessa
principer i mötet med fienden (5:2, 5:8). Läser man om islams tidiga historia så kan man enkelt förstå
att det var först efter åratals av förföljelser som muslimerna gavs tillåtelse till självförsvar. Att kalla detta
självförsvar för ett politiskt spel är en grov förenkling av en komplicerad verklighet.
Kashif Virk
Imam, Bait-ul-Aafiyyat-moskén, Stockholm
Svar direkt: Kashif Virks text bevisar min tes om att islam inte får utstå samma kritik som andra
religioner. Jag skall här replikera på några av hans invändningar.
Att historisk och statsvetenskaplig kritik riktas mot en religion tycker han är konstigt. Det är dock sådan
kritik som i århundraden riktats mot kyrkan och dämpat kristnas tro så att ytterst få i dag begår våld i
Guds namn, medan hela 25 procent av världens muslimer ännu inte helt tar avstånd från religiöst våld.
Samtidigt som Virk tycker det är konstigt att islam kritiseras, tycker han att det är OK att imamer deltar i
samhällsdebatten (vilket det givetvis är). Han speglar här en arkaisk tradition där religioner hade makt
att uttala sig om politik, men aldrig själva tog kritik.
Virk urskiljer vidare Koranverser som tar avstånd från våld. Och sådana finns! De är dock bara exempel
på samma selektiva bevisföring som hans eget exempel om Jesus och svärdet. I islams heliga skrifter
råder ty ingen brist på motsatsen och många använder som bekant Koranen för att aktivt försvara t ex
terrorism.
Slutligen förnekar Virk att islamister anser politik och religion vara samma sak, beskriver islamiska
angrepp på kristna och andra genom historien som självförsvar och anser det ologiskt att muslimer
skulle förtrycka andra religioner. Med det synsättet kan det lutherska enväldet i Sverige på 1600-talet
förnekas, 30-åriga kriget ses som ett rent försvarskrig mot katoliker och även kristna påstås inkapabla
begå fel i religionens namn.
Jag överlåter åt läsaren att överväga riktigheten i den analysen.
Anders Edwardsson
Fil lic i statskunskap vid Catholic University of America i Washington DC
I Koranen står det att terror är värre än dråp (2:191), och den första muslimska staden Medina var i
själva verket en sekulär stad med religions- och åsiktsfrihet, skriver Kashif Virk. A M Ahad/AP
Svar till Anders W Edwardsson (NWT 2/7)
Jag blev mycket förvånad när jag läste Anders W Edwardssons spretiga krönika den 2 juli om islamism.
Att en akademiker uttalar sig om en religion på detta sätt är överraskande. Dock är invändningarna mot
islam inte nya utan som en imam som deltar i den offentliga debatten möts jag ofta av dessa
frågeställningar.
Just det faktum visar på att islam, likt Edwardsson påstår, inte alls kritiseras sällan. Varje dag skrivs och
diskuteras det om islam i både etablerade och sociala medier. Jag själv startade för en tid sedan en
tråd på Flashback (https://www.flashback.org/t2589441) som närmast bombarderades med kritiska
frågor. Jag tror det finns ytterst få islamkritiker i Sverige som låter sig tystats av muslimer (som) är ty
beredda att begå brott och t o m döda för sin tro.
Edwardssons beskrivning av ickemuslimsk terrorism är undermålig och visar på bristande insikt. Att
därtill ha detta som grund för att påvisa att det motsatta gäller när det handlar om islam, är mycket
ohederligt. Här blandas vilt mellan begreppen islam, religion och politik. I Koranen står det att terror är
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värre än dråp (2:191), och den första muslimska staden Medina var i själva verket en sekulär stad med
religions- och åsiktsfrihet. Profeten Muhammad (frid vare med honom) var tydlig med att framhäva att
alla har rätt att utöva och följa sin egen religion, och att ingen tro ska påtvingas någon annan. Det var
därför många under denna tid både accepterade och lämnade islam, utan några rättsliga konsekvenser.
Att sedan påstå att Profeten förklarade religion och politik vara samma sak, och att diverse politiska
medel användes för att sprida islam, är inget annat än att upprepa de invändningar som kristna gjort
mot islam under alla tider. Det passar sig inte för en samtida akademiker att blint upprepa dem. Vet
Edwardsson inte om att Jesus (frid vare med honom) själv på ett ställe i NT uppmanar sina anhängare
till att köpa svärd (Lukas 22:36), och att detta av kritiker kan uppfattas som att han i själva verket
uppmanar till våld i religionens namn?
Varje religion har i sin begynnelse haft en förföljd minoritet som anhängare. Det vore ologiskt om de
sedan lärt sina anhängare att förtrycka andra när de väl får möjligheten. Islam är den religion i världen
som mest betonar vikten av rättvisa och medmänsklighet, och muslimer förväntas även tillämpa dessa
principer i mötet med fienden (5:2, 5:8). Läser man om islams tidiga historia så kan man enkelt förstå
att det var först efter åratals av förföljelser som muslimerna gavs tillåtelse till självförsvar. Att kalla detta
självförsvar för ett politiskt spel är en grov förenkling av en komplicerad verklighet.
Kashif Virk
Imam, Bait-ul-Aafiyyat-moskén, Stockholm
Svar direkt: Kashif Virks text bevisar min tes om att islam inte får utstå samma kritik som andra
religioner. Jag skall här replikera på några av hans invändningar.
Att historisk och statsvetenskaplig kritik riktas mot en religion tycker han är konstigt. Det är dock sådan
kritik som i århundraden riktats mot kyrkan och dämpat kristnas tro så att ytterst få i dag begår våld i
Guds namn, medan hela 25 procent av världens muslimer ännu inte helt tar avstånd från religiöst våld.
Samtidigt som Virk tycker det är konstigt att islam kritiseras, tycker han att det är OK att imamer deltar i
samhällsdebatten (vilket det givetvis är). Han speglar här en arkaisk tradition där religioner hade makt
att uttala sig om politik, men aldrig själva tog kritik.
Virk urskiljer vidare Koranverser som tar avstånd från våld. Och sådana finns! De är dock bara exempel
på samma selektiva bevisföring som hans eget exempel om Jesus och svärdet. I islams heliga skrifter
råder ty ingen brist på motsatsen och många använder som bekant Koranen för att aktivt försvara t ex
terrorism.
Slutligen förnekar Virk att islamister anser politik och religion vara samma sak, beskriver islamiska
angrepp på kristna och andra genom historien som självförsvar och anser det ologiskt att muslimer
skulle förtrycka andra religioner. Med det synsättet kan det lutherska enväldet i Sverige på 1600-talet
förnekas, 30-åriga kriget ses som ett rent försvarskrig mot katoliker och även kristna påstås inkapabla
begå fel i religionens namn.
Jag överlåter åt läsaren att överväga riktigheten i den analysen.
Anders Edwardsson
Fil lic i statskunskap vid Catholic University of America i Washington DC
© Nya Wermlands-Tidningen<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/rvoqVlW6
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Imamerna rätar ut islams frågetecken
Gefle Dagblad. Publicerat i print 2021-04-07. Sida: 6.

GÄVLE Under tisdagen besökte imamerna
Rizwan Afzal och Kashif Virk Gävle under
temat #FrågaEnMuslim och
#MessiasHarKommit. Under hela
eftermiddagen fanns de på Stortorget för att
svara på frågor.

Under fem dagar har de båda imamerna varit på
en turné som startade i Örebro på långfredagen
och som nu avslutas i Gävle när påskhelgen just
tagit slut.
"Jag är muslim. Fråga mig vad som helst" står det
tryckt på imamernas tröjor.
Och frågor har de fått, i Örebro, Karlskoga,
Karlstad, Borlänge och Gävle.
- Av de orter vi besökt sticker Gävle ut för att här
har det varit frågor om Gud, tro och religion i stort,
inte just rörande islam, säger Rizwan Afzal, som är
imam i Malmö.
"Finns Gud?" var en av frågorna som ställdes.
- Det har varit 20-30 personer som stannat till för
att prata med oss, säger Kashif Virk när några timmar fortfarande återstår.
En del vill ställa en konkret fråga medan det också finns personer som vill diskutera.
Det är något som välkomnas av Rizwan Afzal och Kashif Virk.
- En fråga som kommit upp var varför det inte finns några kvinnliga imamer. Då kan man ställa
motfrågan om varför Sverige inte haft någon kvinnlig statsminister. Och det leder vidare till ett samtal
som bland annat handlar om traditioner, säger Kashif Virk som är verksam som imam i Stockholm.
Rizwan Afzal och Kashif Virk tillhör båda Ahmadiyya som är en gren inom islam.
De tror på Mirza Ghulam Ahmad som Messias, han levde mellan 1835 och 1908.
Syftet med att åka runt i landet är för att motverka islamofobi och religiös intolerans samt att öka
dialogen mellan olika samhällsgrupper.
- Vårt motto är Kärlek för alla, hat mot ingen, säger de och visar på budskapet som finns på husvagnen.
" Av de orter vi besökt sticker Gävle ut för att här har det varit frågor om Gud, tro och religion i stort, inte
just rörande islam.
Rizwan Afzal, imam i Malmö."
Bildtext: "Jag är muslim. Fråga mig vad som helst" står det tryckt på imamernas tröjor. Och frågor har
de fått. | Kashif Virk är imam i Stockholm. | Rizwan Afzal är imam i Malmö.
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© Gefle Dagblad<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/3ljEQMmY
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Varför är ordet islamofobi så kontroversiellt?
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-06-21 15:38.

Särskilt efter terrordåd i islams namn ökar
hatbrotten mot muslimer - vilket vi kunnat se i
London i dagarna. Har islamofobi blivit
normaliserat?

Efter attacken mot moskébesökarna i Finsbury
anser jag att vi på allvar behöver diskutera
diskursen kring islam och muslimer som
förekommer i media och övriga samhället.
Sedan tidigare vet vi att islamofobiska hatbrott ökat
markant under senare år, och att kvinnor med det
muslimska attributet slöja är särskilt utsatta.
Antalet hatbrott ökar särskilt efter så kallade
islamistiska terrordåd.
Detta kan möjligtvis vara ett tecken på att
medierapporteringen kring dessa dåd ökar rädslan
för islam och muslimer generellt, och att muslimer
kollektiviseras och framställs som en homogen
grupp med liknande värderingar och tankar.
Detta problem lyfts av forskaren och
frilansjournalisten Myriam Francois-Cerrah i en
artikel i Newstatesman. Hon menar att media i
Storbritannien kultiverat en fientlig kultur mot
muslimer i allmänhet. Detta framgår särskilt av
diverse rubriker som används i brittiska tabloider.
Regeringen har gjort väldigt lite för att förhindra att
generaliserande fördomar om muslimer sprids.
Myriam ger exempel på flera moskéer i landet som
vandaliserats under senare tid, och om diverse
hatbrott som drabbar muslimer.
I denna artikel ställs några mycket angelägna
frågor. Har islamofobi blivit normaliserat? Har det
blivit fullt naturligt att känna rädsla för muslimer?
Och trots det stadigt ökande antalet hatbrott mot
muslimer, varför är ordet islamofobi så
kontroversiellt? Som om det syftar till att muslimer
genom detta endast önskar väcka övriga
samhällets ömkan.
Att förvänta sig från muslimska medborgare att de
ska fördöma terrordåd som sker i deras religions
namn är att kollektivisera dem. Bakom denna
förväntan finns en obehaglig tanke om att man i
någon mån är medskyldig enbart på grund av religionstillhörighet. Missförstå mig inte, jag har själv som
muslimsk företrädare alltid fördömt terror offentligt, och skulle önska att fler företrädare var mer aktiva i
att göra det. Men varför misstänkliggörs muslimska barn, kvinnor och andra för den ondska som sker i
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islams namn? Varför ska deras säkerhet sättas på spel?
I kampen mot terrorn och hatet efterlyser jag således en mer upplyst och genomtänkt diskussion. Det är
min förhoppning att vi under denna oroliga tidsperiod inte går miste om grundläggande, humana
värderingar som respekten för våra medmänniskor. Och jag hoppas även Sveriges regering tar detta
problem på största allvar.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Image-text:
Kvinnor med slöja är särskilt utsatta för hatbrott mot muslimer.
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/GFomou2r

Sida 152 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Tre av fyra miljöbovar riskerar släppas igenom
GT. Publicerat i print 2017-11-20. Sida: 4.

■■ Det nya förslaget är dyster läsning för oss
som värnar miljön, skriver Center…

Efter att utsläppen
under flera år minskat i Sverige har de under den
rödgröna regeringen börjat öka igen. Nu krävs det
krafttag för att vända kurvan nedåt och återta
Sveriges position som ett internationellt
klimatföredöme.
Ett viktigt steg på vägen dit är att minska utsläppen
i transportsektorn, som står för en tredjedel av
Sveriges utsläpp av koldioxid. Här är inte minst
biltrafiken en viktig sektor. Det krävs en grön
omställning, från fossila till förnybara bränslen, för
att bilarna inte ska fortsätta bidra till utsläppen.
Det är också viktigt att den befintliga bilparken inte
släpper ut för mycket partiklar som förorenar luften
vi andas. Detta regleras till stor del genom
miljökontroller när bilarna besiktigas. Om bilen
släpper ut för mycket, då blir den inte godkänd i
besiktningen och får inte rulla vidare på vägarna.
Men snart riskerar
väldigt många bilar som släpper ut för mycket partiklar att ändå släppas igenom i besiktningen.
I maj nästa år kommer nya föreskrifter om hur man ska bedöma bilars utsläpp i besiktningen. Förslaget
från Transportstyrelsen är minst sagt dyster läsning för miljön.
På flera punkter lättas reglerna upp - till de miljöfarliga bilarnas fördel:
✔ Bilar ska godkännas även om testet av avgasreningssystemet visar på för höga utsläpp, så länge
inte varningslampan tänds. Så om lampan är sönder, men bilen släpper ut för mycket - då blir den
godkänd. Enligt statistik från ett av de större besiktningsföretagen i Sverige tänds lampan bara i ett av
fyra fall där utsläppen är för höga. Tre av fyra bilar som i dag underkänns på grund av för höga utsläpp
kommer alltså att godkännas med de nya reglerna.
✔ Dieseldrivna bilar från 2007 och framåt behöver inte genomgå en utsläppskontroll. Testet av
avgasreningssystemet ska de genomföra, men den som kör en dieselbil slipper att riskera bli
underkänd på grund av utsläppskontrollen som många andra bilar måste klara.
✔ Gränsvärdena för utsläpp av kolmonoxid och kolväten för bensindrivna bilar vid tomgång höjs med
de nya reglerna. Det skulle innebära att drygt tre miljoner bilar, cirka två tredjedelar av alla personbilar i
Sverige, får högre gränsvärden.
Svenskarna är ett miljövänligt folk. Många lägger gärna en extra slant för att bilen ska uppnå en viss
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miljöklass. Om kraven sänks på det här sättet minskar incitamentet för att betala mer för en miljöbil.
Om staten inte ställer höga krav kan den inte heller begära att medborgarna ska göra det.
Förslaget är nu ute på remiss, där det har fått skarp kritik. Naturvårdsverket slår larm och vill att
Transportstyrelsen skrotar alla dessa regelförändringar.
"Naturvårdsverkets bedömning är att de föreslagna föreskriftsförändringarna sammantaget skulle
innebära betydande försämringar av miljökontrollen och därmed försvåra arbetet med att nå miljömålet
Frisk luft", skriver myndigheten.
Men trots den hårda kritiken låter den rödgröna regeringen Transportstyrelsen jobba vidare med ett
förslag som leder till att tre av fyra miljöfarliga bilar släpps igenom i besiktningen. Det håller inte.
Regeringen måste agera. Dessa förslag går på tvärs mot allt vad en god miljö heter.
Att genomföra regler som tillåter väldigt många fler miljöfarliga bilar på våra vägar vore ett stort bakslag
för Sveriges miljöarbete.
Vi kräver därför besked av regeringen: Vad gör ni för att stoppa dessa miljöfientliga förändringar i
reglerna för kontrollbesiktning?
"Om lampan är sönder, men bilen släpper ut för mycket - då blir den godkänd"
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Metoo bör även rymma kvinnorna som bär hijab EU-toppmötet riskerar svensk föräldraledighet Förbjud
slöja på alla flickor i grundskolan
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
MEJLA:
debatt@expressen.se
@ExpressenDebatt Expressen Debatt
Tf debattchef:
Per Zettermark
Bildtext: ANDERS ÅKESSON (C) Trafikpolitisk talesperson | RICKARD NORDIN (C) Klimatpolitisk
talesperson | BAKSLAGET. I Transportstyrelsens förslag lättas reglerna vid kontrollbesiktning upp på
flera punkter - till de miljöfarliga bilarnas fördel. | Respektera muslimska kvinnors val att inte bli
objektifierade, skriver imamen Kashif Virk. | Vår socialpolitik bör inte beslutas i Bryssel, skriver Ulrika
Karlsson och Jessica Polfjärd. | Jämställdhet måste gå före påtvingad religion, skriver Maria Winberg
Nordström (L).
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/WVUWuGoP
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Samarbete medel mot radikalisering
TV4 Play (arkiv). Publicerat på webb 2015-02-19 07:05.

Svenska imamer från olika församlingar borde
samarbeta mer för att förhindra radikalisering
av unga muslimer. Det anser Kashif Virk, imam
i Stockholm.
© TV4 Play (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/L6OlPFVW
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Nu sprids förenklade analyser av terrorn
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2015-11-17 06:44.

Helgens attentat i Paris fortsätter att dominera
innehållet på tisdagens debattsidor, och i den
diskussioner deltar politiker, statsvetare och
fristående debattörer.

Andra frågor som tas upp är den svenska
asylpolitiken, Folkpartiets namnbyte och personlig
assistans.
1.
Säg nej till asylsökande från andra EU-länder
Gränskontrollerna påverkar inte mängden
asylsökande i någon större utsträckning såvida
man inte också avvisar de som kommer via andra
EU-länder. Det är dags att regeringen tar av sig de
ideologiska skyddslapparna och fattar nödvändiga
beslut, skriver fyra moderater i Europeiska
regionkommittén. Hela artikeln på Dagens
Samhälle 2.
Vi är i krig med radikal islamism
De motbjudande terrorattentaten i Paris förra
veckan har inte lämnat någon oberörd. 139
människor har mist livet i ett våldsdåd som för
många är oförklarligt. Jihadisternas angrepp på
den franska huvudstaden måste nu ses för vad det
är: en krigsförklaring mot världens demokratier.
Och vår respons måste vara kraftfull, skriver
Bawar Ismail, frilansskribent, tidigare utrikespolitisk
talesperson i LUF. Hela artikeln på Dagens
Samhälle 3.
Folkpartiet byter namn till Liberalerna
Vårt parti är inne i ett omfattande förnyelsearbete
för att staka ut en liberal reformagenda. Vårt
uppdrag ska vara att ge alla förutsättningar att nå
sina livsmål. Som en del av förnyelsen har
partistyrelsen beslutat att föreslå att Folkpartiet på
landsmötet om några veckor byter namn till
Liberalerna, skriver Jan Björklund (LIB). Hela
artikeln på DN Debatt 4.
Statsvetare: Bekämpa terrorns grogrund
Det som krävs nu är att västländerna tar upp kampen för demokrati och individuella fri- och rättigheter i
Mellanöstern, och att Iran och Saudiarabien ställs till svars för terrorstöd. Det skriver Idris Ahmedi,
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lektor i statsvetenskap. Hela artikeln på SvD Brännpunkt 5.
Nu sprids förenklade analyser av terrorn
För att våldsbejakande tolkningar skall uppkomma krävs ytterligare faktorer än enbart religion. Så hur
sant det än är att det finns de som använder salafitiska tolkningar för att motivera våld så är det förvisso
en nödvändigt men otillräcklig förklaring till varför våldsutövning äger rum, skriver professor Göran
Larsson och Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet. Hela artikeln på SvD Brännpunkt 6.
Sverige har förlorat en massa tid
Det har länge varit svårt i Sverige att prata om extremism och radikalisering utan att riskera att bli
anklagad för att ha dunkla motiv. Genom att vara blinda för problemen har vi förlorat en massa tid,
skriver Magnus Sandelin, författare och journalist, som granskat politiska och religiösa extrema rörelser
i Sverige. Hela artikeln på Dagens Samhälle 7.
Så vill vi bekämpa terrorn
Riksdagen behandlar nu frågan om en förlängning av Sveriges militära utbildningsinsats i Irak.
Moderaterna anser att Sverige ska vara med och delta i kampen mot IS och utbildningsinsatsen är ett
viktigt bidrag, skriver Beatrice Ask och Karin Enström. Hela artikeln på DI 8.
Feghet och rädsla styr synen på förorterna
I juni skrev Zeliha Dagli en debattartikel i Aftonbladet som lyfte upp frågan om fundamentalismen i
förorten på dagordningen. Sex månader senare saknar hon fortfarande en vilja från samhället att lyssna
på kvinnorna som upplever förtrycket. Den som inte blir lyssnad på har svårt att känna sig delaktig,
skriver Zeliha Dagli. Hela artikeln på Aftonbladet 9.
Lösningen i kriget mot terrorn är inte våld
Vi får inte se våldsmetoder som den ultimata lösningen i kriget mot terrorn, för våld föder hat, och terror
föder ännu mer terror. För att få slut på hatet mot väst måste vi därför ständigt utveckla vårt
demokratiarbete i öst, skriver imamen Kashif Virk. Hela artikeln på Expressen 10.
Att strida för IS måste kriminaliseras
Bilden av att man kan åka ner som terrorist och komma tillbaka till Sverige utan att riskera straff måste
ändras, skriver riksdagsledamoten Roger Haddad (FP). Hela artikeln på Expressen 11.
Obegripligt slag mot utsatt grupp
Finansminister Magdalena Anderssons (S) uttalande om besparingar i personlig assistans är både
oroväckande och obegripligt. Att det finns pengar att spara är sant, men det är hos de privata bolagen i
branschen de finns, skriver riksdagsledamoten Maj Karlsson (V). Hela artikeln på Göteborgsposten
Dela den här artikeln
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/IcjhSLeR
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Lars Gunther: Virks kritik av kristen tro inget nytt
Dagen Premium. Publicerat på webb 2019-05-21 16:30.

Jag uppskattar att Kashif Virk, imam inom
ahmadiyya-inriktningen av islam, lämnar den
egna planhalvan och söker utmana min tro (16
maj). Min erfarenhet är att utmaningar får tron
att växa.

Ahmadiyya och kristna delar mycket. Militanta
muslimer förföljer båda grupperna. Både Virk och
jag menar att den bästa tolkningen av den egna
tron är kärleksfull och fredlig. I min församling har
vi hjälpt en ahmadiyyamuslim under hans
asylprocess. Men Virk visar att ömsesidig respekt
inte utesluter att man också kan samtala om
skillnaderna i tron.
Virk vill att vi teologer ska ifrågasätta den innersta
kärnan i kristen tro, Jesu död och uppståndelse.
Men han formulerar detta på ett märkligt sätt, som
om tanken vore helt ny. Faktum är att alternativa
förklaringar fanns redan på första århundradet (se
Matt 28:15) och har framförts i riklig mängd sedan
1700-talet. Det finns inget i Virks invändningar mot
den traditionella synen på Jesu död och
uppståndelse som inte redan sagts, därtill med
bättre argument. Det har också bemötts med
tydliga och starka argument.
När man lämnar den egna planhalvan och försöker
få den andre att läsa sin egen heliga skrift på ett
nytt sätt krävs det dock att man tar den på allvar.
Virk ogillar sannolikt när kristna slungar lösryckta
citat ur Koranen mot honom. Ändå ägnar han sig
åt ett märkligt urval av detaljer i Bibeln och en
godtycklig tolkning. Det är oklart varför Virk tycks
tro att vi kristna ska ignorera stora mängder tydliga
texter för att det finns några få otydliga.
Självklart kräver jag inte att Virk ska acceptera
tanken på att Bibeln är en inspirerad skrift från
Gud, men när han väljer att utgå från Bibeln bör
han ta den på något slags allvar. För att en
diskussion ska bli fruktbar krävs att man först
etablerar gemensamt accepterade premisser att
utgå från. Det gör tyvärr inte Virk. Han behöver
först förklara sin exegetiska metod och sina
urvalskriterier och förklara varför de är lämpliga.
Om Virk vill att vi kristna ska tänka ett varv till om vår tro bör han ställa sig frågan hur en motsvarande
utmaning hade sett ut för honom själv. I dagsläget finns det ingen substans att utgå från i samtalet.
När jag argumenterar för Jesu död och uppståndelse med någon som inte delar min tro utgår jag inte
från min bibelsyn - den premissen delar vi ju inte. Jag utgår i stället från texterna på samma sätt som en
historiker. Då finner vi att Jesu död beskrivs av flera av varandra oberoende källor och att därför ingen
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seriös historiker ifrågasätter att Jesus dog. Skendödshypotesen är helt enkelt död.
Lars Gunther, "it-pastorn", pastor i Hestra Missionsförsamling
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ASl1kg5V

Sida 159 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Kalendariet
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2017-02-03. Sida: 12,13,14,15,16,17,18,19.

Klubb Fredag Berns Berzelii Park, O
Kungsträdgården, kl 22-4, 23 år. Stora salon…

Klassiker, throwbacks, rariteter och en del nytt i
funk, soul, r&b och disco med djs Mad Mats,
Martin Jonsson och Desmond Foster.
Club Back a Yard Bar Brooklyn, Hornstulls strand
4, O Hornstull, kl 22-3, 20 år. New School och Old
School dancehall, afrobeat, hiphop, r'n'b, soca och
reggaeton med dj Sonic.
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, O Hornstull, kl
22-3. Bar Barrranco: Sheit. Laika: Gago Cuk med
vänner. Enzos Pachinko: Daniel Savio.
Houseienda Södra Bar, Mosebacke torg 1, O
Slussen, kl 21. House/ techno med CJ Scott och
Hans Ferdinand Jacob Julian och Chaux. I
Kristallbaren: Pauline "PAU" Högberg (B-day
Bash! ). Värdar: Kim Högstedt och Andreas
Andersson.
h Indie Fridays Debaser, Hornstulls strand 4, O
Hornstull, kl 23:55-3, 20 år. Resident Tova
Schaeffer bjuder in sina vänner Indiepopulisterna
som levererar klassiska old-school indiedängor, pop, soul och anthems från New Order, The Strokes,
The Knife, Broder Daniel...
Kåken Regeringsg 66, O Hötorget, kl 17-2. Death Team live och releasefest. Djs: Kösten och Bullen.
Matias Aros på Niklas.
Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, O Östermalmstorg, kl 22-2. Emma Bjertén spelar polsk
70-talsrock, peruansk punk, värmländsk progg, brittisk postpunk, japansk pop och turkisk psykedelia.
Moon Motel Solidaritet, Lästmakargatan 3, O Östermalmstorg, kl 1-5. Djs Clea Herlöfsson och Olle
Odjur.
Morfar Ginko Swedenborgsgatan 11, O Mariatorget, kl 21-1.
Uppe: dj Polanco.
Nere: Jackie och Ludde.
h Pop Slakthuset, Slakthusgatan 6, O Globen, kl 22-3, 20 år. Live: Vox Vulpes. Vårpremiär med allt från
1960-talet till 2017, allt från The xx till Field Mice, med Soraya Bay, Magdalena Lublin och Lång-Kalle.
GRATIS Rival Mariatorget 3, O Mariatorget, kl 17-2.
Dj:er - kl 17-21: Jonas Engström, kl 21-2: Marcus Engberg.
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Stay Shoreline Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 21. Sjuttiotalspunk,
åttiotalsgoth, nittiotalsindie, nolllnolltalselectro etc med Henric de la Cour och Into.
Tranan Karlbergsv 14, O Odenplan, kl 21-1. Releasefest med Ajvar Soundsystem och Freak Hodja.
Under Bron Hammarby Slussväg 2, O Skanstull, kl 22-5, 23 år. Downstairs: Ø och Stockholm Murder
Girls. Upstairs: Space Station - Abel, Johan Ressle och Helene Havro. Nature Bar: Sergio Rizzolo och
The Keeper.
Vassa Eggen Birger Jarlsgatan 29, O Östermalmstorg, kl 18-2. AW med djs Philip Bratt & Max Alm, vid
22 tar Calle Lehmann över.
WKND Fleminggatan 2, O Rådhuset, kl 22-3, 18 år. Djs Camille Chamoun, Lova Magnusson, Min
Ascendent, Hedda m fl.
Lördag
Berns Berzelii Park, O Kungsträdgården, kl 22-4, 23 år. Stora salongen: ARIS. Asiatiska: Micke
Julander. Terrassen: Emil Rydberg och Miki Grujovic.
h Debaser Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 19-3, 20 år. Live: The Hidden Cameras - "gay church folk
music" från Kanada. Djs Erik Klinga och Lång-Kalle.
Fade Slakthuset, Slakthusgatan 6, O Globen, kl 22-3. Djs Armani (hiphop och r'n'b elektroniskt/
pop/funk). och Soraya Bay (r'n'b, hiphop, dancehall etc).
Hasan Ramic Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 21, 20 år. Hiphopdjn Hasan
Ramic flexar med allt från Spice Girls till 50 Cent, från Chic till Rage Against The Machine...
Hip Hop Karaoke Södra Bar, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 21, 20 år. Rappa till dina favoritartister:
instrumentals, printade texter, DJs, MCs m m finnes.
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, O Hornstull, kl 21-3. Bar Barranco: Johannes och Wille. Laika: Nadja
Chatti och Jenny Seth. Enzo's: William Tottie.
Kåken Regeringsgatan 66, O Hötorget, kl 22-2. Djs Victor Broman och Bjoerlin.
Last Night on Earth Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 22-3, 20 år. Ram Jam Johan,
Sensitive Skin och Original Petter fyller dansgolvet med vintage reggae, tidig dancehall, soul och gamla
hiphop-tolvor.
Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, O Östermalmstorg, kl 22-2. Dj Rymdbonden.
h Monokrom Slakthuset, Slakthusg 6, O Globen, kl 22-5, 20 år. 296: mörkt technostamp med dj Kwartz,
Y+M och Chris Retzer. Lilla: Limbz, Yallow och Irk.
Moon Motel Solidaritet, Lästmakargatan 3, O Östermalmstorg, kl 1-5. Djs Mike Simonetti och Saine &
Smith.
Morfar Ginko Swedenborgsgatan 11, O Mariatorget, kl 21-1. The Big Chill och Mystery Guest...
h Nydjay Colosseum, Arenavägen 65, O Globen, kl 21-5. Stor dj- tävling i regi av NYDJAY by New
Yorker - gästas av djs Danny Avila och duon Qulinez.
Tranan Karlbergsvägen 14, O Odenplan, kl 21-1. Djs Masip och Tooli. Salsa Tropical Carribean
Clandestino, Kungsgatan 17, O Hötorget, kl 22:30-5, 20 år. Fiesta total med The Latin Lovers som
spelar salsa, bachata, reggaeton, merengue, carribean mambo m m - 2 pistas de baile.
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Soul Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 24-4, 20 år.
Soul, disco, funk och latin med Munken och Baum.
GRATIS Sthlm Reggae Klubb Bonden Bar, Bondeg 1 C, O Medborgarplatsen, kl 20-1. Reggae,
dancehall och soca med Daddy Boastin, Goulos och Crown.
Under Bron Hammarby Slussväg 2, O Skanstull, kl 22-5, 23 år. Downstairs: 10 Years Party med Maya
Lourenco och Per Hammar. Upstairs: Cooper Saver och Mark Seven. Nature Bar: dj Fridans Fina ns,
Life GW Passion, Finding Dorisburg och Baben.
Tisdag
Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, O Östermalmstorg, kl 21-1. Wah Wah Binks blandar soul, world
music, pop, funk m m.
Onsdag
Lazy Octopus Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18:30-1, 20 år. Releasefest med
Efterkropp, Anti Pony och Det Jordiska live. Djs Lazy Octopus med vänner.
h Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, O Östermalmstorg, kl 20-2. Live och skivrelease: The Tarantula
Waltz. Woah Dad! Crew djs, Henke Palm från kl 22.
Osmos Under Bron, Hammarby Slussväg 2, O Skanstull, kl 22-3. Live: Eva Geist. Djs: towLie,
Johannes Björhn, Mai Nestor och Karl Kais.
Konsert
Dansmusik
FREDAG
Jiges Fältöversten, Valhallavägen 148, O Karlaplan, kl 13. Arr: Dansträffen.
Lars Erikssons Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr:
Gamla & Nya Vänner.
Martinez Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 19.30-23. Dans i Brommasalen. Arr:
Västbergaträffen.
LÖRDAG
Danskväll: JazzMaTazz m fl Nalen, Regeringsgatan 74, O Hötorget, kl 19-0. Dans nonstop i stora salen
till Swing That Music och JazzMaTazz. Jazzkonsert i Harlem med Gunnar Lidberg, Klas Toresson, Rolf
Carvenius, Göte Wilhelmson och Harlembandet.
Holens NT-gymnasiet, Mälarvägen 2, Järfälla, kl 19-23. Blandad dans. Arr: GDV Jakobsberg.
Squaredans Drakenbergssalen, Lignagatan 8, O Hornstull, kl 13. Nivåer: A1, A2. Caller: Björn
Jerneborg. Squaredansklubben Seniorerna arrangerar.
MÅNDAG
Only On A Monday Chicago Swingdance Studio, Hornsgatan 75, O Zinkensdamm, kl 20.15.
Mogendans.
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Wahlén & Segeblad ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26, kl 10-11.30. Måndagsdans till
husbandet.
TISDAG
Carlzons Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr:
Söderträffen.
TORSDAG
Janne Stefans Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr:
Föreningen Nya Vänner.
Folkmusik
FREDAG
Folk in the Oak Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl 20. Varma toner med
mycket vårkänsla blandat med mörkare historier från förr.
Hyllning till Violeta Parra Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, kl 20. Kultur Kafé Utopia arrangerar.
Massivet Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 3, Huddinge, kl 19. En säregen tolkning av folkmusik. Konsert
och spel till dans.
Timo Alakotila Stallet, Stallgatan 7, O Kungsträdgården, kl 20. Finländsk kompositör inom allt från
folkmusik, jazz och klassiskt till nutida populärmusik och dans och teater.
LÖRDAG
Daniel & Emma Stallet, Stallgatan 7, O Kungsträdgården, kl 20. Emma Reid - fiol, viola och sång.
Daniel Reid - sopran- barytonsaxofon, dragspel, piano och sång. Kl 19 dansutlärning med Anna
Nyander - pausmusiker från KMH Folk: Axel Jensen.
SÖNDAG
Öppet Folkmusikhus Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12, O Kungsträdgården, kl 16.30. Låtstuga,
visstuga, instruktion i gammaldans och polska, dansteknik, polskeakut, allmän dans till levande musik.
Spelmanscafé öppet 18-22. Tag med inneskor. Arr. Föreningen Folkmusikhuset.
TISDAG
Milonga Musical Stallet, Stallgatan 7, O Kungsträdgården, kl 19.30. Tangodanskväll med fokus på riktigt
bra dansant musik.
Jazz/blues
FREDAG
Allen Finney & Fat City Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19.
GRATIS Bobo & The icepickers Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, O Mariatorget, kl 21.
Improviserad Blues, Rock & Funk.
Jocke Åhlund & Jockum Nordström Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, O Östermalmstorg, kl 19.
Konsert och release för fanzinet "Jazz Är Farligt".
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h Lönnkrogen Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 20. Djävulens musik, d.v.s. jazz, i Scalas
källare varannan fredag. I Lönnkrogens musikerkollektiv bl a: Niklas Fernqvist, Jonas Kullhammar,
Johan Åström, Amanda Sedgwick Filip Ekestubbe, Per Ruskträsk Johansson, Tobias Wiklund, Gustav
Lundgren, Terese Lien Evenstad, Alexander Brott, Isabella Lundgren. Erik Tengholm, Klas Lindqvist.
Sick'n Blues Southside, Hornsgatan 104, O Zinkensdamm, kl 21.
Susanna Santos Silva m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
GRATIS Tommy Löbel Swing Band Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl
19. Klassisk swing.
Trickbag Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 21. Blues.
LÖRDAG
Allen Finney and Fat City Wirströms Pub, Stora Nygatan 13, kl 21.
Blues Jam Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 14-19. Jamledare Bill Öhrström.
GRATIS Bobo & The icepickers Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, O Mariatorget, kl 21.
Improviserad Blues, Rock & Funk.
Brian Kramer's International Blues Jam Engelen, Kornhamnstorg 59 B, O Slussen, kl 14-18. Erik
Söderlind m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
GRATIS Jambalaya Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 14.
Rhythm'n blues, swing och kanske lite Sydamerika.
Jump4Joy Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20.
MusikMacken Gröna Dalen, Gröndalsvägen 40, kl 13. Standard Selection Band, Stockholm Rockers,
Frazz.
The Sofos Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19.
SÖNDAG
h Bo "Kasper" Sundström & Filip Ekestubbe Trio Vallentuna teater, Gymnasievägen 4, kl 18.30.
Förband: Ellen Andersson Quartet. Arr: Jazzklubb Nordost, Jano.
h Dwayne Clemons, Alexander Brott m fl Glenn Miller Café, Brunnsg. 21, O Hötorget, kl 20.30. Reimers
Swing Band Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 14.
Tradjazz.
Riddarjazzen Riddarhuset, Riddarhustorget 10, kl 14. Den artonde upplagan av en klassisk jazzdag.
GRATIS South Station Stompers Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, O Mariatorget, kl
14-17. Klassisk jazz.
h The Ronnie Gardiner Quartet
Arena Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna, kl 16. Arr: Sollentuna jazzklubb.
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MÅNDAG
GRATIS Jamkultur: Maria Kvist Trio Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 19.30. Jam från cirka
kl 21.
GRATIS Tradjazz Jam Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19.
TISDAG
h Gugges Gamla Vänner Tyresö Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6, kl 19.30. Ett stort litet band,
musik i Gugge Hedrenius anda. Ett 7-mannaband med sångsolist Claes Jansson. Arr: Tyresö Jazz &
Blues Club.
Gunnar Lidberg, Erik Kjellberg trio Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19.
Jazz.
Oktetten LARS 8 Medborgarhuset Trappan, annexet, Albert Aronsons torg 5, O Vällingby, kl 19.
Jazzklubb Trappan i Pelarsalen.
Skanky Fred's Blues Explosion
Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20. Little Gunnar's Blue Tuesdays.
Stefan & Camilla Isaksson m fl
Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, O Ropsten, kl 19.
ONSDAG
Alexander Brott Trio feat. Dwayne Clemons Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 21.
GRATIS Bodil Andersdotter Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, O Mariatorget, kl 21.
Barpianist som spelar varje onsdag "Från visa till jazz".
Gecko Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl 19. Jazz.
GRATIS Gustens Svänggäng med sångerskan Eva Svedberg Engström Restaurang Louis,
Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19. Gladjazz.
Jambalaya Ladan/Farsta Gård, Farstaängsvägen 16-22, O Farsta centrum, kl 13. Svängig jazz. Kurt
Rosenwinkel's Bandit 65 Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. Gitarrer, rytmer, elektronik,
ljud, experiment, psychrock, fri improvisation och smått telepatiska samspel.
GRATIS Spader Jazz med Karolina Andersson Baltzarträffen, Bolindersplan 1, kl 13. Jazz för seniorer.
GRATIS Swing Magnifique Le Pot, Karlbergsvägen 52, O S:t Eriksplan, kl 20. Jazz.
GRATIS Varning för Jazz! S:ta Clara Bierhaus, Lilla Nygatan 17, kl 20.
Jam session. Varje onsdag med ny inbjuden gäst.
Wer Singers Sussane Bertlin
Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19.
TORSDAG
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h GRATIS Anna Järvinen + Tapio Viitasaari Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, O Hötorget, kl 19.
Järvinen och pianisten Tapio Viitasaari gör en gemensam konsert där de bjuder på jazzklassiker och
låtar med inspiration från Hollywoods guldålder men även Anna Järvinens egna låtar.
Anna Louise Ekman & Simon Mårtensson Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, O Rådmansgatan, kl 17.30.
Latin och bossa. Livejazz torsdagar.
Double Crossing Time Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 21.
GRATIS Dubbelduo Hotel Hellsten, Luntmakargatan 68, O Rådmansgatan, kl 19. Jazz på Hellsten med
liveband.
Kustbandet Nya Föreningsgården, Larsbergstorget 9, Lidingö, kl 19.
Klassisk swingjazz. Arr: Lidingö Jazzklubb.
Lillån Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl 19. Mångsidig repertoar som flyter
mellan välkända barnmelodier och modern jazz.
h Nils Janson Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. Trumpetaren med sitt tredje album
"Alloy" som mixar modernt sväng, nordiska melodier och jazzimprovisation.
GRATIS Soprano meets Clarinet Restaurang Norrport, Roslagsgatan 38, O Rådmansgatan, kl 20. Jazz
med Holmsten och Löbel.
Stefan Isaksson m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
GRATIS Swing Magnifique S:ta Clara Bierhaus, Lilla Nygatan 17, kl 20. Gypsy swing.
Klassiskt
FREDAG
GRATIS Lunchkonsert Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, kl 12.30. Sopranen Karin Lundin och
pianisten Mathias Kjellgren inspirerat av Jussi Björlings kända hits, romantiska jazzdrömmar och
smäktande operaarior.
Lunchkonsert Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.45. Kungliga Operans egna
sångare och musiker i Guldfoajén.
GRATIS Orgelkonsert S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan
2, O Kungsträdgården, kl 17. Michael Waldenby, orgel. J S Bach: Preludium & fuga e-moll. Léon
Boëllmann: Suite gothique m fl verk.
GRATIS Pianolyrik S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, O T-Centralen, kl 12. Peter Hening, piano.
GRATIS Suono italiano: Roberto Giordano Italienska kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, O Karlaplan, kl
19. Musikafton med pianospel.
h Tre romanser och en trio
Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 12.15. Musik av Clara Schumann och Johannes Brahms.
Bo-Gustaf Thorell violin, Mikael Sjögren cello, Markus Maskuniitty horn, Stefan Lindgren piano.
Filharmonikerna.
LÖRDAG
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De spanska trakterna Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl 18. Klassisk
gitarrkonsert med Jorge Navarro från Mexiko. Musik av Albeniz, Brouwer, Barrios, Ponce och Rodrigo.
GRATIS Duo ViNa Kummelby kyrka, Sollentunavägen 83, kl 15. Musik av Mozart, Saint-Saêns, Brahms
och Fauré. Victoria Stjerna, violin och Natalia Kremska, piano.
Lilla Gitarrfestivalen Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl 15. Konsert med Frederik
Munk Larsen . Kl 18.30 konsert med Carles Trepat. Även föreläsningar.
GRATIS Orgelkonsert Sofia kyrka, Vitabergsparken, O Skanstull, kl 15. Henrik Arlestrand framför verk
av Buxtehude och Bach.
GRATIS Orgelkonsert Storkyrkan, Trångsund 1, O Gamla stan, kl 13. Michael Waldenby, orgel. Verk av
J S Bach och Dieterich Buxtehude m fl.
Stråktriosalong Tumba Bruks Musiksalonger, Bruksvägen 6, Tumba, kl 15. Frida Hallén Blixt, violin,
Linnea Nyman, viola, och Astrid Lindell, cello. Stråktrios av Schubert, Penderecki och Jean Cras.
Uruppförande: Nytt cellostycke av Sven-David Sandström.
h Upp till 13 + Duorecital: Leonidas Kavakos och Yuja Wang
Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 14.50. Ett lättsamt sätt att introducera ungdomar till klassisk
musik i samband med en orkesterkonsert. Musik av Schubert, Debussy, Beethoven, Janácek. Leonidas
Kavakos violin, Yuja Wang piano.
GRATIS Wagner & Verdi S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, O T-Centralen, kl 18. Solistkvartett ur
Stockholms domkyrkokör. Michael Waldenby. piano. Verk av Babriel Fauré, Richard Wagner och
Giuseppe Verdi m fl.
SÖNDAG
GRATIS Daniel Horzamabal Cortes Sjöstadskapellet, Lugnets Allé 46, kl 16. Pianorecital.
GRATIS Kammarmusik på liv och död Brännkyrka kyrka, Götalandsvägen 189-193, kl 16. Duo ViNa Victoria Stjerna, violin, och Natalia Kremska, piano - spelar Mozart, Brahms, och Saint-Saëns.
GRATIS Pianorecital Sjöstadskapellet, Lugnets Allé 46, kl 16. Daniel Hormazábal: Musik av Mozart och
Debussy.
GRATIS Schuberts mässa i G-dur Kungsholms kyrka, Bergsgatan
1, O Rådhuset, kl 11. Musikmässa. Kungsholms kyrkokör. Ulla-Carin Börjesdotter, sopran, Tobias
Mattsson, tenor, Tom Sandberg, bas. Musiker.
MÅNDAG
GRATIS Lunchmusik Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan, kl 12.
Schumannrecital Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 19. Christian Gerhaher
baryton, Gerold Huber piano. Konsert Forts
TISDAG
GRATIS Lunchkonsert Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 14, O Rådmansgatan, kl 12.15. Per-Ove
Larsson, orgel.
ONSDAG
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Das Orchester Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, O Östermalmstorg, kl 18. Uruppförande av
kompositioner: Ivo Nilsson: Controra (uruppf), Arne Gieshoff: Verdreht (fgiS), Marie Samuelsson:
Elegiska förnimmelser (uruppf), David Swärd: Brezza (uruppf). I samarbete med Samtida musik.
Gustav Holsts Planeterna Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 18. Kungliga Filharmonikerna.
Spelas även som skolkonsert dagtid 7-11/2.
Lunchkonsert Vårfrukyrkan, Fruängen C, O Fruängen, kl 12. Ensemble Con Brio.
Lunchkonsert Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.45. Kungliga Operans egna
sångare och musiker i Guldfoajén.
TORSDAG
GRATIS Lunchmusik S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsg. 2, O Kungsträdgården, kl 12.15. Jesper
Harrysson, oboe, Henrik Blixt, fagott, Ivetta Irkha, piano, Pär Fridberg, orgel. Musik av F Poulenc.
Pop/rock
FREDAG
A Tribute to Queen Rudbecks Aula, Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna, kl 19. "Don´t stop me now".
Hyllning till Queen och Freddie Mercury med Queentolkare Johan Boding.
Death Team Kåken, Regeringsgatan 66, O Hötorget, kl 17.30. Death Team består av Mayka Edd och
Johen Rafael Tilli, som spelar indie-pop.
For The Legion + New Arrivals PSB, Skånegatan 80, O Skanstull, kl 20. Skivsläpp.
Gaki-fest Snövit, Ringvägen 147, O Skanstull, kl 19. Stress SS, Honnör SS, Svaveldioxid, Sex Dwarf
och People spelar.
h Moneybrother Vasateatern, Vasagatan 21, kl 19.30. Anders Wendin kliver i Moneybrother- kostymen
för första gången på snart fyra år.
Ninos Dankha Pop House, Djurgårdsvägen 68, kl 18.
Pero Älskar Musik Teater Pero, Sveavägen 114, O Rådmansgatan, kl 19. Jenny Gabrielsson Mare, A
Beautiful Friend, I wish I was a fish. Klubbvärdinnor: Lena och Sophie Malmborg.
h Steve Mason Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 19. Akustisk solokonsert med Beta
Band-grundaren.
The Surfin' Saints Wirströms Pub, Stora Nygatan 13, kl 21.
The Toto Tribute Fasching, Kungsgatan 63, kl 20. Toto-juveler med svenskt hyllningsband.
LÖRDAG
GRATIS Big Fat Mama - Status Quo Tribute Geronimos FGT, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 23.
David Åhlén & I am Oak Allhelgonakyrkan, Helgalunden 17, O Skanstull, kl 19. En säregen hybrid av
psalm och indie.
h Lemaitre Kägelbanan, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 20. Norska duons elektro gör dundersuccé
med bl a hiten "Closer".
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Moneybrother Vasateatern, Vasagatan 21, kl 19.30. Anders Wendin kliver i Moneybrother- kostymen för
första gången på snart fyra år.
h Nynningen Fasching, Kungsg.
63, kl 20. Politisk 70-tals-rock från Göteborg som återuppstår med stora delar av originalbandet, nu
förstärkt med tung blåssektion. Support: Orkan.
Rúzsa Magdi Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 19.30. Den ungerska artisten Rúzsa Magdi vann
den ungerska motsvarigheten till Idol 2006.
Superposer Wannabe Engelen, Kornhamnstorg 59 B, O Slussen, kl 19. Helkväll i AC/DC:s tecken. The
Hidden Cameras Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 19.
SÖNDAG
A tribute to Queen Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl 13 och 16. "Don´t stop me now",
Queen-tolkare Johan Boding.
Jarmo Lindell & The Evolution Akkurat, Hornsgatan 18, O Slussen, kl 20.
MÅNDAG
h Dagny Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 20. Norsk popstjärna på uppåtgående.
Support: Julia Adams.
TISDAG
Bob's Carnival Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 20. På scen i källaren: Amanda
Jenssen, Johan Norin, Jonas Lindeborg, Staffan Findin, Andreas Andersson, Fredrik Myhr.
h José González Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 21. Artisten och gitarristen
turnerar återigen med kammarorkestern The String Theory.
The Dillinger Escape Plan Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18.30.
Ulfson Normal m fl Kafé 44, Tjärhovsgatan 44, O Medborgarplatsen, kl 19. Ulfson Normal, Efterfesten &
Bernadotte.
ONSDAG
Eterkropp, Anti Pony och Det Jordiska Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18.30.
Megareleasefest med tre band.
GRATIS Jomkka & Dim Vanilla PSB, Skånegatan 80, O Skanstull, kl 20. Två indierockband från
Stockholm delar scen.
Kreator, Sepultura, Soilwork och Aborted Arenan/Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8, O Gullmarsplan, kl
18. Metal från Tyskland, Brasilien, Sverige och Belgien.
Mightiness Band Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 21. Musik i källaren.
h The xx Hovet, Globentorget 2, O Globen, kl 19.30. Albumaktuell brittisk poptrio återförenas med
turnépremiär i Stockholm.
TORSDAG
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h Little Jinder Vasateatern, Vasagatan 21, kl 20.
Rae Sremmurd Nobelberget, Sickla Industriväg 6, kl 20. Mississippi- duo med het hiphop-akt.
GRATIS Therése Neaimé Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, O T-Centralen, kl 17. Eget material
samt kända klassiker hämtade från soul, urban och popvärlden. Piano: Louise Ottosson. Lobbyscenen.
Visor/poesi
FREDAG
Anna-Lotta Larsson Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, kl 12. Tillsammans med
pianisten Andreas Landegren en konsert med låtar från Purcell till Piaf. På några av föreställningarna
på Soppteatern, gästar även Albin Flinkas.
LÖRDAG
Anna-Lotta Larsson Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, kl 12.
GRATIS Musik och Poesi Årsta kyrka, Bråviksvägen 47, kl 18.
Konsertpianist Wilhelm Schaaf och Gabriella Gullin, recitation. Musik av Bach, Chopin, Scarlatti och
Beethoven samt poesi av bl a Esias Tegnér, Pär Lagerkvist och Miranda Mcphersson.
SÖNDAG
Anna-Lotta Larsson Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, kl 12.
Black Baker Sundays Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, O S:t Eriksplan, kl 19.30. En konsert
baserad på egen musik och texter av bl a Ferlin, Fröding, Boye, Martinsson, Ester Sjöblom och Helmer
Grundström. Från visa till jazz via tung akustisk blues och metal ur klarapoeternas perspektiv.
Gästartister.
Violeta Parra 100 år Alias Teatern, Hälsningegatan 3, O Odenplan, kl 17. Hyllningsmusik och sång av:
Beatríz Piñeda, Jan Hammarlund och Arja Saijonmaa. Öppen scen.
Viscafé Trappan Medborgarhuset Trappan, Vällingby torg 43, kl 14. Gästartist är Mariefredstrubaduren
och vispoeten Torsten Arnbro som bjuder på sång och gitarrspel i visklassiker som Ferlin och Bellman,
samt egna visor. Visvärd och allsångsledare är trubaduren Ove Engström.
Visor på kvällskvisten Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, O Ropsten, kl 15. Gruppen
Visentusiasterna firar 32 år och framträder med ett axplock av de visor de sjungit genom åren.
TORSDAG
GRATIS Gulasch Kulturcentrum, Hallonbergen C, Hallonbergen, kl 14. Kenneth Höglind, Hans
Bigestans, Louice Ottosson och Sanna Andersson blandar finsk humpa med rysk kärlekssång,
brottarrefränger av Ulf Peder Olrog med svenska finstämda visklassiker.
Övrigt
FREDAG
Hollywood Rhapsody Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 19. John Wilson,
brittisk dirigent och auktoritet på filmmusik, ledsagar lyssnarna genom spänning, sorg och välbehag.
Sveriges Radios Symfoniorkester.
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h Kroke & Anna Maria Jopek
Södra Teatern, Mosebacke torg
1, O Slussen, kl 19. Trion Kroke blandar jazz och klassiskt med klezmer, electronica och influenser från
olika kulturer. Här med den polska sångerskan och kompositören Anna Maria Jopek.
LÖRDAG
h Der de bleka blommor vexa
Olympiateatern, Västmannag 56, O Odenplan, kl 19. En poetisk kärlekssaga i tid och rum. En
musikalisk föreställning om Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg och hans hemliga
ungdomskärlek Fredrika Juvelius som inspirerade honom till sina odödliga dikter om den första
kärleken. Konsert med anledning av Finland 100 år och Runebergsdagen. Medverkande: Christin
Högnabba, sång och manus, Eva-Lott Björklund, komposition, piano och sång samt Stefan Lindgren,
piano.
Nice to Be Nice Globen, Globentorget 2, O Globen, kl 19.30. Afrobeats/dancehall-konsert i arenaformat.
Med: Panetoz, Tiwa Savage, Moelogo, Binta Blackout, DJ Sugarcane m fl.
SÖNDAG
Der de bleka blommor vexa Olympiateatern, Västmannag 56, O Odenplan, kl 16. Konsert med
anledning av Finland 100 år och Runebergsdagen. Medverkande: Christin Högnabba, sång och manus,
Eva-Lott Björklund, komposition, piano och sång samt Stefan Lindgren, piano.
GRATIS Fadderbarnskonsert Skärholmens kyrka, Bodholmsplan 1, O Skärholmen, kl 18. Gospelkör,
barnkör, solister och ensembler. Till stöd för barns skolgång i Etiopien.
MÅNDAG
GRATIS Open mic Restaurang Norrport, Roslagsgatan 38, O Rådmansgatan, kl 19-22. Kom och
uppträd eller lyssna, varje måndagkväll.
QX Gaygala 2017 Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, kl 21.
TISDAG
GRATIS Kulturafton Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 19. Musik, poesi
m m: Sandra Vilppala, Martion Serner, Cecilia Thorngren, Lill-Marit Bugge.
Barn
Barnteater
Alice i Underjorden - 2 och 1 halv
BUS, Bondegatan 1F, O Medborgarplatsen, lö kl 15, sö kl 15.
Åter igen gläntar vi på dörren till Alice fantasivärld och bjuder in dig till nya äventyr och tekalas. Mitt
mellan dröm och verklighet. Info: http://underjordiska. com/boka/
Det blåser på månen Dramaten/ Elverket, Linnégatan 69, O Karlaplan, lö kl 13. En familjeföreställning
om syskonkärlek och frihetsdrömmar i skuggan av krigets allvar. Ett sagoäventyr om behovet av att få
vara den du är, gestaltat med hjälp av modern teknik. Från sju år.
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Eli & Rio Teater tre, Rosenlundsgatan 12, O Mariatorget, sö kl 13. En tröja blir en byxa, en byxa blir en
hatt. Hur påverkas vi av vad vi väljer att ha på oss? Ett färgsprakande äventyr i hemmets alla rum, där
Eli & Rio delar med sig av sin överraskande och fantasifulla värld. Ca 35 min. 3-6 år.
h PREMIÄR Hoppet - för jag dog inte Teater Påfågeln, Sankt Eriksgatan 84, O Sankt Eriksplan, lö kl 13
(premiär), on kl 10 och 12.30, to kl 10 och 12.30. De ensamkommande flyktingbarnen har en historia att
berätta: om en barndom som inte fick fortsätta, om krig och flykt. Nu är deras historier en del av vår
gemensamma historia. Pantomimteatern har lyssnat till några av berättelserna och presenterar ett
äventyrsdrama om barn på flykt (baserad på verkliga händelser) med tre skådespelare som med mim
och akrobatik, mycket musik och en sinnrik scenbild tar oss på en resa. Från 10 år.
Improviserad barnteater Stockholms improvisationsteater, Sigtunagatan 12, O Sankt Eriksplan, sö kl
13. Sagogrottan spelar improviserad teater där barnens idéer får styra det som händer på scen. Full
fart, dramatik och skratt utlovas! . Passar 3-10 år. Boka biljett och läs mer på www. sagogrottan.se
Kanel & Kanin och alla känslorna
Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, O Zinkensdamm, on kl 9.15 och 10.45, to kl 9.15 och 10.45. Vi får
följa de båda vännerna Kanel och Kanin under en dag där svartsjuka, ilska och oro blandas med den
härliga känslan av att återfå en vän. 2-6 år.
Kivi och drakbrakaren Tyresö bygdegård, Kyrkvägen 7, sö kl 13-13.40. Med könsneutral gestaltning,
galna rim och en stor portion humor får vi följa med ett tokroligt äventyr för att rädda klimatet. Kom
gärna utklädd! Familjeföreställning från 4 år. Info: tyreso.se. Arr: Tyresö kommun
Min lillasyster Kanin Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, O Zinkensdamm, fr kl 9.15 och 10.45, lö kl11
och 13, sö kl 11 och 13. En berättelse av Ulf Nilsson med humor och värme om en värld alla barn kan
relatera till: blöjor, sagor, syskon, nappflaska och välling. Med universella känslor såsom rädsla,
spänning, irritation, ilska och kärlek. 2-6 år.
Mio, min Mio Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 18, lö kl 13, sö kl 13. Plötsligt
är han inte alls Bo som sitter ensam på en parkbänk i Tegnérlunden. Utan prins Mio som bor med sin
Fader konungen i Landet i fjärran. Astrid Lindgrens magiska äventyr i dramatisering av Kristina Lugn.
Från 7 år.
Så gör prinsessor Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, lö kl 13. Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väna. Fagra och svaga väntar de på sin prins. Inte denna prinsessa! När hon har gjort sina
morgonbestyr och statsangelägenheter väntar äventyren. Regi och dramatisering: Ika Nord.
Skådespelare: Ulf Montan, Lise Edman. 4-8 år.
Övrigt
FREDAG
Fredagsmys - Ska vi va? Teater tre, Rosenlundsgatan 12, O Mariatorget, kl 16. Vi spelar "Ska vi va? "
för 4-8 år, bjuder på festis till de små, kaffe till de stora och popcorn till alla.
LÖRDAG
Barnlördag på Operan Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.30. "Vad har du i tratten?
" - Bleckblås i stort och smått med Calle och Tora. Från 4 år. Längd ca 40 min. Medverkande: Tora
Thorslund, trumpet och Calle Jakobsson, tuba.
Bygga, lasta, segla Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 10.30. Vasa skulle bli Sveriges
mäktigaste krigsskepp. Men hur gick det till att bygga det? Det tar vi reda på och avslutar med att kasta
loss i upplevelserummet Under däck. 4-10 år. Även kl 11:00, 12:30, 14:30.
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h Ett vrak dyker upp Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 11.30. Hur kan det komma sig
att Vasa hittades och hur fick man egentligen upp det gamla, över 1000 ton tunga skeppet från trettio
meters djup? Vi gör ett experiment som avslöjar hur det gick till. Från 7 år. Även kl 13:30.
Familjehelg Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 11-18. Familjevisning, tema Guld
och silver, kl. 12. Pysselverkstad kl. 13.30-15.30 på guld- och glittertema.
Familjelördag - I Herthas Ateljé
Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, kl 12-16. Kom och knåda i konstverkstaden. Tipspromenad om
skulpturer på biblioteket och lerworkshop på kaféscenen. Barnteater med Pantomimteatern kl 13:00.
Hertha stökar i sin ateljé. Hertha knådar, formar masker, djur och drömmar. Föreställningen är en
hyllning till en av Sveriges viktigaste kvinnliga konstnärer Hertha Hillfon. Familjeföreställning från 5 år.
Boka på www.haninge.se/kultur. Arr: Haninge kultur i samarbete med Haninge Riksteaterförening.
GRATIS Flygplan och ryggsäckar Armémuseum, Riddargatan 13, O Östermalmstorg, kl 14. En
barnvisning om spännande och skrämmande händelser i andra världskrigets Sverige. Vi bekantar oss
med en soldats utrustning, pratar om en tid då hela städer "släckte lampan" inför natten och mycket
mer. Ingen förbokning krävs. Museilärare Bodil Gyllensvärd. 6-10 år.
Husan Anna berättar Hallwylska museet, Hamngatan
4, O Östermalmstorg, kl 13. I detta dramatiserade lekäventyr behöver Husan Anna hjälp med att
förbereda festmiddagen. Från 6 år.
Kotte och Veras trolläventyr
Kaatach, Energivägen 2, Tyresö, kl 14. Två trollsyskon, Kotte och Vera, ska storstäda skogen. Publiken
blir delaktiga i föreställningen från start och rycks med i undanflykterna som leder till busiga upptåg,
vattenkrig, allsång, sopsortering och en spännande avslutande skattjakt. Längd: 40 min. Från 2 år.
Mini - Stor musik för små öron
Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 11. Upptäck brassinstrumenten med musiker ur Kungliga
Filharmonikerna och musikpedagog Anna Heikkinen. Efteråt får alla som vill själva prova på
instrumenten. För barn 4-7 år.
Spökvandring för barn Köpmantorget, , O Gamla Stan, kl 13. Besök platserna där spöken och oroliga
själar än i dag inte kan få ro. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Trollkarlen Karlsson Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, O Skanstull, kl 13. En familjeföreställning för
stora och små med mycket skratt, flams och magi. Även kl 14.30. Biljetter köper du i leksaksmuseets
kassa.
SÖNDAG
Bygga, lasta, segla Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 10.30. Vasa skulle bli Sveriges
mäktigaste krigsskepp. Men hur gick det till att bygga det? Det tar vi reda på och avslutar med att kasta
loss i upplevelserummet Under däck. 4-10 år. Även kl 11:00, 12:30, 14:30.
Cirkus Skansen Djurgårdsslätten 49, kl 12. Unga artister framför cirkusnummer på högsta nivå med
akrobatik, jonglering och magi. I Bragehallen. Även kl 14.00.
Ett vrak dyker upp Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 11.30. Hur kan det komma sig att
Vasa hittades och hur fick man egentligen upp det gamla, över 1000 ton tunga skeppet från trettio
meters djup? Vi gör ett experiment som avslöjar hur det gick till. Från 7 år. Även kl 13:30.
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Eviga Berg med Teater Sláva
Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 3, Huddinge, kl 14. Barnsöndag på Tonsalen. Sumobrottaren som möter
kärleken och lär sig om verklig styrka i musik- och akrobatik-teater för familjepublik. Från 5 år. Biljetter:
www. teaterslava.org
Familjehelg Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 11-18. Familjevisning, tema Guld
och silver, kl. 12. Pysselverkstad kl. 13.30-15.30 på guld- och glittertema.
GRATIS Flygplan och ryggsäckar Armémuseum, Riddargatan 13, O Östermalmstorg, kl 14. En
barnvisning om spännande och skrämmande händelser i andra världskrigets Sverige. Vi bekantar oss
med en soldats utrustning, pratar om en tid då hela städer "släckte lampan" inför natten och mycket
mer. Ingen förbokning krävs. Museilärare Bodil Gyllensvärd. 6-10 år.
Hantverkstan Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 12-16. Måla, färglägg eller skulptera fabel- och
fantasydjur av papper, kartong och återanvänt material.
Lek- och sagostund på polska
Internationella biblioteket, Odengatan 59, O Odenplan, kl 13-15. Vi sjunger sånger, läser sagor och
leker lekar på polska. För barn mellan 1 och 6 år. Ta med eget fika. Anmälan till
agnieszka.nordstrom@gmail. com Språk: polska
h Monsterklubben: Fotoficklampsgraffiti Marabou Konsthall, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, O Duvbo,
kl 13-16. Tillsammans experimenterar vi med att göra bilder och ta fotografier i mörker med ficklampor.
Ta med egen mobil eller låna en hos oss. Pedagog Emmelie Gry Rudsberg.
Spökvandring för barn Köpmantorget, , O Gamla Stan, kl 13. Besök platserna där spöken och oroliga
själar än i dag inte kan få ro. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Trollkarlen Karlsson Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, O Skanstull, kl 13 och 14.30. En
familjeföreställning för stora och små med mycket skratt, flams och magi. Biljetter köper du i
leksaksmuseets kassa.
MÅNDAG
Babysalsarytmik Brännkyrkagatan 19B, , O Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung och
spela runt Maria Llerenas congatrummor, till bl a svenska barnsånger i latinamerikansk tappning. Drop
in.
h Plupp - en av de osynliga på fjället Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl 18.
Sverigepremiär på "jojkikalen" om Plupp. I denna dramatiserade föreställning av Inga Borgs barnböcker
om Plupp möter han olika äventyr tillsammans med sina båda vänner fjällämmeln Slamma och
hermelinen Tjeskie. Ett gästspel från Estrad Norr med tre skådespelare/sångare och två musiker i
samarbete med Länsmusiken i Stockholm. Från 5 år.
TISDAG
Augustendals 4H-gård Huvudsta Allé, Solna, O Västra skogen, kl 8-16.30. På gården finns getter, får,
hästar, katter, kaniner och höns. Djuren finns att se ute i hagarna varje dag cirka kl 8-16. Cafét är öppet
10-16. De har också kurser och aktiviteter för barn 2-12 år. Info: www.augustendals4h.se
Bebishänder och fötter - avtryck i papper Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2, kl 10. Gör ett
avtryck, ett vattenmärke, med din bebis hand eller fot i bomullspapper. Kostnaden är 50 kr/ papper.
Passar bebis 3-12 månader. Obs! Inga syskon tillåts i lokalen under aktiviteten. Info:
www.tumbabruksmuseum.se
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Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons
modelljärnväg som tog sju år att bygga.
ONSDAG
Babysalsarytmik Brännkyrkagatan 19B, , O Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung och
spela runt Maria Llerenas congatrummor, till bl a svenska barnsånger i latinamerikansk tappning. Drop
in.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons
modelljärnväg som tog sju år att bygga.
TORSDAG
GRATIS Pingisskola Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 17-19. Alla
mellan 8-12 år är välkomna. Du behöver inte anmäla dig utan det är bara att komma hit. Racket finns
att låna.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons
modelljärnväg som tog sju år att bygga.
Mer på stan
Auktioner/Loppis
LÖRDAG
h Megaloppis Solnahallen, Ankdammsgatan 46, O Solna Centrum, kl 10-17. 4 800 kvm med allt från
möbler, lampor, kläder, dukar, skivor, antikt, glas, porslin, leksaker, elektronik m m. Kafeteria med mat,
fika och korv. Hela arangemanget inomhus. Även sö kl1-16.
SÖNDAG
Loppis Peder Muur, Surbrunnsgatan 25, kl 12-16. Fynda bland böcker, kläder, husgeråd, tyger,
prydnadssaker, kuriosa, m m. Kaffeservering.
Blandat
LÖRDAG
Guidad visning av Operan Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 13. En tur genom operahuset och
dess historia. Hur ser det ut bakom kulisserna och under scenen? Lyssna till personliga berättelser som
inte finns nedskrivna i några guideböcker.
Öppen kroki Konstskolan Basis, Folkungagatan 147, O Slussen, kl 12-14.15. Lärarledd kroki, ingen
förbokning, inga förkunskaper krävs. Ta med block och penna/ kol. Begränsat antal platser. Arr:
Studiefrämjandet
SÖNDAG
Öppet Skepp på Briggen Kastellholmskajen 11, kl 12-16. Guider visar och berättar om det vackra
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råtacklade träfartyget. Info: www.briggentrekronor.se
MÅNDAG
h Balett på bio: Svansjön Bio Rio, Hornstulls strand 3, O Hornstull, kl 19. Musik: Pjotr Tjajkovskij.
Koreografi och Libretto: Jurij Grigorovitj. I rollerna: Svetlana Zakharova, Denis Rodkin, Artemij Beljakov,
Igor Tsvirko. Beräknad längd: 3 tim
GRATIS Film: Mina eftermiddagar med Margueritte Vårfrukyrkan, Fruängen C, kl 18. Vi ser fransk
feelgood med en Gérard Depardieu i högform. Efteråt bjuder vi in till samtal om filmen. Arr: Brännkyrka
församling
GRATIS Hantverkskafé med nålbindning Café Våxtorp, Våxtorpsgränd 18, Östberga, kl 13-15. Prova på
ett urgammalt hantverk medan du träffar andra daglediga, tar en fika tillsammans och pratar.
GRATIS Internationella Bekantskapers språkkafé Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O
Mariatorget, kl 18-20. Här pratar man om allt möjligt och övar svenska. Ingen föranmälan krävs.
Passion, närvaro och närhet Frejgatan 31, O Odenplan, kl 18-19. Prova på Argentinsk tango. Efter
"Prova på" kan du ansluta till nybörjarkursen. Föranmälan och avgift. Info: www.tangoverkstan.se
GRATIS Stadsarkivet för nybörjare Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 17-17.30. Kom igång
med din arkivforskning, släktforskning och Stadsarkivets sökdatabaser. Få en snabb introduktion till
läsesalen.
Öppen kroki Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, O Midsommarkransen, kl
19-21. Möjlighet att öva upp din teckningsförmåga. Ta med papper och penna.
Öppen kroki Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 17-19. Tag med eget
material.
ONSDAG
Geronimo's Fucking Good Quiz Geronimos FGT, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20. Musikquiz med
rock'n'roll som ledstjärna.
GRATIS Stickcafé och systuga Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 17-20.
Sticka, virka, sy, brodera och laga. Symaskiner finns att låna. Handledare Pia Rydberg hjälper dig
igång.
Svenskt språkkafé Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 18-20. Språkkafé i museets
restaurang för dig som vill förbättra din svenska. Drop-in.
TORSDAG
GRATIS Franskt språkcafé Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, O
Midsommarkransen, kl 19-21. Nybörjare eller inte, kom och ta en kopp kaffe och prata informellt om allt
möjligt.
Ny finsk film: Love & Fury (Syysprinssi) Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, O Östermalmstorg, kl
18.30. I 1980-talets Helsingfors, en stad som bubblar av ung energi och uppror, bestämmer sig två
unga författare för att erövra världen. Längd: 94 min. Språk: finska med svensk textning.
GRATIS Släktforskningshjälp Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 15-18. Få hjälp att komma
igång med din släktforskning av erfarna släktforskare. Drop in.
GRATIS Öppen seniorverksamhet Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl
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14-16.
Friluft/Motion
SÖNDAG
Nature Crossfit Tantolunden, O Hornstull, kl 11. En kombination av yoga, qi gong, röstlek och
barfotalöpning. Vi träffas i korset golfbana/koloniträdgård.
Träd och djur på vintern Orhem, Orhemsvägen, kl 11.15. Gå en söndagstur i Flatens naturreservat i
sällskap med Sara Borgström. Ca 4 km, 3 tim. Info: www.utinaturen.nu. Arr: Naturskyddsföreningen
Täby Näsbypark, kl 10. Lättgången vandring ca 11 km. Samling vid Näsbyparks station (passande tåg
med Roslagsbanan från Östra station kl. 9.40). Slutmål Viggbyholms station. En rast. Arr: Stockholms
Vandrareförening
Föredrag/Debatt
FREDAG
h GRATIS Konstfack Research Week Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, O
Telefonplan, kl 9-16. Konstnärlig forskning i fokus. Några av årets keywords är pengar, designpolitik,
manliga fantastier, migration, Ingmar Bergman och medicinalväxter. Se hela programmet under
Forskning på www.konstfack.se
LÖRDAG
Frukostcafé: En resa till Riga
Vårfrukyrkan, Fruängen C, kl 9.30. Brännkyrka fredsgrupp ger en berättelse om hopp och
medmänsklighet från sitt hjälparbete i Lettland. Ingen avgift, frukost 30 kr. Arr: Brännkyrka församling
GRATIS Moa-priset till Yvonne Hirdman ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 14.
Moapriset 2016 tilldelas Yvonne Hirdman. Seminarium och stipendieutdelning. Medv: Yvonne Hirdman,
Ebba Witt-Brattström och ABF:s förbundssekreterare. Arr: ABF Stockholm, ABF-Förbundet och
Sällskapet Moas vänner.
GRATIS När företagandet blev fritt Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 12-15. En Arkivlördag
om hur det var att vara företagare på 1800-talet.
GRATIS Två röda pennor - röster från arbetarklassen Kungsholmens bibliotek, S:t Eriksgatan 33, O
Fridhemsplan, kl 14. Maria Sandelsällskapet presenterar den nyutkomna boken som samlat texter av
arbetarförfattarna Maria Sandel och Karl Östman. Mer på stan Forts
MÅNDAG
h Bilder av äldre och åldrande i marknadsföring av äldreomsorg ABF-huset, Sveavägen 41, O
Rådmansgatan, kl 13.30. Speglar marknadsföringen samhälleliga värderingar om vad hjälp och stöd
ska leda till för personer i olika åldrar? Föreläsare: Sara Erlandsson, fil. dr. socialt arbete, Stockholms
universitet.
GRATIS Filosofikafé: Gentekniken går framåt med stormsteg - hänger etiken med? Vällingby bibliotek,
Vittangigatan 24, O Vällingby, kl 18. Peter Sandberg leder öppet filosofiskt samtal. Inga förkunskaper
krävs. Arr: ABF Stockholm och Vällingby bibliotek
GRATIS Filosofikafe: Mening och meningslöshet Telefonplans bibliotek, Telefonplan 1, O Telefonplan,
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kl 17. Hur förhåller vi oss till mening? Finns det en mening med stort M? Adam Wallenberg leder öppet
samtal på temat existentiell filosofi. Arr: ABF Stockholm och Telefonplans bibliotek
GRATIS Finnjävlar ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. I boken "Finnjävlar" berättar 15
sverigefinnar om klass och klassresor, diskriminering och motstånd. Redaktör Kristian Borg berättar om
boken och den sverigefinska historien - en historia om förtryck, motstånd och försoning. Arr: ABF
Stockholm, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Författarkväll - Martina Montelius Medborgarhuset Trappan, Vällingby torg 43, kl 18. "Ibland är man
lessen ibland är man glad" är Martina Montelius tredje roman. Martinas författarskap präglas av mörk
humor och stor språklig konsekvens. Gratis under 26 år.
h Gunnar Ekelöf bok för bok:
Opus Incertum (1959) ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Lär dig mer om och
diskutera Ekelöfs dikter. Varje träff ägnas åt en bok, och vi går i kronologisk ordning. Representanter för
Gunnar Ekelöf- sällskapet medverkar vid varje tillfälle och ger en bakgrund. Arr: ABF Stockholm och
Gunnar Ekelöf-sällskapet
Kärnvapen och Norden ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Är det möjligt att skapa en
kärnvapenfri zon i Norden i dag? Medv: Pierre Schori, Gunnar Westberg. Moderator: Hans Lindqvist.
Arr: ABF Stockholm, m fl.
Vart är Turkiet på väg? ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Sedan militärkuppförsöket
den 15 juli har situationen för mänskliga rättigheter försämrats kraftigt. Kan Turkiet kollapsa som stat?
Medv: Kurdo Baksi, Keya Izol, Ekim Caglar, Göran Eriksson. Arr: ABF Stockholm och Kurdiska
Riksförbundet
TISDAG
GRATIS En kväll om Elena Ferrante Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O Rådmansgatan, kl
18. Cecilia Schwartz, lektor i italienska, Johanna Hedenberg, Ferrantes svenska översättare, och
Gunilla Sondell, förläggare, i ett samtal om Elena Ferrantes författarskap. I samarbete med Norstedts. I
Rotundan. Boka sittplats.
GRATIS Författarträff - Anders Carlberg Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, O Östermalmstorg, kl
17.30. Anders Carlberg berättar om sin nya bok "Hitlers lojala musiker. Hur musiken blev ett vapen i
Tredje rikets propaganda".
GRATIS Författarträff - Sten Niklasson Danderyds bibliotek, Mörby Centrum, plan 5, kl 17. Författaren
Sten Niklasson berättar om Jaques Louis David, som dominerade franskt konstliv under femtio år.
h GRATIS Kulturkväll Riddarhuset, Riddarhustorget 10, kl 17-19.
Riddarhusets Kulturstödsmottagare. Sten Westerberg om maktspelaren Clas Rålamb samt Alexandra
von Schwerin om kvinnorna på Skarhults slott. Riddarhuspalatset öppnar kl. 16.30 och servering
erbjuds i stenhallen före och efter föreläsningen. Begränsat antal platser.
GRATIS Kön och sexualitet i stormaktstidens Sverige Armémuseum, Riddargatan 13, O
Östermalmstorg, kl 18. Visning. Följ med enhetschef Peter Zander på en visning om normbrytare,
könsroller och sexmoral under 1600- och 1700-talet. Ingen förbokning behövs.
Om arbete och frihet: en reflektion om arbetskritikens möjligheter och begränsningar ABF-huset,
Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.30. Föreläsning med Johan Alfonsson, doktorand vid
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Väsen och varelser i folktron
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Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan, kl 13. Om tomten, trollen, vättar, vittror och
andra väsen berättar Tora Wall, folklivsforskare och radioberättare.
ONSDAG
h Att segla till världens ände Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, kl 18.30. Föredrag om
Människans kolonisation av Stilla havet. Arkeologen och forskaren Olaf Winter (Australian National
University) berättar om hur hans forskningsarbete på ön Saipan i Marianerna, Mikronesien kan vara en
av de viktiga pusselbitarna för att lösa en av arkeologins stora gåtor.
Den svenska modellens nationalekonomi - finns den? Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken
6, O Gamla stan, kl 17. Lennart Erixon, professor em. i nationalekonomi vid Stockholms un iversitet,
pratar om den svenska modellen som politiker och massmedia gärna hänvisar till. Föredrag kl 18,
soppa kl 17-18.
GRATIS Filosofikafé: Gud Husby bibliotek, Edvard Griegsgången
9, O Husby, kl 18. Kan en intelligent designer ha legat bakom Big Bang eller var det bara en kosmisk
slump? Tobias Malm leder öppet filosofiskt samtal. Inga förkunskaper krävs. Arr: ABF Stockholm och
Husby bibliotek
GRATIS Filosofikafé: Varför frågar vi? Hagsätra bibliotek, Hagsätra Torg 32, O Hagsätra, kl 17. Frågar
vi för att lära oss något nytt? Eller för att få bekräftelse? Tom Carlson leder öppet samtal på temat
filosofi i vardagen. Inga förkunskaper krävs. Arr: ABF Stockholm och Hagsätra bibliotek
GRATIS Föredrag- och bildvisningsserie om Kungsholmen Timmermansgården, Timmermansgatan
46-48, O Mariatorget, kl 14. Del 1 av 3. Kristineberg. Hans Björkman berättar till, i många fall, unika
bilder av gamla och nya Stockholmsmiljöer.
Författarsamtal - Madeleine Gustafsson Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, O Östermalmstorg,
kl 19. Författaren Madeleine Gustafsson med kulturjournalisten Måns Hirschfedt om sin bok
"Påminnelser: om böcker, människor och ord". Onsdag 8 februari kl 19:
Haydée Faimberg och kondenseringen av generationerna
ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 19. Samtal om överföring och historicitet med Maria
Yassa, psykoanalytiker (IPA). Moderator: Maria Angel Sahlberg, privatpraktiserande psykoanalytiker
(IPA). Arr: ABF Stockholm och Svenska psykoanalytiska föreningen
GRATIS Hur Sverige hjälpte 420 000 finska flyktingar efter vinterkriget Västerortskyrkan, Solursgränd 2,
kl 14. Eric Björklund, författare och journalist föreläser om "Bataljon Sederholm" vid Mitt på dagen-träff.
Kaffeservering.
h Kvinnornas stad - om historia och kön i Per Anders Fogelströms Stad-serie Stockholms
Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O Rådmansgatan, kl 18. Ulrika Knutson, journalist och kulturskribent,
föreläser om Fogelströms författarskap. Med fokus på de fantastiska kvinnoskildringarna genom vilka
författaren berättar Sveriges sociala, ekonomiska och politiska 1900-talshistoria på ett alldeles nytt sätt.
Förboka sittplats.
GRATIS Makt och motstånd Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 17.30-18.15.
Om de postanställdas kritik mot de postala uniformerna och om postverkets sätt att bemöta kritiken.
Medv: Marianne Larsson, etnolog, intendent och forskare på Nordiska museet i Stockholm och har
skrivit avhandlingen Uniformella förhandlingar.
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Med ångbåt från land till stad
Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 18-19. Lennart Rydberg, ordförande i Stiftelsen Skärgårdsbåten,
före detta borgarråd samt författare till flera böcker om ångbåtar, föreläser om ångbåtsepokens
betydelse, dess uppgång och fall. Arr: Stadsmuseeet i samarbete med Samfundet S:t Erik
Soppföredrag: Finskt i stormaktstidens Stockholm Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl
18. Finska talades av många i stormaktstidens Stockholm. Inflyttarna av den östra riksdelen utgjorde
dock en mycket brokig skara. Föredrag av Marko Lamberg, docent i nordisk historia vid Tammerfors
universitet och expert på Stockholms äldre historia. Ingen förbokning krävs. Begränsat antal platser.
GRATIS Verklighetens Ulla Winblad Stadsarkivet, Kungsklippan
6, O Rådhuset, kl 13-13.45. Rebecka Lennartsson från Stockholmia förlag berättar om den verkliga
personen bakom Bellmans karaktär Ulla Winblad.
h Vilka är de svenska värderingarna? Finns de? S:ta Katharinastiftelsen, Själagårdsgatan 13, kl
19-20.30. Medv: Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi,
docent i tros- och livsåskådningsvetenskap, författare. Maria Schottenius, filosofie doktor i
litteraturvetenskap, kulturskribent. Göran Lambertz, jurist, justitieråd, Högsta domstolen. Kashif Virk,
imam vid islamska Ahmadiyya-samfundet.
TORSDAG
Från Brooklyn till Hornstull
Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25, kl 19-20.30. Möt författaren och psykoterapeuten Binnie
Kristal-Andersson. Hon var en av de första i Skandinavien som tog upp de yttre och inre svårigheter
som kan uppstå hos människor när de lever i ett nytt land. Binnie Kristal-Andersson är aktuell med
boken "Den åldrade emigranten".
Författarkväll - Lo Dagerman och Nancy Pick NK Bokhandel, Hamngatan 18-20, O T-Centralen, kl 18.
Lo Dagerman och Nancy Pick i samtal med Stefan Hilding.
GRATIS Författarmöte - Eddie Persson Hedgrens bokhandel, Stureplan 4, O Östermalmstorg, kl 17.30.
Eddie Persson berättar om "Trollflöjtens mystik: en opera för alkemister, frimurare och kabbalister".
Lunchakademin - Tyresta nationalpark Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, kl 13. Föreläsning med
Jessica Ångström. Med anledning av att Nationalparkernas Hus i Tyresta fyller 20 år i år
uppmärksammar vi nationalparken lite extra. Arr: ABF Södertörn och Haninge kultur.
Sanningen om mat och hälsa - vad säger forskningen? Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O
Rådmansgatan, kl 18-19.30.
Föreläsningen sammanfattar vad vi vet och inte vet om mat och hälsa och varvas med historiska
exempel. Föreläsaren Måns Rosén har varit adjungerad professor vid Karolinska institutet och Umeå
universitet, är odontologie hedersdoktor och har tidigare varit chef på SBU, den myndighet som
utvärderar medicinska metoder. Förboka sittplats.
Ska Gud hålla sig borta från skolan? S:ta Katharinastiftelsen, Själagårdsgatan 13, kl 19-20.30.
Medv: Maynard Gerber, tidigare kantor, Judiska församlingen, Stockholm. Sabina Koij, domkyrkolektor,
präst, Stockholms domkyrkoförsamling. Mohammad Muslim Eneborg, imam, Masjid Aysha, Stockholm.
Ulf Gustafsson, förbundssekreterare, Humanisterna.
Kropp/Själ
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MÅNDAG
Groundance Eriksdalsbadet, Hammarby Slussväg 20, O Skanstull, kl 18-18.55. Barfotafötters tramp
och stärkande, dynamiska rörelser till sköna rytmer hjälper dig släppa såväl fysiska som mentala
spänningar. Rörelser i vila utan prestation. Drop in.
Rosen Movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 12.30-13.30.
Medveten närvaro i rörelser. Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning, ökar
kroppsmedvetenhet, ger bättre hållning och balans. Drop-in.
TISDAG
Rosenrörelser (easy movements)
Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 12.30. Marion Rosens fantastiska,
enkla rörelser bidrar till att du kan röra dig friare och utan ansträngning, ökar blodcirkulationen,
förbättrar din andning samt skapar en närvaro som hjälper dig att koppla av. Drop in.
Taiji Qigong Skärholmens kyrka, Bodholmsplan 1, O Skärholmen, kl 12-12.45. Taiji qigong, 30 min,
fördjupning utifrån olika teman 15 min. Med Gudrun Khemiri. Drop-in.
ONSDAG
Hathayoga Sofia kyrka, Vitabergsparken, O Skanstull, kl 17. Ledare Anna Elina Rönnbäck. Ingen
föranmälan men begränsat antal deltagare. Ta med egen yogamatta. Inget insläpp efter att yogan
startat kl 17.
Skrattyoga NBNs lokaler, Björngårdsg 1b, O Mariatorget, kl 17.30-18.30. En gymnastik för de inre
organen, ett bra sätt att få igång positiva processer i kroppen. Vi hjälper varandra att komma åt det
goda skrattet. Drop in. Arr: Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe
Taiji Qigong Oscarskyrkan, Narvavägen 6, O Karlaplan, kl 12-12.45. Taiji qigong, 30 min, fördjupning
utifrån olika teman 15 min. Med Gudrun Khemiri. Drop-in.
TORSDAG
Rosen Movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 13-14.
Medveten närvaro i rörelser. Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning, ökar
kroppsmedvetenhet, ger bättre hållning och balans. Drop-in.
Stadsvandringar
FREDAG
Svensk försäkringshistoria
Mynttorget, O Gamla stan, kl 15. Brandkontoret, Skandia, 9:e underverket m m. Samling Mynttorget i
Gamla stan och slut Sveavägen 44 vid Urban Deli. Guide: Per Haukaas.
LÖRDAG
Gamla stan Stortorget, O Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur Slottet,
palats, kyrkor och andra byggnader, arkitekter, skulpturer, konstnärer och andra intressanta personer m
m. Samling vid pumpen på Stortorget. Biljett köps på plats. Barn gratis.
Grändernas hemligheter Slottsbacken, O Gamla stan, kl 12. Historikern Christopher O`Regan berättar
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om människorna som levde och dog i 1700-talets Gamla stan. Samling vid Obelisken. Biljetter via
Ticketmaster eller på plats.
Mordvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 14.10. Lyssna på historier om Käpplingemorden och Stockholms
blodbad. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Stadsvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan under medeltiden, sp änningar,
yrken m m. Samling vid S:t Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Västra Kungsholmen O Thorildsplan, kl 13. Marieberg, Fredhäll. Samling utanför tunnelbanan. Guide:
Per Haukaas.
SÖNDAG
Gamla stan Stortorget, O Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur, m m.
Samling vid pumpen på Stortorget. Biljett köps på plats. Barn gratis.
Gamla stans hemligheter Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 14.10. Samling vid S:t Göran och draken.
Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Minneberg och Margretelund
O Alvik, kl 13. Minneberg, Samling T-Alvik östra (närmast Kungsholmen). Guide: Per Haukaas.
Stadsvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 11.30. Samling vid S:t Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i
Stockholm.
MÅNDAG
Slakthusområdet I - från 1912 till i dag och i framtiden Slakthusplan, kl 13. Anders Djerf berättar om
förhistorien, planeringen, invigningen 1912, m m. Ingen föranmälan. Samling vid stora portalen. I
samarbete med ABF.
TISDAG
Södra Ängby och Blackeberg
Ängbyplan, O Ängbyplan, kl 14. Samling café Gateau och slut vid Blackebergs gymnasium. Guide: Per
Haukaas.
ONSDAG
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar Gamla Stan, kl 18- 19.30. Upptäck Stockholms tidiga
historia. Turen avslutas med ett besök i Svartbrödraklostrets källare där vi får höra om ett och annat
mirakel. Endast förköp. Arr: Medeltidsmuseet
De tyska kvarteren i Gamla stan
Tyska kyrkan, Svartmangatan 16, O Gamla Stan, kl 15. Enbart på svenska. Samling utanför Tyska
kyrkan. Guide: Per Haukaas.
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TORSDAG
Norra Gärdet Sandhamnsgatan, O Gärdet, kl 11. Slut utanför TV4 på Tegeluddsvägen. Samling vid
Sandhamnsgatan 4. Guide: Per Haukaas
NOVA - Norr om Valhallavägen
Tessinparken, O Karlaplan, kl 16. Samling vid statyn husmorssemester i Södra Tessinparken/
Valhallavägen. Guide: Per Haukaas.
Utflykt
LÖRDAG
Rönninge by Skavlötens naturreservat, Täby, kl 11-15. Förutom att lugnt njuta av byn i dess idylliska
miljö invid Rönningesjön, kan du besöka kaffestugan där det serveras kaffe, våfflor, soppa, smörgåsar
och bakverk. Det finns även korvgrillning och ponnyridning (hjälmar finns att låna). Även sö kl 11-15.
Utställning
FREDAG
GRATIS Medeltida konst och tro - kyrkorummet i praktiken
Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 15. Specialvisning. Bokas på historiska.se
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-16.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. Det är mot den här bakgrunden som utställningen tagits fram av
Stockholms läns museum i samarbete med Arkitekturskolan KTH.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
LÖRDAG
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-16.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. Det är mot den här bakgrunden som utställningen tagits fram av
Stockholms läns museum i samarbete med Arkitekturskolan KTH.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer.
Vid sidan av krig Armémuseum, Riddargatan 13, O Östermalmstorg, kl 13. Visning. Hur påverkades
vardagen i Sverige när resten av Europa stod i lågor under 1900-talets två världskrig? Vilka utmaningar
och möjligheter mötte man? Museilärare Bodil Gyllensvärd.
SÖNDAG
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan O Fridhemsplan, kl 13. Vi reser på den gröna linjen i innerstaden.
Guider är Marie Andersson och Margareta Qvistgaard Kjellerstedt. Visningen är gratis men du behöver
en giltig SL-biljett. Samling vid SL Center Drottningholmsvägen.
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h GRATIS Medeltida schlagerdängor och sommarplågor
Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 13-14. Temavisning i museet om sång och populärmusik i det
medeltida Europa. Guide: Elisabet Ryd, museipedagog.
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-16.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. Det är mot den här bakgrunden som utställningen tagits fram av
Stockholms läns museum i samarbete med Arkitekturskolan KTH.
Stigbergets Borgarrum Fjällgatan 34, O Slussen, kl 13-15. Anna Lindhagens museum visar hur en
borgarfamilj levde vid mitten av 1800-talet.
GRATIS Stormaktstidens Sverige - ett storväldes uppgång och fall Armémuseum, Riddargatan 13, O
Östermalmstorg, kl 13. Visning: Vi talar om soldaternas liv i fältlägren, om adelns stora tillgångar och
om ett kungarikes strävan efter makt och expansion. Ingen förbokning krävs. Museilärare Bodil
Gyllensvärd.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
TISDAG
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-19.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. Det är mot den här bakgrunden som utställningen tagits fram av
Stockholms läns museum i samarbete med Arkitekturskolan KTH.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
ONSDAG
h Att segla till världens ände
Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, kl 13. Visningar med söderhavsanknytning kl 13, 15
och 17.30. Kl 18.30 föredrag med arkeologen och forskaren Olaf Winter som berättar på ämnet
"Människans kolonisation av Stilla havet".
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-17.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. Det är mot den här bakgrunden som utställningen tagits fram av
Stockholms läns museum i samarbete med Arkitekturskolan KTH.
GRATIS Slussen och Södermalmstorg O Slussen, kl 14-14.40. Visning. Hör om de arkeologiska
utgrävningarna i Slussenområdet och om platsens historia. Samling vid Slussenprojektets
informationslokal, Stadsgården 8. Ingen föranmälan, max 30 pers. Arr: Medeltidsmuseet
GRATIS Sveriges historia, del 3 Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 18.
Specialvisning. Om 1400-talet och 1500-talet. Politisk anarki, reformation och arvrike. Även kl 19.
Bokas på historiska.se
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Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-19. En utställning om Postens uniformer.
TORSDAG
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan O Fridhemsplan, kl 18. Vi reser på den blå linjen mot Hjulsta.
Guider är Marie Andersson och Tiiu Valmet. Visningen är gratis men du behöver en giltig SL-biljett.
Samling vid SL Center Drottningholmsvägen.
Långsjalar och laxar - 1000-lappens historia Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2, kl 14-15.
Seniorkul. En specialvisning om en av de högsta valörerna i de svenska sedelserierna. 1000-lappen är
sedan länge en av de högsta valörerna i de svenska sedelserierna och väcker nostalgiska minnen hos
många. Vår guide genom sedelhistorien är Christian Radler.
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-17.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. Det är mot den här bakgrunden som utställningen tagits fram av
Stockholms läns museum i samarbete med Arkitekturskolan KTH.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer.
Scen
Dans
Harlem Hot Shots Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, O S:t Eriksplan, to kl 19.30. "Echoes of
Harlem". En show där dansarna sätter dansens krafter i fokus. Swingdans i högsta valör, lindy hop,
charleston, stepp, autentisk jazz. En föreställning som utlovar glada känslor och passande för den som
gillar jazzmusik och fartfylld dans.
Musikteater
Billy Elliot Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, to kl 18. Billy är 12 år och växer upp
tillsammans med sin pappa, storebror och mormor i en liten gruvstad i norra England. Det är tidigt
1980-tal och tillvaron bister. Men en dag upptäcker Billy en värld som han inte visste fanns. Billy Elliot
har gjort sitt segertåg över världen som film - nu också som bejublad musikal med musik av Elton John.
Som Billy alternerar: Jacob Hermansson/David Fridholm/ Carl Sjögren. I övriga roller bl a: Jakob
Eklund, Sara Jangfeldt.
Bullets over Broadway Göta Lejon, Götgatan 55, O Medborgarplatsen, fr kl 19.30, lö kl 15 och 19.30, sö
kl 15, to kl 19.30. En musikal av Woody Allen. Med bl a: Helen Sjöholm, Johan Rheborg, Johan
Rabaeus, Shima Niavarani, Katrin Sundberg och Andreas Nilsson.
Der de bleka blommor vexa
Olympiateatern, Västmannag 56, O Odenplan, lö kl 19, sö kl 16. Konsertberättelse. En kärlekssaga
mellan Fredrika Juvelius och J L Runeberg berättad i dikt och ton. Manus/Sång, Ann-Christin
Högnabba. Sång, piano och komposition, Eva-Lott Björklund. Piano, Stefan Lindgren.
Dollywood Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, on kl 12. En scenisk roadmovie genom
Dolly Partons liv och musik med Anna Bromee och Anna-Lena Hemström.
En lunch med Forssell Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, to kl 12. Säg vad ni vill men under en läcker sopp-lunch sjunger, spelar och drömmer sig Albin & Fredrik runt i Lars Forssells

Sida 185 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

magiska universum av Svalor som häckar, Cirkuståg som passerar och Jordklot som snurrar! En litterär
konsert med dubbla klaviaturer. Texter: Lars Forssell. Av och med: Albin Flinkas och Fredrik Meyer.
h The Book of Mormon China Teatern, Berzelii Park 9, O Östermalmstorg, fr kl 19.30, lö kl 15 och
19.30, sö kl 19.30, to kl 19.30. Två unga mormoner ska skickas ut på ett tvåårigt missionsuppdrag från
skolan i Utah och hoppas på Florida, men placeras i - Uganda! . Succémusikalen från Broadway och
London av South Park-skaparna Trey Parker, Matt Stone och kompositören Robert Lopez görs nu för
första gången på annat språk än engelska. I huvudrollerna Per Andersson, Linus Wahlgren och
Samantha Gurah.
The Phantom of the Opera Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, fr kl 19.30, lö kl 14.30 och 19.30, sö kl 15,
on kl 19.30, to kl 19.30.
Peter Jöback i titelrollen som Fantomen i den klassiska berättelsen om den passionerade
kärlekshistorien med balettdansösen Christine Daaé (Emmi Christensson). Greven spelas av Anton
Zetterholm. Musiken av Andrew Lloyd Webber.
Opera
Bohème Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, lö kl 15, ti kl 19. Tenoren, regissören och
dirigenten José Cura låter ett nordiskt ljus lysa över Puccinis mästerverk och förflyttar La Bohème från
Paris till ett fiktivt Stockholm. Med: Yana Kleyn, Susanna Stern, Jonas Degerfeldt, Luthando Quave,
Jens Persson, John Erik Eleby m fl.
h Glada änkan Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, fr kl 19, on kl 19. Uppsluppen operett i
tretakt, fritt efter originalet, med Henrik Dorsin som operachef och hovsångerskan Elin Rombo som
"Glada änkan". Regi: Ole Anders Tandberg.
Show
Alex & Sigge - Live Rival, Mariatorget 3, O Mariatorget, fr kl 19.30, lö kl 16 och 19.30, to kl 19.30.
Scenshow med författar- och podcastduon Alex Schulman och Sigge Eklund.
Alla har råd Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, ti kl 12. Standup med Yvonne
Skattberg. Ingen går säker. Ditt jobb kan försvinna när som helst, projektanställningen tar slut, vikariatet
är över eller bolaget går i konkurs. Humorshow om det ofrivilliga Wallraffandet i vikarieträsket.
Föreställningen bygger på Yvonnes egen erfarenhet att att skilja sig, bli pank och jobba extra inom
vården för 100 kr i timmen. På ett vårdhem som ägs av ett investmentbolag på Jersey.
h Cirkus Cirkör: Limits Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14, O T-Centralen, fr kl 19, lö kl 19, sö kl 15.
Stark scenpoesi, hisnande cirkusnummer och multiinstrumentell livemusik. Gränsöverskridarna är
tillbaka med en föreställning i regi av Tilde Björfors.
Danny Saucedo Hamburger Börs, Jakobsgatan 6, O Kungsträdgården, fr kl 21, lö kl 21, to kl 21.
"Nu". Multiinstrumentalisten, sångaren och dansaren tar ytterligare ett steg och kliver upp på
showscenen.
PREMIÄR Grab them by the balls Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, O Östermalmstorg, on kl
19, to kl 19. Valet i USA gick åt helvete och nu är han på plats. Mannen som ska göra allt great igen
och som tar kvinnor mellan benen för han tror att vi tycker om det. Själv står man förvånat och ser på
och undrar stilla: Var är kompetensen? Av och med: Yvonne Skattberg. Regi: Sanna Ekman.
h Hallå! Popmusik, kickar å kläder Skandiascenen, Djurgårdsslätten 43. , fr kl 20, lö kl 16.30 och 20, to
kl 20. En monolog med Magnus Uggla, skriven av Martin Luuk efter grundlig research och långa samtal.
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Improv Comedy Live Café String, Nytorgsgatan 38, O Medborgarplatsen, on kl 19. International Theater
Stockholm (på engelska) i Strings källare.
Mamma Mia! The Party Tyrol, Allmänna gränd 3, Djurgården, fr kl 18.30, lö kl 13 och 19.30, sö kl 16, on
kl 18.30, to kl 18.30. En helkväll full av ABBA:s musik.
Norra Brunn Comedy Norra Brunn, Surbrunnsgatan 33, O Rådmansgatan, fr kl 21. Standup med:
Henrik Schyffert, Ludde Samuelsson, Niklas Andersson.
Lö kl 21. Sven Brundin, Ludde Samuelsson, Lasse Karlsson.
Ti kl 21. Simon Garshasebi, Carl Tillenius, David Batra.
On kl 21. Carl Stanley, Johan Rheborg.
To kl 21. Gisela Zeime, Jonas Strandberg, Isak Jansson, Måns Möller.
h Nour El Refai - En komisk depression Rival, Mariatorget 3, O Mariatorget, sö kl 15 och 19. Stand up.
"Föreställningen handlar om när jag var ledsnast i världen. "
Oscarsrevyn Oscarsteatern, Kungsgatan 63, O T-Centralen, fr kl 19.30, lö kl 15.30 och 19.30, sö kl
15.30. Oscarsteatern fyller 110 år och drar på sig feststassen. Med bl a: Robert Gustafsson, Sanna
Nielsen, Dan Ekborg, Vanna Rosenberg, Rachel Mohlin och Kim Sulocki.
Raw Brunch Hilton Slussen, Guldgränd 8, O Slussen, lö kl 11. Standup med: Nisse Hallberg, Tobbe
Ström, Gisela Zeime, Thomas Eriksson.
Sö kl 11. Mårten Andersson, Thomas Oredsson, Felicia Tomala, Simon Garshasebi.
Raw Comedy Club Hilton Slussen, Guldgränd 8, O Slussen, fr kl 21. Standup med Mårten Andersson,
Hasse Brontén, Johanna Wagrell, Thanos Fotas.
Lö kl 21. Henrik Nyblom, Dominik Henzel, Johanna Wagrell, Zinat Pirzadeh.
Tobbe Trollkarl Intiman, Odengatan 81, O Odenplan, lö kl 13 och 16, sö kl 13 och 16. Glöm gamla
trollkarlar med hög hatt, det här är en högintensiv show med magi, musik, dans, galenskaper och
kanske att ni till och med får lära er ett litet trick.
TSKAOS Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, må kl 20. Standup-klubb i källaren med Soran
Ismail, Aron Flam och Petter Bristav.
Teater
PREMIÄR Bankdirektör Borkman Klarascenen, Sergels torg, fr kl 19, lö kl 18, ti kl 18, on kl 18, to kl 19.
16 år har gått sedan förre bankdirektören John Gabriel Borkman förskingrade pengar från sin egen
bank. Efter ett långt fängelsestraff har han återvänt hem till sin bottenfrusna hustru Gunhild. Han
tillbringar sina dagar med att vanka av och an på övervåningen, besatt av tankar på hämnd och
revansch. Peter Andersson, Kajsa Ernst och Chatarina Larsson i Ibsens klassiker - ett triangeldrama
om makt, svek och hämnd.
h Bob Hansson: Vad är det frågan om? Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, O Östermalmstorg, fr
kl 19, lö kl 19, sö kl 17. En föreställning då allt kan gå fel. Med en röd diktsamling i ena handen och den
andra handen vevande genom luften som propellern på en sjunkande zepelinare i motljus kommer Bob
Hansson inte att besöka vår scen i vår. Han lovar att inte göra exakt samma föreställning mer än en
gång.
Den goda viljan Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, lö kl 19, sö kl 16, ti kl 19. Det är 1909. Anna
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och Henrik möts. Hon studerar till sjuksköterska i Stockholm. Han läser teologi i Uppsala. De har
ingenting gemensamt, men ett starkt kärleksband uppstår mellan dem. De kommer att bli Ingmar
Bergmans föräldrar. Med Erik Ehn, Rebecka Hemse m fl. Lilla scenen.
Dumma jävla mås Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, lö kl 19, sö kl 16, on kl 19. Vid
sjön. Sen eftermiddag. En liten utomhusscen - så långt är allt sig likt. En sorts bearbetning av Tjechovs
klassiker Måsen. Med ett nutida filter över karaktärernas liv. Av Aaron Posner. Översättning av
författaren och journalisten Bengt Ohlsson. Med: Nils Poletti, Kristofer Kamiyasu, Kirsti Stubø, Niklas
Falk, Maja Rung, Katarina Ewerlöf, Sven Ahlström. Lilla scenen.
Egenmäktigt förfarande Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, fr kl 19, lö kl 15 och 19, sö kl 15,
on kl 19, to kl 19. Pjäsen baserad på Lena Anderssons bok "Egenmäktigt förfarande" handlar om
journalisten och författaren Ester Nilsson som blir förälskad i konstnären Hugo Rask. Hon behåller sitt
skarpa granskande sinne under förälskelsen, men agerar helt efter sina känslor. Den konflikträdda
Hugo sätter jobbet främst och vill helst slippa ta itu med sina. Med: Krister Henriksson, Jessica
Liedberg, Ann Westin och Malin Cederbladh. Regi: Eva Dahlman.
Figaros bröllop Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, lö kl 19.30, sö kl 16, to kl 19. Figaro och
Susanna ska gifta sig. Båda är tjänstefolk till en greve som nyligen var modern nog att upphäva en
gammal sed - droit de seigneur - som gav rätt till en natt med bruden när hans underlydande gifter sig.
Regi: Tobias Theorell. Med: Andreas Rothlin Svensson, Tova Magnusson, Eric Stern, Bahar Pars,
Pontus Gustafsson, Andreas T Olsson m fl. Stora scenen.
Fäder och söner Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, fr kl 19. Det är sommarlov. Studenten
Arkadij kommer till sin fars gods tillsammans med vännen Bazarov. De är båda radikala och vill
förändra samhället i grunden. Ut med allt som är onyttigt! Farbrodern Pavel är inte imponerad och håller
allt de säger för barnsligt struntprat. Klyftan är avgrundsdjup. Av Brian Friel efter Ivan Turgenjev.
Med: Hannes Meidal, Otto Hargne, MagnusScen Forts
Roosmann, Johan Holmberg, Elin Klinga m fl.
Hamlet - som vi vill ha det
Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, fr kl 19, sö kl 19. Hamlet lider. Eller är det vi som lider? Ett
nytt universum i en klassisk ram eller en klassisk världsbild i en ny ram. Allt är möjligt, en del är
bestämt. Vad gör vi här? Egentligen? Boulevardteaterns Teaterskola.
Improvisation på slottet Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, on kl 19.30. En oförberedd
teaterkabaré sammanställd av Andreas T Olsson fritt efter Molière. Stora scenen. Övriga medverkande:
Johan Rabaeus, Eric Stern, Sanna Sundqvist, Per Svensson, Pontus Gustafsson, Marie Richardson,
Jennie Silfverhjelm och Magdalena Ribbing. Plus gästartist, i kväll: Adde Malmberg.
h Instant Playhouse Playhouse teater, Drottninggatan 71A, O Hötorget, lö kl 19, sö kl 15 och 19. Några
av Sveriges hetaste dramatiker, regissörer och skådespelare kastar sig ut för att skapa fem helt nya
pjäser inom loppet av 24 arbetstimmar. MANUS: Gertrud Larsson, Paula McManus, Bengt Ohlsson,
Johan Rheborg, Katrin Sundberg. REGI: Jenny Andreasson, Hugo Hansén, Simon Kaijser, Elisabet
Klason, Nadja Weiss. PÅ SCEN: Mats Blomgren, Ola Forssmed, Cecilia Frode, Per Graffman, Frida
Hallgren, Felice Jankell, Filip Johansson, Jonas Kruse, Maria Kulle, Linda Källgren, Lisa Larsson, Björn
Lönner, Marina Nyström, Victor von Schirach, Matilda Tjerneld. Startskottet går 3 februari kl 08.30 med
fyra timmars febrilt skrivande för dramatikerna. Därefter tar regissörer och skådespelare vid och
repeterar intensivt fram till premiären 4 februari kl 19.00. Spelas endast tre gånger.
Biljettintäkterna går oavkortat till Läkare utan gränser.
Ivanov Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 13, ti kl 19. Alexander Mørk-Eidem, som
tidigare hyllats för sina uppdaterade och humoristiska Tjechovuppsättningar, placerar Ivanov på ett
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ekologiskt skogsbruk i Norrland. Med: Shanti Roney, Nina Zenjani, Bengt CW Carlsson, Johan
Ulvesson m fl.
Iwona - Burgunderprinsessa
Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, O Zinkensdamm, fr kl 19, lö kl 19. Pjäsen skrevs av Witold
Gombrowicz 1938, i skuggan av fascismens framfart. Dotterbolagets tolkning är en pjäs om makt och
underkastelse i en komisk och absurdistisk form. En modern clownföreställning, med elva clowner på
scenen i regi av Henrik Dahl.
Jag tror på dig Anita Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 18, to kl 18.
Dramatikern och regissören Paula Stenström Öhmans nyskrivna pjäs är en vardagsthriller om offer,
förövare och tystade vittnen i ett samtida Sverige - från subtilt vardagsförtryck till dödligt våld. Med: Eva
Rexed, Sandra Huldt, Alexander Salzberger, Angelika Prick, Samuel Fröler. Lilla scenen.
Konsten att göra en Chilenare
Alias Teatern, Hälsningegatan 3, O Odenplan, må kl 19. Föreställningen bygger på mötet mellan
chilenskfödda Nils Närman Svensson och GloriaTapia. Mötet i erfarenheterna och tankarna om hur
"Du:et som skapar Jag:et" blir premissen för att kunna definiera sin tillhörighet och sin identitet. Med:
Macbeth Maximteatern, Karlaplan 4, O Karlaplan, lö kl 16 och 20, sö kl 15. Shakespeares tragedi i regi
av Stefan Larsson. En pjäs om girighet, ärelystnad, skam och skuld, våld, ond bråd död, och sex. Med:
Mikael Persbrandt, Marie Richardson, Ellen Jelinek, Johannes Bah Kunhke, Charlotta Jonsson m fl.
Min ryska passionerade farfars farmor Kompani1 Teater, Sibyllegatan 29, må kl 19. Föreställning med
Sophie Tolstoy Regen som getaltar sin farfars farmors passionerade och dramatiska liv.
Nattvandringar i den undre världen Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, lö kl 18, må
kl 19, to kl 19. Fri scen. Gästspel av Ensembleverket. En musikalisk komedi om irrande själar. Manus,
regi och av sångtexter Jacob Hirdwall. Spelas i Kilen.
PREMIÄR Petra von Kants bittra tårar Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, on kl 19, to kl 19.
Petra von Kant är modeskapare och dominant härskare i en elitistisk och högpresterande värld där yta
är allt. Hennes ateljé osar av champagne, kokain och tillfälliga romanser. Hon lever hårt, snabbt och
effektivt. Äta eller ätas. Med inspiration från modevärlden blir föreställningen en exklusiv
dödsföraktande catwalk med stort fokus på gud, sex, våld - och kläder. Av Rainer Werner Fassbinder.
Regi: Sunil Munshi. Med: Ingela Olsson, Joaquin NaBi Olsson, Angela Kovács, Electra Hallman, Lil
Terselius, Louise Peterhoff. Lilla scenen.
Prata högre, Karin Medborgarhuset Trappan, Vällingby torg 43, on kl 18, to kl 18.
Tryckfrihetsförordningen, en av våra viktigaste grundlagar, fyller 250 år. Det låter väl som ett ämne för
en revy! Inte? Joho! Lotta Olsson har skrivit manus och sångtexter och för musiken svarar Jojje
Wadenius. Med: Emeli Jeremias, Fredrik Meyer, Maria Kulle, Nils Axelsson, Ayla Kabaca. Kretsteatern.
h Psykakuten Ännu Deluxigare Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, sö kl 16, on kl
19. Rolig, varm och annorlunda improvisationsteater, som inte bara gestaltar, utan dessutom löser
publikens vardagsproblem. Till hjälp en av Sveriges mest träffsäkra terapeuter, Francine Lee
Mirro-Finer, och ett gäng skådespelare. Med: Olle Sarri, Inga Onn m fl. Värd Paula McManus. Spelas i
Kilen.
Ritter, Dene, Voss - En pjäs om syskonkärlek Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl
19, on kl 19. En drastisk, rolig och bitvis mörk pjäs av österrikaren Thomas Bernhard. Vid urpremiären
1986 spelades de tre rollerna av skådespelarna Ilse Ritter, Kirsten Dene och Gert Voss - därav den
något kryptiska titeln. Nu med: Staffan Göthe, Stina Ekblad och Irene Lindh. Lejonkulan.
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Romeo och Julia Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, lö kl 19, ti kl 19. Den största kärlekshistorien
av dem alla. Här i en ny tolkning av hyllade regissören Linus Tunström. Med: Julia: Gizem Erdogan,
Romeo: Daniel Nyström. Stora scenen.
Sufflören - en teaterviskning
Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, lö kl 13. En varm och sorglig komedi där vi får möta en sufflör
som faktiskt hittat sin perfekta plats i världen. Av och med Andreas T Olsson.
Total trygghet - jakten på arbetsstipendium Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, O
Östermalmstorg, må kl 19, ti kl 19.
Anton Hellström och Ossian Melin ifrågasätter och vill öppna upp för samtal kring Sveriges historia och
var vi är i dag.
Vox Humana - Budgivning pågår
Teater Moment, Gubbängstorget 117, O Gubbängen, fr kl 19, sö kl 16, må kl 19. "Gubbängstävlingen"
1940 skulle ta fram bättre stadsplaner och bostäder för de framtida förorterna. 1947 köper Axel och
Kristina en nybyggd sådan lägenhet i den nya stadsdelen - 2000 kr är insatsen och 25 kr i månaden är
hyran. 2016 är priset 3,5 miljoner kronor efter en utdragen budgivning. Möt båda de här paren i Andreas
Boonstras pjäs. I rollerna: Josefin Ankarberg, Ludde Hagberg och Maria Selbing.
Övrigt
Fabula Storytelling: Ögat i brunnnan Teater Pero, Sveavägen 114, O Rådmansgatan, ti kl 19. Följ med
på ett äventyr, in i vikingarnas gudaberättelser, långt bortom ingrodda stereotyper! Här mixas mustigt
berättande från Eddan med föreläsning och nyfikna frågor. På scen: Mikael Öberg och Henrik Hallgren.
Konst
Vernissage
FREDAG
Anna Ridderstad wip konsthall, Årsta skolgränd 14 BD, www. wipsthlm.se. Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-16,
to kl 12-20. "Rening" - fotografi och skulpturala verk (vernissage kl 16-20). T o m 12/2.
h Carl Milles Belenius, Ulrikagatan 13, O Karlaplan, www. belenius.com. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl
12-16. Skulpturer av Carl Milles (1875-1955). Vernissage kl 17-21. T o m 5/3.
Ellen Skarne Galleri Svea, Köpmangatan 4, O Gamla Stan, www. gallerisvea.com. Öppet: lö-sö kl
11-15, må-to kl 11-17. "Tacksamhet" - keramik och akryl (vernissage kl 17-20). T o m 9/2.
Lena Hoel Levelius, Bondegatan 32, O Medborgarplatsen. Öppet: lö-sö kl 12-18. "Berättelser" - bilder i
akvarell och tusch av Operans f d solist Lena Hoel (vernissage kl 16-20). T o m 5/2.
h Lennart Nilsson Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, O Slussen, fotografiska.eu.
Öppet: sö-on kl 9-23, to-lö kl 9-1. "Ett barn blir till" - de banbrytande bilderna om livets upphov visas i
storformat - en minnesutställning i samband med Lennart Nilssons bortgång.
Mikael Thorselius Galleri Bellman, Bellmansgatan 9, O Slussen, www.bellman.se. Öppet: fr-on kl 11-17.
Måleri (vernissage kl 11-17). T o m 8/2.
LÖRDAG
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h Ai Weiwei Galerie Forsblom, Karlavägen 9, O Tekniska högskolan, www.galerieforsblom. com. Öppet:
ti-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. Helsingforsgalleriet Forsblom öppnar (i f d Lars Bohman Gallerys
lokaler) med nya verk av Ai Weiwei. Vernissage kl 13-17. T o m 26/2.
Amanda Cardell Tyresö Konsthall, Östangränd 7, www.tyreso.se/ konsthall. Öppet: må-to kl 9-19, fr kl
9-18, lö kl 11-15. "De ger sig av" - skulptur och foto (vernissage kl 12-15). T o m 25/3.
Anders Adelgren Galleri Cupido, Svartmangatan 27, O Gamla stan, www.gallericupido.se.
Öppet: on-to kl 13-17.30, fr-lö kl 12-16, sö kl 13-16. Målningar (vernissage kl 12-16). T o m 19/2.
Anne-Marie Berglund Galleri Örhänget, Höga Stigen 3, O Slussen. Öppet: lö kl 13-16. "Hennes teater" dockor och masker, akvareller, teckningar och grafik (vernissage kl 14-17). T o m 18/3.
Asle Nyborg Galleri Ekvall + Törnblom, Hornsgatan 36, O Slussen, www.ekvalltornblom.se. Öppet: ti-to
kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Måleri (vernissage kl 12-16). T o m 15/2.
Björn W Nav Enebybergs bibliotek, Enebytorg. Må-to kl 11-19, fr kl 11-16, lö kl 11-15. Måleri
(vernissage kl 11-15). T o m 24/2.
Christina Ramberg Nordenskiöld
Galleri Nordostpassagen, Nordenskiöldsgatan 85, Djurgårdsstaden, www.gallerinordostpassagen.se.
Öppet: on-sö kl 13-17. "Mellan Arktis och Antarktis" - collage m m (vernissage kl 13-17). T o m 12/2.
Clara Diesen Rönnells, Birger Jarlsg 32, O Östermalmstorg, ronnells. se. Öppet: må-fr kl 10-18, lö kl
12-16. "Om en vinterdag en läsande" - installation med karta samt teckningar och objekt (vernissage kl
12-16). T o m 4/3.
Clara Ingemarsdotter Galleraget, Ekstigen 1, O Alvik, www. alvikstorpet.se. Lö-sö kl 12-16, må kl 16-21,
ti kl 10-20, on-to kl 10-17. Målningar och skulptur (vernissage kl 12-16). T o m 16/2.
Gerda Wegener Millesgården, Herserudsv 32, Lidingö, O Ropsten, www.millesgarden.se. Öppet: må-sö
kl 11-17. "Gerda Wegener - The Danish Girl" - målningar (Alicia Wikander gestaltar Wegener i "The
Danish Girl"). Vernissage kl 11-17. T o m 14/5.
Jannis Karydakis och Kathie Prettersson Grafiska sällskapet, Hornsg 6, O Slussen,
grafiskasallskapet.se. Öppet: ti-to kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Nya grafiska tryck i olika tekniker (vernissage
kl 12-16). T o m 22/2.
Kerstin Gustafsson Nalowan, Heimdalsvägen 2, Nynäshamn.
Fotografier (vernissage kl 12-15). T o m 3/3.
Kerstin Lagerman Haas och Stina Ström Överby gård, Stäketleden, Rotebro, www.overbygard. org.
Öppet: lö-sö kl 12-16.
Keramik och måleri (vernissage kl 12-16). T o m 19/2.
Konststafett Galleri 67, Västerlångg 67, O Gamla stan. Öppet: lö-sö kl 11-16, må-on kl 11-18, to kl
11-16. Olja av Maria Bennet, akvarell av Majvor Ekholm, akryl och grafik av Lena Åström (vernissage kl
11-16). T o m 9/2.
Kristina Häll Alviks bibliotek, Gustavslundsv 26, O Alvik. Öppet: må, on kl 12-19, ti kl 12-17, to-fr kl
10-17, lö kl 11-15. "Heffaklumpens hemlighet" - teckningar (vernissage kl 11-15). T o m 28/2.
Robin Fondin, Anders Höök och Karin Larsson Slottsgalleriet, Ekebyhovs slott, Ekerö. Öppet: lö-sö kl
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12-16. "Fantasi och ljus i glas och akvarell" - Robin Fondin & Anders Höök. "Grenkonst - mer än en
pinne" - Karin Larsson (vernissage kl 12). T o m 12/2.
Sören Colbing Not yet famous gallery, Grevgatan 52, O Karlaplan, www.colbing.se. "Colbings pärlor" fotografier från Stockholms skärgård (vernissage kl 13-17). T o m 9/3.
h Tredimensionellt Åmells konsthandel, Birger Jarlsgatan 14, O Östermalmstorg, www.amells. com.
Öppet: må-fr kl 10-18, lö kl 12-16. Skulptur som konstform från 1600-talet fram till idag - verk av bl a
Johan Niklas Byström, Carl Milles, Christian Bergh, Gert Marcus, Per Hasselberg, Tore Strindberg, Carl
Eldh, Zandra Ahl, och Oskar Korsàr (vernissage kl 12-16). T o m 24/2.
Ulf Gripenholm Länsmansgården, Kantarellv 12, Åkersberga. Lö-sö 12-16. Måleri och grafik
(vernissage kl 13). T o m 26/2.
Åke Lange KGB - Kjellerås Galleri Bageri, Folkungag 58, O Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl 8-19, lö
kl 10-17. "Stockholmsbilder från förr" - fotografier (vernissage kl 17). T o m 28/2.
TISDAG
Gunilla Poignant och Christian Poignant Studio L2, Kindstugatan 3, O Gamla Stan, www.
lidstromer.com. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "Par i livet och konsten" -skulptur och måleri
(vernissage kl 17-19). T o m 4/3.
TORSDAG
h Joan Miró Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården, www.waldemarsudde.se.
Öppet: ti-sö kl 11-17, to kl 11-20. "Vardagslivets poesi" - poetiskt visionära målningar, skulpturer,
teckningar, textila verk, grafik m m. T o m 4/6.
Sonia Hedstrand och Catharina Gotby CFF, Tjärhovsgatan 44, O Medborgarplatsen, www.
centrumforfotografi.se. Öppet: on-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-17. "Ukiyo Diary - One Month in the Floating
World" - bilder av Sonia Hedstrand. "Beneath" - fotografier av Catharina Gotby (vernissage kl 17-20). T
o m 5/3.
Wolfgang Lehmann Hotel Diplomat, Strandvägen 7C, O Östermalmstorg, www.
imagewolfganglehmann.de.
"Landskap och symmetrier" - en fotoutställning (vernissage kl 17-20). T o m 31/3.
Konstutställningar
SÖDERMALM
Anna Camner m fl Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, O Liljeholmen. Öppet: to kl 11-19, fr-sö kl 11-16.
"Beckers konstnärsstipendium 2017 - 30-årsjubileum" - årets stipendiat Anna Camner samt de 29
tidigare stipendiaterna. T o m 12/3.
Björn Larsson Stockholms Fotoantikvariat, Torkel Knutssonsgatan 31, O Mariatorget. Öppet: to-fr kl
12-18, lö kl 12-15. "49/51 Nu och Då" - fotografier. T o m 17/2.
SISTA CHANSEN Dan Lageryd Id:i Galleri, Tjärhovsgatan 19, O Medborgarplatsen. Öppet: to-fr kl
12-18, lö-sö kl 12-16. "Kebabdrömmar" - fönsterfaksimil m m. T o m 5/2.
Gunilla Mann Ateljé Gunilla Mann, Götg 36, uppg 17A, 3 tr, O Slussen. Öppet: lö-sö kl 12-16. "Sverige
är fantastiskt" - olja och litografi. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN h Gunnar Smoliansky Steinsland Berliner, Bondegatan 70, O Skanstull. Öppet: on-fr
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kl 12-18, lö kl 12-17. Svartvita fotografier. T o m 4/2.
SISTA CHANSEN Hanne Helbrink och Lena Mirow Galleri Movitz, Hornsgatan 40, O Slussen. Öppet: fr
kl 11-18, lö-sö kl 12-16. "Färg och känsla" - måleri och assemblage. T o m 5/2.
Ida Björs Almgrens Sidenväveri & Museum, Repslagarg 15, O Slussen. Öppet: må-fr kl 10-16, lö kl
11-15. "Allt flyter eller Dräktreformationen 2017". T o m 25/2.
SISTA CHANSEN Lars Brunström Tegen 2, Bjurholmsgatan 9 B, O Skanstull. Öppet: fr-sö kl 12-16.
"Nekrofager" - ett mekaniskt menageri av "naturtrogna djur". T o m 5/2.
SISTA CHANSEN Marit Furn Abante Gallery, Hornsgatan 44, O Mariatorget. Öppet: ti-to kl 12-18, fr-sö
kl 12-16. "Inom ytan" - målningar. T o m 8/2.
SISTA CHANSEN Martin Bogren, Albert Wiking och Charlotte Gyllenhammar Fotografiska,
Stadsgårdshamnen 22, O Slussen. Öppet: sö-on kl 9-23, to-lö kl 9-1. "Italia" - fotografier av Martin
Bogren. T o m 5/2. "We have a dream" - fotografier av Albert Wiking. T o m 19/2. "Natt" - fotografi,
skulptur och film, en retrospektiv av Charlotte Gyllenhammar. T o m 5/3.
Jens Olof Lasthein Galleri Kontrast, Hornsgatan 8, O Slussen. Öppet: ti-to kl 12-18, fr kl 12-17, lö-sö kl
12-16. "Meanwhile Across the Mountain" - fotografier från de kaukasiska bergen. T o m 19/2.
Johan Egerkrans Seriegalleriet, S:t Paulsgatan 14, O Mariatorget. Öppet: må-fr kl 11-18, lö-sö kl 12-16.
Original och reproduktioner ur "Nordiska Gudar", "Drakar och demoner" samt "Alla tiders Dinosaurier".
T o m 1/3.
Jonas Rooth The Glassery, Hornsg 42A, O Slussen. Fr kl 16-18, lö kl 11-16. Glas. T o m 25/2.
Kennet Williamsson och Anna Karlsson Kaolin, Hornsg 50, O Slussen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl
11-16, sö kl 12-16. "Bruksvara" - bruksgods. I Projektrummet: "Hemma hos" - skulpturer och reliefer. T
o m 15/2.
Lotta Antonsson och Haidar Mahdi HangmenProjects, Ringvägen 86, O Skanstull. Öppet: fr kl 14-18, lö
kl 13-17. "The Magical Circle" - skulpturer, mixed media m m. T o m 18/2.
Magdalena Nilsson Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, O Slussen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl
11-16 "Det är enkelt som ett berg är enkelt" - bild på porslin, parian m m. T o m 15/2.
Mia Galde Eken, Hilton Slussen, Guldgränd 8, O Slussen. "On my mind" - fotografier. T o m 2/5.
Pernilla Jansson och Platt Blås & knåda, Hornsgatan 26, O Slussen. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö
kl 12-16. "Bakgård" - Pernilla Jansson. "Platt" - verk av Cecilia Kraitz, Magdalena Nilsson, Ylva W
Franzén & Jenny Bergman och Hedvig Hammarberg. T o m 15/2.
Roland Haeberlein Candyland, Gotlandsg 76, O Skanstull. Öppet: fr-sö kl 13-16. "Oordnad ordning" skulpturer, assemblage/collage m m. T o m 12/2.
Sanna Koosz Galleri Hantverket, Götgatan 63, O Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16,
sö kl 12-16. "Relationer/ Antirelationer" - keramisk skulptur. T o m 16/2.
Teresa Oscarsson 125 kvadrat, Kocksg 17, O Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö-sö kl 11-16.
Broderier. T o m 14/2.
Tomas Lidén Galleri Hera, Hornsg 36, O Slussen. Öppet: ti-to kl 11-18, fr-lö kl 11-16, sö kl 12-16.
Fotokemiskt måleri. T o m 8/2.
SISTA CHANSEN Women on the line, Geraldine Hudson och Per Åhlund Studio 44, Tjärhovsgatan 44,
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1 tr, O Medborgarplatsen. Öppet: to-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-17. A. I. R Gallery meets Studio 44: 16
konstnärer från New York. I Projektrummet: "Other Frequencies" - Geraldine Hudson och Per Åhlund. T
o m 5/2.
GAMLA STAN
Inga pågående utställningar denna vecka, flera under Vernissage.
KUNGSHOLMEN
Jan Lööf och Inka Plengier Lööf
Nordens Ljus Galleri, Kungsholms Strand 121, O Fridhemsplan. Öppet: må-fr kl 11-14, lö kl 13-16.
Målningar och grafik av Jan Lööf, målningar av Inka Plengier Lööf. T o m 21/2.
Niklas Aronsson Galleri Lorentzon, Hantverkargatan 38, O Rådhuset. Öppet: ti-to kl 11-17, fr-lö kl
12-16. Målningar. T o m 21/2.
CITY/NORRMALM
SISTA CHANSEN 2 x Fougstedt, Fred Salmson och Marja-Leena Silllanpää Konstakademien, Fredsg
12, O T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 11-17, lö-sö kl 12-16. Galleri Öst: målningar, teckningar m m av Arvid
Fougstedt och Erik Wessel-Fougstedt. Ateljén: målningar av Fred Salmson. Galleri Väst: "Dit ljuset inte
når" - Marja-Leena Sillanpää. T o m 5/2. Salarna: "Perceptioner" - receptionsstycken. T o m 24/2.
Georg Baselitz, Moki Cherry och The new human Moderna museet, Skeppsholmen, O
Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö kl 10-18. "Hjältarna" - Georg Baselitz. T o m 19/2.
Moment: tygapplikationer, collage m m av Moki Cherry. T o m 9/4. "The New Human" - Adel
Abdessemed, Robert Boyd, Esra Ersen, Harun Farocki m fl. T o m 5/3.
SISTA CHANSEN Joakim Lager Olsson, Fredsgatan 12, O T-Centralen. Öppet: on-fr kl 12-17, lö-sö kl
12-16. "Teckning - tio målningar". T o m 8/2.
Julian Birbrajer BAT Gallery, Birger Jarlsgatan 53, O Rådmansgatan. "The stuff dreams are made of" fotografier. T o m 28/2.
Klara Kristalova Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, O T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl
12-16. "Slottet" - en platsspecifik installation. T o m 12/2.
Mafune Gonjo Galleri Charlotte Lund, Johannes Plan 5, O Hötorget. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
"Room of Her Shadow" - skulpturer. T o m 4/3.
Mandana Moghaddam Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, O Östermalmstorg. Öppet: on- to kl 12-17,
fr-sö kl 12-16. Stora Galleriet: "The Silence" - en platsspecifik videoinstallation. T o m 26/2.
Nathalie Djurberg och Hans Berg
Brunkebergstorg, O T-Centralen.
"Next Stop Brunkebergstorg" - en film som projiceras på Kulturhusets vägg mot Beridarebansgatan. T o
m 12/3.
Niki Lindroth von Bahr Stene Projects, Brunnsgatan 21B, O Hötorget. Öppet: to-fr kl 12-17, lö kl 12-15.
"Min börda" - videoverk. T o m 11/2.
Patti Smith Galleri 3, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl
13-19, lö-sö kl 11-17. "Eighteen Stations" - fotografi från boken "M Train". T o m 19/2.
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Sara Möller Domeij Gallery, Luntmakargatan 52, O Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 12-16.
"Orientering" - skulpturer. T o m 11/2.
Sofia Ekström Galleri Riis, Rödbodtorget 2, O T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "Shut the
light" - måleri och installation. T o m 11/2.
h Vårsalongen 2017 Liljevalchs i City, Malmskillnadsgatan 32.
Öppet: må-to kl 12-20, fr-sö kl 11-17. Årets jury (Charlotte Gyllenhammar, Ernst Billgren, Magnus Uggla
och Mårten Castenfors) har valt ut 127 konstnärer med totalt 295 verk - måleri, foto, skulptur, objekt och
film. Visningar varje dag kl 13 och kl 15. Entré 20:- T o m 5/3.
VASASTAN
Anders Rönnlund Galleri Fagerstedt, Hälsingegatan 18, O S:t Eriksplan. Öppet: on kl 13-17, to-fr kl
12-17, lö kl 12-16. "Trackings" - nya verk. T o m 17/2.
Axel Sjöberg och stipendiater
Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmansv 10, O Odenplan. Öppet: on-fr kl 11-19, lö-sö kl 11-17 "Bland
kobbar och skär" - måleri av Axel Sjöberg. "Långviksskär, efter Axel Sjöberg" - verk av
Skärgårdsstiftelsens Axel Sjöberg-stipendiater 2016: Ulrika Sparre, Frida Tebus och Martin Karlsson
Tebus. T o m 12/2.
David Åberg Christian Larsen, Hudiksvallsgatan 8 1 tr, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 11-18, lö kl
12-16. "Chrysalis" - virtuella former och kroppar som rör sig fritt i det gravitationslösa digitala rummet. T
o m 18/2.
Ian McKeever Galleri Andersson Sandström, Hudiksvallsgatan
6, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16. "Paintings and Painted Panels" - måleri. T o m 18/2.
Johanna Fjaestad Galleri Flach, Hälsingegatan 43, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
"Nattens lägsta temperatur" - målningar och skulpturer. T o m 18/2.
Lovisa Ringborg Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl
12-16. "Night Remains" - fotografier. T o m 18/2.
Martin Jacobson Andréhn-Schiptjenko, Hudiksvallsgatan 8, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl
12-16. "The Exhibition" - oljemålningar, akvareller och objekt. T o m 4/3.
Olle Olls, Åsa Elmstam och August Happ Nutida svenskt silver, Västmannagatan 49, O Odenplan.
Öppet: to-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Växt" - Nutidas senaste smeder ställer ut. T o m 18/3.
Samson Kambalu Galerie Nordenhake, Hudiksvallsgatan 8, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl
12-16. "Red Barn Farm" - installationer m m. T o m 18/2.
Susanne Larsson och Kurt Simons
Susanne Pettersson Gallery, Gävlegatan 10B, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 12-16.
"Medusas flotte" - en skulptural tolkning av Géricaults målning från 1816. Backstage: geometriska
abstraktioner av Kurt Simons. T o m 18/2.
Tracy Steepy och Lori Talcott
Platina, Odengatan 68, O Odenplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 11-15. "Diptych: Grey and Black" - två
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serier smycken som utgår från begreppet diptyk och dess historiska referenser. T o m 25/2.
ÖSTERMALM
Cecilia Edefalk och Stina Gunnarsson Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens v 6, Djurgården.
Öppet: ti-sö kl 11-17, to kl 11-20. "Maskros/Dandelion" - en retrospektiv med Cecili Edefalks verk från
1970-talet till i dag. T o m 12/2. "Konstnärsdrömmen" - Stina Gunnarssons verk från SVT:s program. T
o m 26/3.
Cornelia Sojdelius Cornelia Sojdelius Gallery, Cardellgatan
6, O Östermalmstorg. Öppet: on-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16. "O Universe". T o m 22/2.
Herta Hanson Anna Elle Gallery, Karlav 15, O Tekniska Högskolan. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16.
Målningar. T o m 19/2.
History Unfolds Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan. Öppet: Öppet: on kl 12-20, ti, to-fr
kl 12-18, lö-sö kl 11-18. Samtidskonst möter historia - verk av Esther Shalev-Gerz, James Webb, Minna
L Henriksson, Dušica Dražic och Elisabeth Bucht. Även befintliga verk av Susan Meiselas, Hiwa K,
Artur Zmijewski, Jananne Al-Ani och Meriç Algün Ringborg. Visning sö kl 13. T o m 19/11.
SISTA CHANSEN Jonas Falck Galleri Eklund, Karlavägen 15, O Stadion. Öppet: ti-to kl 12-18, fr kl
12-16. Fotografier. T o m 4/2.
Kerstin Bernhard Nordiska museet, Djurgårdsvägen 6, O Karlaplan. Öppet: to-ti kl 10-17, on kl 10-20.
"Att fånga ögonblicket. Porträtt och modefotografi av Kerstin Bernhard" - c:a 70 porträtt och modebilder
från 1900-talets mitt. T o m 30/6.
Lars Erik Falk Galleri Mårtenson & Persson, Karlavägen 20, O Tekniska Högskolan. Öppet: on-fr kl
12-18, lö kl 12-16. "Skulpturer 1955 - 2014, 59 år av konsekvent konkretism". T o m 4/3.
Lena Andersson och Dan Wolgers
Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Öppet: on-må kl 10-17, ti kl 10-20. "Egentligheter" - texter och
konstverk. Visning och boksignering sö kl 14. T o m 17/4.
SISTA CHANSEN Maria Adlercreutz och David Edström Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8,
Djurgården. Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-17, to kl 12-20. "Med världen i väven" - retrospektiv med textilt
hantverk av Maria Adlercreutz (1936-2014). T o m 5/2. "David Edström. En återupptäckt skulptör". T o
m 26/2.
Maria Turchenkova Lydmar Hotel, Södra Blasieholmshamnen 2, O Kungsträdgården. "Hidden War in
the Land of Mountains" - fotografier från Dagestan i norra Kaukasus. T o m 26/2.
Martin Mlecko Grundemark Nilsson Gallery, Sibyllegatan 26, O Östermalmstorg. Öppet: on-lö kl 12-18.
"On the lookout for beauty" - fotografi, video och minimalistiska blyertsteckningar av Martin Mlecko
(1951-2016). T o m 11/3.
Rosa Tolnov Clausen HV Galleri, Djurgårdsslätten 82. Öppet: on- fr kl 12-16, lö kl 12-17. "Weaving
Kiosk" - installation, en plats där vävning, verktyg och material görs tillgängliga för alla att använda. T o
m 25/2.
Stefan Almers Galleri Partout, Sturegatan 16, O Östermalmstorg. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 12-17, sö
kl 12-16. Aldrig tidigare visade fotografier av David Bowie från en konsert på Kungliga Tennishallen
1976. T o m 10/2.
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Tutankhamun - graven och skatterna Magasin 9, Frihamnsgatan 66, O Gärdet. Öppet: ti kl 11-19, on-to
kl 11-20, fr kl 11-18, lö-sö kl 10-18. En exakt reproduktion av hela graven med alla föremål som när den
upptäcktes 1922, även skatter, dokumentation m m. T o m 30/4.
UTANFÖR TULLARNA
h Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg,
O Duvbo. Öppet: on kl 12-20, to-sö kl 12-17. Acts of Self Ruin: "Upphovsmannen är en kvinna" - bilder
av de kvinnliga pressfotograf-pionjärerna Alma Haag (1882-1979), Ellen Dahlberg (f 1921) och
Ragnhild Haarstad (f 1935). Guidad visning sö 5/2 kl 14. T o m 23/4.
SISTA CHANSEN Anders Palmér Österåkers Konsthall, Kantarellvägen 12, Åkersberga.
Landskapsmålningar. T o m 5/2.
Bertil Nordahl Jakobsbergs Konsthall, Biblioteket, Centrumgallerian. Öppet: må-to kl 10-19, fr kl 10-18,
lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Återspeglingar" - fotografi. T o m 26/2.
SISTA CHANSEN Björn Bernström Galleri Fallera, Sticklingevägen 11, Lidingö. Öppet: ti-to kl 16-18,
lö-sö kl 11-16. Akvareller. T o m 5/2.
Bo Mossberg Väsby konsthall, Optimusvägen 12B, Upplands Väsby. Öppet: on-to kl 12-17, fr-sö kl
12-16. Måleri och teckningar - växter, svampar m m. T o m 12/2.
Coco Derenne Gula huset, Kvarnbacken, Jakobsberg. "Inhabitant Zero" - ett projekt där den franska
konstnären reparerar Järfällabornas trasiga ägodelar. T o m 12/2.
Främmande/Muukalainen Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge. Öppet: to kl 12-19, fr-sö kl
12-16. Måleri och installationer av en yngre generation finska konstnärer: Tiina Pyykkinen, Tuukka
Tammisaari, Sami Havia, Eeva Peura, Jarno Vesala, Erno Enkenberg och Sampo Malin. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN GV-art Ensta krog, Stockholmsvägen 205, Täby, www.roslagsmalarna.se. Öppet: ti
kl 16-19.30, on-fr kl 12-15, lö-sö kl 12-16. Målningar m m av Gunna Vistisen. T o m 9/2.
Jesper Nyrén Norrtälje konsthall & museum, Galles gränd 7. Öppet: ti, to-fr kl 12-17, on kl 12-19, lö-sö
kl 12-16. "Panorama" - en lång serie små målningar och fotografier samt ett antal större abstrakta
målningar. T o m 12/3.
Jonatan Ollio Josefsson Galleri Aniara, Sollentuna Bibliotek, Sollentuna C. Öppet: må-fr kl 9-19, lö kl
11-16, sö kl 12-16. "Brainfood" - måleri, teckning och textil. T o m 12/2.
SISTA CHANSEN Katarina Lundberg Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, O
Telefonplan, www.konstfack.se. Öppet: sö kl 12-16, må-lö kl 12-18.
Projektrum A10: "Ur produktion" - utvidgat måleri. En kandidatutställning. T o m 4/2.
SISTA CHANSEN Konstfacks studenter Gustavsbergs Porslinsmuseum, Odelbergs väg 5. Öppet: on kl
15-19, lö-sö kl 11-16.
"ARTLET- 27 minuter från Slussen" - Konstfacks studenter på Keramik & Glas åk 3. T o m 8/2.
Kostym kontra mode Erskinehuset, Hallvägen 21, Slakthusområdet, O Globen. Öppet: må-on, fr kl
11-19, to kl 11-21, lö-sö kl 11-18. "Kostym kontra mode - svenska pärlor från scen till catwalk" - en
utställning som jämför historiskt välkända teater- och filmkläder med mode i tolv scenografier. T o m
16/4.
Lars Wallin Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg. Öppet: on-sö kl 11-17. "Lars Wallin - Fashion
Stories" - nya klänningar, kreationer som aldrig tidigare visats m m av den 25-årsjubilerande designern
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Lars Wallin. T o m 12/3.
Nathalie Wuerth Konsthall C, Cigarrvägen 14, Hökarängen.
Öppet: to-sö kl 12-17. "Clair the Ear" - en performance, utställning och städbolag ett utforskande av
röster och hushållsarbete. T o m 12/2.
Performing Craft Gustavsbergs konsthall, Odelbergs väg 9, Gustavsbergs hamn. Öppet: to-sö kl 11-16.
Verk i skärningspunkten mellan konsthantverk och performancekonst av Diana Butucariu, Mirja Leierth,
Sandra Lundberg, Erik Thulén och [krig] - Karin Bäckström och Jon Perman. T o m 14/5.
SISTA CHANSEN Samlingsutställning Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1, Vallentuna. Öppet: må-to kl
9-20, fr kl 9-18, lö kl 10-16, sö kl 12-16. "Färgen bortom minnet" - måleri av deltagare på Väsbygården,
Korallens vårdboende och Östanbo dagverksamhet under ledning av konstnär Ylva Trapp. T o m 5/2.
SISTA CHANSEN Samlingsutställning Husby Konsthall, Husby gård, O Husby. Öppet: ti-sö kl 12-16.
"Within the scope of craft" - verk av Jonas Karén, Anna Sollevi, Linnea Korteniemi, Kerstin Simonsson
och Virginija Kliseviciute. T o m 5/2.
The Saga of Ingrid Bergman Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1, Vallentuna. Öppet: må-to kl 9-20, fr kl
9-18, lö kl 10-16, sö kl 12-16. En utställning i samband med Bergmans hundraårsdag: fotografier av
Robert Capa, Lennart Nilsson m fl, grafik av Andy Warhol, filmer, hennes Casablancamanuskript m m.
T o m 12/2.
SISTA CHANSEN The Wroclaw School of Printmaking och Thomas Qvarsebo Edsvik konsthall,
Landsnoravägen 42, Sollentuna. Öppet: ti-sö kl 11-17. "The Wroclaw School of Printmaking" fakultetens professorer ställer ut. T o m 5/2. "Skulptören Thomas Qvarsebo" - retrospektiv utställning
med verk från 1970-talet till i dag. T o m 19/2.
Trevor Paglen, Naeem Mohaiemen, Emily Fahlén och Ahmet Ögüt Tensta Konsthall, Taxingegränd 10,
O Tensta. Öppet: on- sö kl 12-17. "Autonomy Cube" - en minimalistisk skulptur med säker wifi av Trevor
Paglen. "It is Not Necessary to Understand Everything" - filmessä m m av Naeem Mohaiemen. "Same
Time Next Day" - en film om tidens gång i Tensta av Emily Fahlén och Ahmet Ögüt. T o m 7/5.
SISTA CHANSEN Viktoria Kindstrand och Pamela Wilson Flygeln vid Fullersta gård, Fullersta gårdsväg
18, Huddinge. Öppet: lö-sö kl 12-16. "Samhällskroppar och socialiserade rum" -installation av Viktoria
Kindstrand. Galleri HKK: "Up Over & Down Under" - koppar, emalj, keramik och sten av Pamela Wilson.
T o m 5/2.
Xenter Botkyrka/Tumba gymnasium Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, Fittja, O Fittja. Öppet:
ti-to, lö kl 11-16, fr kl 11-22. "Inre kamp" - tredjeårselever från Xenter Botkyrka/ Tumba gymnasiums
bildestetiska program ställer ut sina konstverk. T o m 19/2.
Bildtext: Dagny. Ny norsk popstjärna kommer till Bar Brooklyn, Debaser Strand, på måndag, kl 20. |
Hoppet - för jag dog inte. Ett äventyrsdrama med Pantomimteatern om barn på flykt. Teater Påfågeln, lö
kl 13 (premiär), även föreställningar on kl 10 och 12.30, to kl 10 och 12.30. | Att segla till världens ände.
Superonsdag på Etnografiska museet. Visningar med söderhavsanknytning, on kl 13, 15 och 17.30. Kl
18.30 ett föredrag om människans kolonisation av Stilla havet. | Petra von Kants bittra tårar. Ingela
Olsson gör huvudrollen i Fassbinders pjäs om mode, gud, sex och våld. Premiär på Dramaten to kl 19,
(off. genrep on kl 19). | Studio Ai Weiwei. Galerie Forsblom från Helsingfors öppnar galleri i Stockholm
och inleder med att ställa ut nya verk av konstnären och aktivisten Ai Weiwei. Vernissage på
Karlavägen 9, lördag kl 13-17
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/CJM4MDoJ
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Saknas: konflikt, praktik och dynamik
Aftonbladet. Publicerat på webb 2017-11-19 11:31.

Amelie Björck om den omstridda
uppsättningen Muslim ban Foto: Ali
Mian/Dramaten Amanj Aziz och Carlito i
"Muslim ban" på Dramaten.

TEATER Det har haglat och stormat i såväl
gammelmedia som twittertrådar kring performance
lecture Muslim ban som äntligen premiärspelades i
går. Mer specifikt har debatten handlat om
huruvida Amanj Aziz, en kvällens två aktörer, bör
har rätt till ordet på Nationalscenen eller ej. Jag
tror jag lämnar till den som roas av sådant, att
återskapa karusellen som till stora delar byggt på
cirkelreferenser - och detta med en av alla osedd
föreställning som nav.
Visst, i en tid då "#metoo"-revolten skakat om
teater- och mediehus, med faktiska avskedanden
som följd, känns det mindre lyckat att en man som
med regissör formulering "begått misstag" (om än
ej av sexistiskt slag) får en kväll av strålkastarljus
halvt åt sig själv - detta är bevars ingen mänsklig
rättighet.
Men sämre herrar har stått på denna scen. Aziz
"misstag" att ge goodwill åt vissa icke-demokrater,
tycks vägas upp av en del bra socialt arbete med
muslimska kids på glid. Hans spretiga erfarenheter
är dessutom långt mindre genomtröskade på
nationalscenen än flertalet vita mäns. Och med ett
ambitiöst panelsamtal inlagt efter premiären tycker
jag Dramaten har tagit sitt ansvar i saken.
Så vansinnigt ofta är det inte som muslimskt liv
eller islamofobifrågan förkroppsligas på teatern.
Jag minns ett originellt gästspel signerat
performancegruppen Rimini Protokoll 2011 med
fyra muslimska böneutropare som aktörer. Därefter
ett hopp på fem år (och då går jag ändå mycket på
teater) till America Vera-Zavalas uppsättning
Svenska Hijabis förra året.
Den gången överlät regissören skickligt scenen till
fem unga hijab-bärande kvinnor som i ett poetiskt,
erfarenhetsbaserat verk nyanserade slöjans
betydelser. Det mjuka och genomtänkta handlaget
i denna förra produktion förflyttar frågan om
aktörsvalet i Muslim ban till den konstnärliga domänen.
Varför välja två tuffa typer som Aziz och rapparen Carlito för en lecture performance om muslimska
män = dem själva? De två har ju, i alla fall som det framstår, rätt likartade positioner och analyser. De
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är båda lite mediekända, båda inlästa på postkolonial teori, båda polemiskt inriktade (typiskt snubbar)
och med radarn inställd på strukturell islamofobi.
Inte för att det vore möjligt för två andra personer att representera hela spektrumet av muslimska män,
eller vad det kan betyda att bli sedd som en sådan av vita blickar i det här landet. Men med den valda
duon blir bilden en enda snarare än ens två. Det förvånar helt enkelt att Vera-Zavala inte verkar ha
tänkt "dramatisk konflikt" eller "kontrastverkan" utan snarare: okej... hm... nu har vi en, då behöver vi
bara en till, nästan likadan.
Vi får aldrig veta vilken dynamik som hade uppstått om Aziz eller Carlito intagit scenen bredvid
professorn i islamisk teologi och filosofi Mohammad Fazlhashemi, som i panelsamtalet efteråt milt
önskar komplettera bilden av den onda vita regimen med konkreta exempel på hur rättsstaten faktiskt
ibland fungerar jämlikhetsskapande. Eller den storsinte imamen Kashif Virk som gärna tar på sig
ansvaret att pedagogiskt svara på majoritetssamhällets frågor.
Eller: varför inte någon av kvinnorna i panelen: Sarah Delshad från föreningen Muslimska feminister
som, på liberalt vis, vill se till individen snarare än gruppen i sin kamp, eller den coola designern Iman
Aldebe som, när hon orkar, tar konstruktiva grepp på det mesta, från slöjryck till anblicken av
vithetshavet när man bildgooglar: lägg själv in bilder på svarta, bruna, andra händer bland alla de vita
så att det kommer upp en mix!
Performance lecture är ett koncept på gränsen mellan konstnärlig iscensättning och föreläsning som
introducerades av konstnären Joseph Beuys på 70-talet och återkommit i vår tids
konst-och-akademikretsar. På Dramaten blir det denna kväll klart mer "lecture" än "performance". Det
blir kort sagt lite statiskt.
Deras vithetsanalys har goda grunder och är säkert ganska välkänd hos den intresserade publiken, för
en gång skull med vit minoritet.
Med krita på scenens svarta golv ritar Aziz och Carlito upp en ring respektive en kvadrat att stå i. De
turas sedan om att föra ordet, Aziz med hjälp av kom-ihåg-lappar, Carlito med rapparens-rimmarens
minnesteknik, men utan musik. Deras vithetsanalys har goda grunder och är säkert ganska välkänd hos
den intresserade publiken, för en gång skull med vit minoritet. De talar om konstruktionen av en
"alba-krati" (Aziz ord för ett vitt styre) som förutsätter att bruna och svarta kroppar oftare än vita
stoppas, misstros, stirras ut, frågas ut, bevisar sin oskuld, misshandlas, klumpas ihop, förtalas. Carlito
som är uppvuxen i Bergsjön berättar hur självföraktet "skapar inre gränskontroller" och får unga att kliva
in i förproducerade klichéer.
Rasismens grundmekanismer, som beskrevs av Frantz Fanon redan 1952, är fortfarande verksamma.
Aldrig har det väl spelat så stor roll var i världen du är född som i svensk gränspolitik just nu.
Reproduktionen av den strukturen är majoritetssamhällets stora skam och ansvar att montera ner. Vad
aktörerna en sådan här kväll kan bidra med, och som inte går att läsa i postkoloniala teoriböcker, är
förstås sin egen erfarenhet. Jag hade velat ha mer av den, mer av konkreta exempel, praktiker,
strategier, detaljer - kanske som i Claudia Rankines ögonöppnande, självetnografiska bok Citizen
(nyligen på svenska som Medborgare) om att vara rasifierad i dagens medelklass-USA.
Vardagsminnen har en särskilt kanal in i lyssnarnas egna liv, oavsett vilka de är. Jag har till exempel
aldrig tidigare tänkt på att det saknas platser för bön på högskolan där jag arbetar. Eller finns de utan
att jag vet? Vad mer måste döljas? Aziz berättar att han under skolåren brukade smyga ner i
källarkorridorerna där han ingick ett tyst förbund med en städare som hade nyckel till skyddsrummet.
Där kunde deras bönestund få utspela sig, bortom misstänksamma/nyfikna blickar.
Andra partier där det politiska och personliga löper samman rör faderskapet och den särskilda oro för
framtiden som ansvaret för älskade barn väcker. Johannes Anyuru rör sig där han också i sin
omskakande senaste roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Där det isande hårda och
sköraste mjuka möts, i oro och hopp, kan vem som helst stiga in och öva på att vända sin vita eller på
annat sätt begränsade blick. Varje möte öppnar möjligheter.
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FAKTA
TEATER
Performance lecture: Muslim ban
Regi: America Vera-Zavala
I rollerna: Amanj Aziz, Carlito
Scen: Dramaten, Lilla scenen
Speltid: 1 tim 15 min
Läs mer ARTIKELN HANDLAR OM
AMELIE BJÖRCK
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/OU2EIJ9J
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Ska vi ha religiösa friskolor?
MyNewsdesk. Publicerat på webb 2017-02-03 10:19.

© MyNewsdesk<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/bUWafxL
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Brott mot mänskligheten är ett brott mot islam
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2014-09-24. Sida: 25.

○På senare tid har terrororganisationen IS brutala
aktioner väckt stor vrede och upprördhet världen
över. Det råder en global konsensus om att denna
organisation måste bekämpas. Samtidigt är det
flera missledda västerländska medborgare som
reser till Irak för att ansluta sig till IS, för att de tror
att de därigenom tjänar sitt folk och sin religion.
Som imam i ett av de äldsta muslimska samfunden
i Sverige skulle jag först och främst vilja fördöma
och ta avstånd från IS, deras aktioner och deras
ideologi. De följer varken läran i den heliga
Koranen eller den helige profeten Muhammed (frid
vare med honom). Det sårar oss djupt att de
hänvisar sina dåd till islam, en religion vars själva
namn betyder fred. Islamistiska
terrororganisationer har också lyckats inpränta
djupa fördomar och motvilja mot islam här i
Sverige, och många människor tar nu för givet att
det är en våldsbejakande religion. Men jag skulle
vilja försäkra om att grundläggande principer i
islams lära förkastar denna syn helt och hållet.
Koranen lär att det inte finns något tvång i
religionen (surah 2, vers 256), att strid enbart är
tillåtet i självförsvar och att överträdelser mot civilbefolkningen är förbjuden (2:190).
Jag vill också rikta mig till unga i Sverige som överväger att ansluta till dessa lokala strider, och påpeka
att dessa grupper inte följer Koranens principer. Det är deras hat som formulerar deras principer.
Hur kan en religion föreskriva hat och förtryck, när profeterna själva genomgick detta under
begynnelsen av sina anspråk?
Islams historia vittnar om hemska förföljelser mot de första muslimerna, men som de ståndfast
uthärdade.
Denna aspekt av islam bör framlyftas, särskilt under vår tid, och man bör undvika att blint åtlyda
kallelser till jihad. Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i dess
namn.
Låt oss därför bemöta deras handlingar genom vår egen handling, och låt oss därigenom bevisa att
svenska muslimer är lojala mot Sverige och de värderingar som vårt land företräder.
"Det sårar oss djupt att de hänvisar sina dåd till islam, en religion vars själva namn betyder fred. "
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/6P7buKmV

Sida 203 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Felaktig tolkning, Mona Walter
Dagen. Publicerat i print 2016-08-30. Sida: 11.

JAG HÅLLER FÖRSTÅS inte med Mona Walter
(Dagen 23 augusti), annat än att jag tillhör
Islams Ahmadiyya Församling som grundades
av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad i Indien. Han
gjorde anspråk på att vara den utlovade
messias i islam.

Rörelsen har tiotals miljoner anhängare i 209
länder, och växer mycket snabbt.
Att vara minoritet är inget främmande, särskilt inte
för kristendomen. När Jesus, enligt dagens
kristendom, proklamerade att han var Guds son,
hänförde han argumenten från Gamla testamentet.
De som trodde på honom vid den tiden var en
absolut minoritet.
JAG STÅR FAST vid att Walters tolkning av både
Koranen och sunnah är grovt felaktig. Syftet med
min replik (Dagen 19 augusti) var att visa att islam
även utövas på andra sätt än de som hon kommit i
kontakt med.
Jag delar Walters oro om att radikal trosutövning
(snarare trosförvrängning) är en av det globala
samhällets stor utmaningar i dag.
Bildtext: Dagen den 23 augusti 2016. Tidigare artikel
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/iJLNjq6G
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Tonen mot böneutrop är rent islamofobisk
Expressen. Publicerat i print 2018-03-18. Sida: 4.

Bildtext: Kyrkklockor kan inte vara den enda
offentliga förkunnelsen, skriver Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas
Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen /
retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/YAIK7ewq
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Antisemitismen i Sverige
Sveriges Radio P1. Publicerat på webb 2017-12-11 14:04.

© Sveriges Radio P1<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/d9HSt3Hz
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Imamer öppnade för frågestund i Gävle - Vill motverka
islamofobi
SVT Nyheter Gävleborg. Publicerat på webb 2021-04-07 19:09.

På en femdagarsresa åker imamen Kashif och
hans kollega Rizvan runt och besvarar både
redan troende muslimers frågor, men också
andra människors frågor om tron, religionen
och andra funderingar.

- Vi riktar oss till alla, alla frågor är välkomna. Det
har länge funnits en rädsla för islam och kanske
kan vi bidra på det här sättet, säger imamen Kashif
Virk.
Turnén var en idé som började för drygt 5 år sedan
när de märkte hur det pratades och skrevs om
religionen och muslimer. Det uppkom flera frågor
som blev obesvarade och då bestämde de sig för
att åka runt och möta människors frågor genom
initiativet Fråga en muslim.
© SVT Nyheter Gävleborg<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/rJ5enTti
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Mer balans i integrationsdebatten, tack!
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2017-03-09 04:00.

Det behövs mer balans, kunskap och
konstruktiva lösningar i den polariserade
invandrings- och integrationsdebatten. Och
imamer behöver delta mer för att möta den oro
som finns för invandring från muslimska
länder, skriver Kashif Virk.

Invandring och integration är bland de mest
omdebatterade politiska frågorna i dagens Sverige.
Vårt land har tagit emot stora grupper människor,
som kommit hit av en mängd orsaker - däribland i
flykt från krig. Synen på hur mottagandet av dessa
människor har hanterats varierar, och åsikterna
går skarpt isär då vissa talar om ett totalt
misslyckande medan andra hellre pratar om
landets plikt. Denna debatt förs överallt, inte minst
på ledarsidan i denna tidning.
Då vi blivit väl bekanta med invandringens
utmaningar, är det viktigt att vi även söker efter
anpassade lösningar. En lärdom är att integration
inte innebär att man välkomnar människor för att
sedan försätta dem i en evig beroendeställning
gentemot staten och det övriga samhället, utan att
få dem att stå på egna ben. Detta är centralt för
människors självkänsla.
Insikten om vad utanförskap innebär måste öka.
Hur upplever segregerade människor sin
livssituation? Ett sätt att öka denna insikt är att vi
berikar integrationsdebatten genom att tala mer
med invandrare i stället för att tala om dem. Viktigt
är även att opinionsbildare fördjupar sig i aktuell
forskning kring detta.
Enorm tillgång
Sedan anser jag att integrationsdebatten behöver
balanseras. Detta kan ske genom att vi även
belyser den enorma tillgång som invandring varit
för Sverige, både historiskt och i nutid. Att
nyansera denna fråga kan förändra en skev
verklighetsbild som finns hos vissa grupper i
samhället.
När det gäller invandring så vågar jag påstå att det
främst är mottagandet av människor från
muslimska länder som oroar samhället. Den omdiskuterade rapporten från MSB som släpptes i veckan
belyste hur politiska grupper med förankring i muslimska länder försöker vinna inflytande i Sverige.
Oavsett om denna rapport främst är en beskrivning av verkligheten eller en konstruktion, så återspeglar
den synen på islam i delar av vårt samhälle. Därför tycker jag att imamer bör delta i både
integrationsarbetet och i den offentliga debatten.
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Inom min församling uppmanar vi ständigt till integration i det svenska samhället. För oss innebär
integration att man älskar och är stolt över sitt land, samt att man följer dess lagar. Profeten Muhammad
(frid vare med honom) lärde oss att visdom är en muslims förlorade ägodel, och han/hon anammar den
varhelst den återfinns. Med denna syn har vi kunnat berika vår tro genom att ta del av goda värderingar
i det svenska samhället.
Kashif Virk
imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Viktiga Möten. Jag vågar påstå att det främst är mottagandet av människor från muslimska länder som
oroar samhället. Här har imamer en viktig uppgift, skriver Kashif Virk.
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ZJlb36jO
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Uppmanar muslimer: "Rösta inte i riksdagsvalet"
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2018-07-25 19:00.

Muslimer borde inte rösta i höstens val. Det
uppmanar den islamistiska organisationen
Hizb ut-Tahrir i en ny video på sociala medier.
Professorn och teologen Mohammad
Fazlhashemi tror inte att budskapet kommer att
få ett stort inflytande.

- Det här är väldigt främmande för de flesta
muslimer, säger han. Klippet lades ut i lördags på
Facebook av den radikala islamistgruppen Hizb
ut-Tahrir och har hittills visats över 8 000 gånger. I
videon påstår en man att muslimer inte ska rösta i
höstens val eftersom det är fel att blanda sig i
lagstiftningen, som ska bestämmas av religiösa
uttolkningar och alltså inte av politiker eller
medborgare.
- Vi, era bröder i Hizb ut-Tahrir, uppmanar er till att
bojkotta valen, säger mannen i videoklippet.
Hizb ut-Tahrir vill skapa ett världsomfattande
kalifat styrt av sharia-lagar. Gruppen tillhör den del
inom salafismen som försöker få igenom sin
ideologi genom aktivism men utan att använda
våld.
Det ligger i linje med deras världsbild där muslimer
och icke-muslimer inte kan leva tillsammans.
Enligt en rapport från Försvarshögskolan har
salafismen växt sig starkare i Sverige på senare
tid. En av dem som hyllat Hizb ut-Tahrir är
terroristen Rakhmat Akilov.
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk
teologi och filosofi vid Uppsala universitet, säger
att organisationen gjort liknande uppmaningar vid
tidigare val.
- Det ligger i linje med deras världsbild där
muslimer och icke-muslimer inte kan leva
tillsammans, vilket är väldigt främmande för de
flesta muslimer som lever här, säger han.
Mohammad Fazlhashemi tror inte att gruppens
uppmaning kommer att få någon större påverkan
på landets muslimer.
- De allra flesta med muslimsk bakgrund i samhället försöker bilda sig en egen uppfattning och vara en
del av det politiska livet, säger han.
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Inte heller Kashif Virk, imam vid Islams Ahmadiyya Församling, tror att Hizb ut-Tahrirs uppmaning
kommer att påverka särskilt många av Sveriges muslimer.
Vi uppmanar våra medlemmar att delta i den demokratiska processen.
- Men jag tycker att man ska se upp för deras typiskt islamistiska retorik där de försöker hänvisa till
källorna. Vi är emot att islam ses som en heltäckande politisk ideologi. Religionen hyser man i hjärtat,
säger han.
Kashif Virk säger att man i hans församling försöker uppmuntra medlemmarna att rösta i valet, och
hänvisar till en vers i Koranen som kan tolkas som en uppmaning att utnyttja sin rösträtt.
- I kapitel fyra, vers 58, säger Gud att ni ska överlåta förtroendeuppdragen till dem som är kapabla att
utföra dem. Vi uppmanar våra medlemmar att delta i den demokratiska processen, säger han.
Områden med stor andel utlandsfödda personer har traditionellt haft ett lägre valdeltagande i svenska
val. Kashif Virk säger att det är en utmaning som samhället måste ta itu med.
- Det är en oerhörd segregation i de här områdena. Jag bor själv nära Järva, där
samhällsengagemanget är begränsat, säger han.
Han anser att vissa inslag i valrörelsen riskerar att skrämma bort muslimer.
- Tonen mot muslimska uttryck, som böneutrop, slöjor och religiösa friskolor, har varit väldigt tillspetsad.
Det kan få en stigmatiserande effekt där muslimer upplever att politikerna försöker vinna röster genom
att åberopa islam, säger Kashif Virk.
SvD har sökt Hizb ut-Tahrir för en kommentar.
Image-text:
Arkivbild. Foto: Johan Nilsson och Drago Prvulovic/TT
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/K806nNdM
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Öppna portar kan motverka fördomar
DagensETC. Publicerat i print 2015-02-19. Sida: 5.

RELIGION Genom att bli mer transparenta kan
vi motverka samhällets fördomar, exempelvis
att radikalisering förekommer i våra
bönelokaler, skriver imamen Kashif Virk.

Helgens attentat i Köpenhamn är det senaste av
en rad angrepp mot mål i Europa och dess
demokratiska principer. Att det bor så många
människor i Europa som öppet och våldsamt visar
sin avsky för våra fri- och rättigheter är mycket
oroväckande. Förövarna har ofta en kriminell
bakgrund och en förvrängd världssyn.
I efterspelet av dessa dåd måste vi diskutera hur vi
framöver ska kunna skydda vårt samhälle från
dessa attentat och den osäkerhet som rädslan för
terror skapar. Onekligen krävs det att alla
samhällets institutioner deltar i arbetet.
En mycket viktig roll i detta arbete innehar de
religiösa samfunden, som utövar ett stort inflytande
över hur vissa människor tänker och agerar. Som
företrädare inom ett religiöst samfund vill därför jag
delge det arbete som vi gör i vår församling i detta
avseende, samt föreslå hur detta arbete bör göras
mer omfattande.
Att jag ens får möjlighet till detta är tack vare yttrandefriheten. Därför bör jag som religiös människa
försvara denna rättighet. Religiösa samfund har alltid lockat till sig anhängare genom att använda
yttrandefrihetens princip. Vi bör därför vara i förgrunden när det gäller förespråkandet av detta
privilegium. I vår församling har vi delat ut hundratusentals broschyrer med religiösa fredsbudskap.
SEDAN ÄR DET VIKTIGT att hålla portarna till våra samlingslokaler öppna för både myndigheter och
allmänheten. Det beror på att det råder en viss misstänksamhet mot verksamheten som bedrivs av
religiösa samfund. Genom att bli mer transparenta kan vi således motverka samhällets fördomar,
exempelvis att radikalisering förekommer i våra bönelokaler. Våra moskéer besöks ofta av skolklasser,
och besöken är dessutom kostnadsfria.
Samhället förväntar sig även vårt fördömande av terroraktioner utförda av människor med religiös
anknytning. Detta bör vi se som en möjlighet till att med starka belägg bevisa att våra urkunder tar
avstånd från dylika handlingar. Vi bör därför inte tveka att ta kontakt med medier för att framföra våra
åsikter.
Samtidigt måste vi använda vårt inflytande och den tillit vi innehar hos den yngre generationen till att
vägleda dem genom samhällets orättvisor. Utsatthet bör inte leda till att de blir offer för radikalisering.
Genom att uppmuntra till utbildning och integration kan vi hjälpa dem in i samhället.
Om vi hävdar att vår religion lär oss att utöva god moral, bör detta även lämna ett avtryck i vår
omgivning. Som religionsutövare måste vi därför visa en enorm tacksamhet mot dem som givit oss
friheten att ohindrat utöva vår tro.
"Religiösa samfund har alltid lockat till sig anhängare genom att använda yttrandefrihetens princip. "
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"Om vi hävdar att religion lär oss att utöva god moral, bör detta även lämna ett avtryck i vår omgivning.
"
Bildtext: Det är viktigt att hålla portarna till våra samlingslokaler öppna för både myndigheter och
allmänheten. Det beror på att det råder en viss misstänksamhet mot verksamheten som bedrivs av
religiösa samfund, skriver Kashif Virk.
© DagensETC<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/AAGLPAMV
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Berättar om sin islam på Torggatan
Ålandstidningen. Publicerat i print 2018-08-20. Sida: 8.

Under parollen "Muslimer för fred" berättar
medlemmar av Stockholms
Ahmadiyya-församling under söndagen åter
om sin islamska tro för intresserade
ålänningar. - Vi slår hål på myter och
missuppfattningar, säger imam Kashif Virk.

Kashif Virk, imam vid Ahmadiyya-församlingens
Bait-ul-Aafiyyat-moské i Stockholmsförorten
Spånga, besökte Åland senast i december 2014.
- Den gången ordnade vi en utställning i
stadsbiblioteket, men nu är vi här på ett kortare
dagsbesök. Vår ledare, hans helighet Mirza
Masroor Ahmad, Guds frid och välsignelse vare
över honom, har från sitt säte i London uppmanat
oss att återbesöka de öar dit vi tidigare har rest,
säger han när Ålandstidningen träffar honom på
Torggatan vid 14-tiden på söndagseftermiddagen.
Tillsammans med församlingsmedlemmarna Najib
Ur-Rashid, Khurram Saeed, Jahangeer Ahmed
och Muhammad Nasrullah delar han där ut
broschyrer med rubrikerna "Muslimer för fred",
"Det sanna islam och extremisterna", liksom
"Rättvisa i en orättvis tid".
- Vi talar med dem som har frågor, och slår hål på myter och missuppfattningar om islam. Jag vet inte
hur nära ålänningarna följer den svenska politiken, men inför höstens val har religionens roll i samhället
blivit en av de hetaste frågorna i Sverige, säger Kashif Virk.
Liten gren inom islam
Kashif Virk understryker att Ahmadiyya-grenen av islam - som ofta framhålls som ett exempel på en
progressiv del av världsreligionen, eftersom anhängarna erkänner sekulära principer - i dag har utövare
i fler än 200 länder. Men internationellt samlar den på många platser förföljda grenen, vars följare tror
att Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) var den i koranen utlovade siste Messias, färre än en procent av
världens omkring 1,6 miljarder muslimer.
- Vi är en minoritet, men vi växer samtidigt genom vårt missionsarbete, säger Kashif Virk.
När Ålandstidningen träffar honom har varken han eller någon av hans församlingsvänner ännu talat
med någon ålänning.
- Men många har tackat och tagit emot våra broschyrer. Det är trevligt att komma till en mindre stad, där
folk inte stressar lika mycket som i Stockholm.
Vad vill intresserade helst tala om med er?
- Extremism, politisk islam, och kvinnans rättigheter inom vår religion, är de vanligaste ämnena.
Integration genom åtskillnad stat-religion
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Kashif Virk berättar att hans församling är stolt över det integrationsarbete som den bedriver i
Stockholm.
- Vår definition av en lyckad integration är att invandrare ska älska sitt nya land, värna dess bästa, och
vara lojal mot det. Vi tror, till skillnad från flera islamska samfund i Mellanöstern, på en tydlig åtskillnad
mellan staten och religionen.
Han berättar att alla församlingsmedlemmarna som har rest med honom till Åland flyttade till Sverige
nyligen.
- Men de har redan lärt sig svenska. Det är något som vi prioriterar högt inom församlingen.
Kontroversiell sed
I broschyren "Rättvisa i en orättvis tid" citeras delar av Mirza Masroor Ahmads tal vid ett
Yorkuniversitetet i Kanada hösten 2016. I utdraget kritiseras bland annat de permanenta medlemmarna
av FN:s säkerhetsråd för deras agerande i samband med Irakkriget 2003, som uppges ha "krossat
grunden för fred i världen och gjort det möjligt för terroristgrupper som Daesh (ISIS) att slå rot och
växa".
- Vårt svar på många frågor om politisk islam är att socioekonomiska orättvisor, och inte någon religion,
är den störa anledningen till dagens konflikter, säger Kashif Virk.
Han förklarar varför han skakar hand endast med undertecknad, och inte med den kvinnliga fotografen.
- Många svenskar ser det som ett tecken på sexism och bristande jämställdhet, men enligt vår
församling måste vi muslimer kunna behålla till exempel den seden. Det är mitt sätt att visa respekt, och
inget som står i vägen för en välfungerande integration.
Han berättar att församlingen i höst, i samband med upptakten till det svenska valet, ordnar bland en
debatt med representanter från samtliga partier i Stockholmsregionen.
- Utan sådana kontinuerliga samtal om religionen fastnar bägge läger i fantombilder av varandra.
Icke-muslimerna tror att alla muslimer är extremister, och muslimerna tror att det svenska samhället är
depraverat.
Bildtext: Från vänster Najib Ur-Rashid, Jahangeer Ahmed, Muhammad Nasrullah, Kashif Virk och
Khurram Saeed från Stockholms Ahmadiyya-församling berättar om sin gren av islam. | Kashif Virk,
imam vid Bait-ul-Aafiyyat-moskén i Spånga, berättar under söndagen om sin islamska tro på Torggatan.
© Ålandstidningen<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/RzzYwbY
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Modigt att granska Gävles moské
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2015-09-20 09:00.

Fredric Karén: Modigt att granska Gävles
moské I flera uppmärksammade artiklar har
Gefle Dagblad belyst Gävles moské och
kretsen kring imamen Abo Raad. Granskningen
är på många sätt modig, men också
journalistiskt skickligt genomförd.

Att granska extremism, vare sig den är politisk eller
religiös, är alltid ett vågspel där balansen mellan
kritiken mot den man granskar behöver vägas upp
av andra perspektiv eller motbilder för att den ska
upplevas som objektiv.
Den balansgången klarar Gefle Dagblad väldigt väl
och därför är det här ett publicistiskt intressant
exempel.
Men vi tar det från början.
Via tips till redaktionen framkom att företrädare för
moskén varit ute på gatorna och missionerat för
salafism, en extrem form av islam. Till exempel ser
sig terrorgruppen IS som salafister.
Det ledde reportrarna vidare till den lokala
imamens Facebooksida där han bland annat hyllar
IS framgångar i norra Irak.
På sajten muslim.se, där Abo Raad stod som
medansvarig, hävdas bland annat att
homosexuella ska straffas med döden och att en
troende muslim inte kan bli vän med en
icketroende.
Granskningen, som skett i samarbete med
frilansjournalisten och extremistexperten Magnus
Sandelin, slår slutligen fast att Abo Raad är en av
den militanta islamismens ledare i Sverige.
I tider av stort svenskt flyktingmottagande från i
synnerhet Syrien är en sådan här granskning
viktig, men den kan också uppfattas som
kontroversiell.
Viktig för att moskén blir en knytpunkt för många
av de muslimska flyktingar som kommer till Gävle.
Den fungerar som social mötesplats likväl som ett rum för bön och rekreation efter en flykt undan krig
och förtryck.
I den bästa av världar fungerar den också som en språngbräda till integration och bättre förståelse av
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det svenska samhället.
Chefredaktören Anna Gullberg är också medveten om att en serie som den här kan spela svenska
flyktingmotståndare i händerna och spä på fördomarna om islam.
Hon väljer ändå att publicera - trots att imamen och staben runt honom vägrat svara på några frågor.
"Som en viktig aktör i gävlesamhället ska moskén och dess företrädare kunna utstå samma granskning,
och samma offentlighet som vilken annan organisation som helst", skriver Anna Gullberg i en krönika.
Det är inte bara det starka nyhetsvärdet i materialet som sticker ut, det är också sättet som tidningen
balanserar Abo Raads extrema åsikter med andra, mer moderata, muslimer som får komma till tals,
som gör den mer trovärdig.
Det är inte bara det starka nyhetsvärdet i materialet som sticker ut, det är också sättet som tidningen
balanserar Abo Raads extrema åsikter med andra, mer moderata, muslimer som får komma till tals,
som gör den mer trovärdig.
Imamerna Abd al Haqq Kielan och Kashif Virk talar till exempel om vikten av tydliga avstånds taganden
mot extremism.
Tyvärr väljer gävleimamen att inte låta sig intervjuas i GD. Istället har han skrivit debattartiklar i
konkurrenten Arbetarbladet. Där vänder han sig mot publiceringarna som han beskriver som ett
"exempel på hur muslimer ständigt reproduceras som onda". Det vill säga precis det som granskningen
inte gör.
För en dryg vecka sedan, bombhotades Gefle Dagblad. Hotet visade sig senare vara ett falsklarm.
Nästa fredag på bokmässan i Göteborg diskuterar jag granskningen med tidningens chefredaktör Anna
Gullberg.
Varmt välkomna då!
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/jszJDNGX
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Imam: "Islam viktigt när återvändare rehabiliteras"
fPlus. Publicerat på webb 2019-04-15 20:54.

De demokratiskt sinnade muslimska grupperna
spelar en oerhört viktig roll i IS-återvändarnas
rehabilitering. Det skriver imamen Kashif Virk
på Dagens samhälles debattsida.

Enligt honom är det viktigt att de religiösa
församlingarnas kunskaper och erfarenheter är en
kompletterande del i myndigheternas arbete med
radikaliserade individer.
"Att förklara för en IS-terrorist varför dennes
tolkning av islam är rent felaktig kräver djup
kännedom om både religion och psykologi", skriver
Virk.
Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya församling i
Stockholm.
© fPlus<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen.
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/mKaDowVq
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Bibelns bevis är obestridliga
Dagen Premium. Publicerat på webb 2019-09-20 03:00.

I två artiklar i Dagen (18/4 och 30/8) har jag
fokuserat på det centrala budskapet i den
kristna tron, nämligen att Jesus "dog",
"begravdes" och "uppstod", och att han sågs
av Kefas och de tolv och därefter "av
femhundra" och av aposteln Paulus.

Till stöd för dessa historiska fakta citerade jag flera
bevis (både inre och yttre, och även sådana som
kan hänföras till omständigheterna). Referenserna
till Koranen är särskilt ämnade att visa att
majoriteten av muslimer med ortodoxa
trosuppfattningar tror att Jesus lever i himlen.
Jag är inte förvånad om det låter som ett "svagt
Koranstöd" för en efterföljare till Mirza Ghulam
Ahmad, min vän Kashif Virk, som i likhet med sin
imam tror att "Jesus är död och begravd i Kashmir"
(11/9).
Historiciteten kring Jesu Kristi korsfästelse och
uppståndelse är baserad på "många bevis" för att
citera Skriften själv (Apg 1:3).
Petrus, som var ett ögonvittne till Jesu Kristi
lidande och hans faktiska död på korset, säger om
korsfästelsen och uppståndelsen, att "det var inte
några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på".
Markus var Petrus lärjunge. Den andre lärjungen,
Johannes, berättar om det som han hörde och såg
och bevittnade, och som han rörde vid med sina
egna händer (1 Joh 1:1). Matteus var en av de tolv
lärjungarna till Jesus. Lukas berättar om hur han
noggrant han sökte upp ögonvittnen till sin
berättelse, "för att du skall förstå att de
upplysningar du fått är tillförlitliga". Därför kan varje
sunt och omdömesgillt sinne lätt avgöra, att det
inte finns några utsagor som bättre kan bekräftas
än Bibelns obestridliga fakta om korsfästelsen och
Jesu Kristi uppståndelse.
Majoriteten av shia- och sunnimuslimer ansluter
sig, med versen Bal Rafa ho Allah Elihe som
grund, till den kristna tron på att Jesus inte är död i
Kashmir eller någon annanstans på jorden utan
blev levande upptagen till himlen. Några ledande
muslimer stöder dessutom den kristna tron på att
Jesus dog och begravdes och "uppstod" igen från de döda, och därför betecknas Jesus med rätta som
ett tecken på domens dag.
Tack och lov att historien om Jesus inte slutar med korsfästelsen utan med hans uppståndelse. Döden
har inte längre någon kontroll eller dominans över honom, vilket den har över alla andra profeter, något
Kashif Virk erkänner. Jesus har ensam utplånat döden och fört liv och odödlighet in i ljuset. Han är det
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enda hoppet om härlighet och hemligheten till seger över synden.
Emmanuel Luther Ratiq, journalist, författare
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/VULLQYVq
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Virks kritik av kristen tro inget nytt
Dagen. Publicerat i print 2019-05-22. Sida: 16.

JAG UPPSKATTAR att Kashif Virk, imam inom
ahmadiyya-inriktningen av islam, lämnar den
egna planhalvan och söker utmana min tro (16
maj). Min erfarenhet är att utmaningar får tron
att växa.

Ahmadiyya och kristna delar mycket. Militanta
muslimer förföljer båda grupperna. Både Virk och
jag menar att den bästa tolkningen av den egna
tron är kärleksfull och fredlig. I min församling har
vi hjälpt en ahmadiyyamuslim under hans
asylprocess. Men Virk visar att ömsesidig respekt
inte utesluter att man också kan samtala om
skillnaderna i tron.
Virk vill att vi teologer ska ifrågasätta den innersta
kärnan i kristen tro, Jesu död och uppståndelse.
Men han formulerar detta på ett märkligt sätt, som
om tanken vore helt ny. Faktum är att alternativa
förklaringar fanns redan på första århundradet (se
Matt 28:15) och har framförts i riklig mängd sedan
1700-talet. Det finns inget i Virks invändningar mot
den traditionella synen på Jesu död och
uppståndelse som inte redan sagts, därtill med
bättre argument. Det har också bemötts med
tydliga och starka argument.
NÄR MAN LÄMNAR den egna planhalvan och försöker få den andre att läsa sin egen heliga skrift på
ett nytt sätt krävs det dock att man tar den på allvar. Virk ogillar sannolikt när kristna slungar lösryckta
citat ur Koranen mot honom. Ändå ägnar han sig åt ett märkligt urval av detaljer i Bibeln och en
godtycklig tolkning. Det är oklart varför Virk tycks tro att vi kristna ska ignorera stora mängder tydliga
texter för att det finns några få otydliga.
Självklart kräver jag inte att Virk ska acceptera tanken på att Bibeln är en inspirerad skrift från Gud, men
när han väljer att utgå från Bibeln bör han ta den på något slags allvar. För att en diskussion ska bli
fruktbar krävs att man först etablerar gemensamt accepterade premisser att utgå från. Det gör tyvärr
inte Virk. Han behöver först förklara sin exegetiska metod och sina urvalskriterier och förklara varför de
är lämpliga.
OM VIRK VILL att vi kristna ska tänka ett varv till om vår tro bör han ställa sig frågan hur en
motsvarande utmaning hade sett ut för honom själv. I dagsläget finns det ingen substans att utgå från i
samtalet.
När jag argumenterar för Jesu död och uppståndelse med någon som inte delar min tro utgår jag inte
från min bibelsyn - den premissen delar vi ju inte. Jag utgår i stället från texterna på samma sätt som en
historiker. Då finner vi att Jesu död beskrivs av flera av varandra oberoende källor och att därför ingen
seriös historiker ifrågasätter att Jesus dog. Skendödshypotesen är helt enkelt död.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
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Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ronsY7WO
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Jag relativiserar inte mordet på Samuel Paty
Göteborgs-Posten Plus. Publicerat på webb 2021-02-01 10:29.

Yttrandefriheten är ämnad för att fritt kunna
söka och förmedla information och idéer. I dag
anser jag att metoden har blivit viktigare än
ändamålet.

Självklart relativiserar jag inte mordet på Samuel
Paty och min syn på yttrandefrihet är inte subjektiv
utan grundar sig i konventionen ICCPR Artikel 19,
som vi har skrivit under, skriver Kashif Virk.
Slutreplik
Bland de västerländska tänkare som formulerade
tanken om yttrandefriheten återfinns den brittiske
poeten John Milton. Han argumenterade för att
denna frihet skulle vara ämnad till att fritt kunna
söka och förmedla information och idéer. Vad
dessa tänkare eftersträvade var sanning, kunskap
och självförverkligande.
Idag anser jag att metoden har blivit viktigare än
ändamålet. Vissas hållning till yttrandefriheten ser
jag som närmast dogmatiskt, och detta gäller
många politiker som inte vågar diskutera våra
friheter på ett initierat och nyanserat sätt.
Oklanderligt offer
Nej, Margareta Barabash, jag relativister inte
mordet på den franske läraren Samuel Paty. Efter
detta bestialiska mord skrev min församling ett
tydligt pressmeddelande med följande formulering:
"Som lärare agerade Samuel Paty inom fransk lag
och inom ramen för den föreskrivna sekulära
läroplanen. I detta avseende, oavsett om muslimer
anser att karikatyrerna är stötande så var Paty ett
helt oskyldigt och oklanderligt offer."
Och min uppfattning om yttrandefriheten är inte
subjektiv, utan grundar sig på en internationell
konvention som Sverige har skrivit under till,
ICCPR Artikel 19 av denna konvention handlar om
åsikts- och yttrandefrihet, och det står att den kan
begränsas med följande motivering:
(a) For respect of the rights or reputations of
others;
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.
Inte blunda för skadliga krafter
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Våra politiker får inte blunda för de krafter som i yttrandefrihetens sken vill skada demokratin. Vi måste
vara tydliga med att kalla exempelvis ett hatbrott för vad det egentligen är. Det fria ordet kom till under
en tid då internet inte fanns. Idag menar även experter kring hatbrott att det är ytterst svårt att komma åt
hatbrotten på internet, samt att andelen hatbrott online ökar stadigt.
Idag menar även experter kring hatbrott att det är ytterst svårt att komma åt hatbrotten på internet, samt
att andelen hatbrott online ökar stadigt
Förvisso är yttrandefriheten viktig, särskilt för mig som i en främmande kultur öppet får tala om och
förmedla min tro. Men den är inte absolut, varken enligt svensk lag eller de internationella konventioner
vi skrivit under. Att diskutera yttrandefrihetens många förtjänster sitter i vår ryggmärg. Men att
problematisera den utifrån den tid vi lever i och de många utmaningar samhället står inför, det är en
uppgift för politiker och opinionsbildare med ryggrad.
Kashif Virk, Islams Ahmadiyya Församling
Image-text:
Idag anser jag att metoden har blivit viktigare än ändamålet. Vissas hållning till yttrandefriheten ser jag
som närmast dogmatiskt, och detta gäller många politiker som inte vågar diskutera våra friheter på ett
initierat och nyanserat sätt, skriver debattören. Bild: Privat, Albert Cesare
© Göteborgs-Posten Plus<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/RNadDpXX
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Låt alla som vill ha kejsarsnitt få det
Kvällsposten. Publicerat i print 2016-03-13. Sida: 4.

■■ Att tvinga en livrädd kvinna att föda vaginalt
mot sin vilja är inget annat än ett extremt
fysiskt övergrepp. ■■ Lita på att vi kvinnor är
kompetenta nog att veta hur vi vill föda våra
barn, skriver mamman Mirijam Geyerhofer.

Om några veckor fyller mitt minsta barn ett år - och
fortfarande får jag försvara mitt val av
förlossningssätt. Ett val som alla gravida borde få
göra.
Jag kan börja med att berätta att jag vet exakt hur
en vaginal förlossning känns. Och jag skulle ljuga
om jag skrev att det var en angenäm upplevelse
pressa ut en 3,2-kilosklump, men det var inte
smärtan som gjorde att jag vägrade föda mitt
andra barn vaginalt. Det var rädslan.
Rädslan för att inte få plats på förlossningen utan
behöva föda i bilen på väg till ett annat sjukhus.
Rädslan för att omtöcknad av smärta bli lämnad
ensam i en oerhört utsatt stund. Rädslan för att
inte få hjälp.
Att det "ska" göra ont att föda barn är ingen tröst
när narkosläkaren är upptagen på annat håll och
stressade barnmorskor springer gatlopp i korridorerna. Och om man som i mitt fall fått en kropp som
inte direkt vilar på hanen när det väl satt i gång så är det fruktansvärt obehagligt att inte kunna lita på
sjukvården. Detta har vissa väldigt svårt att acceptera, av flera olika anledningar.
Jag hade tur och fick träffa en förstående läkare men har hört mängder av skräckhistorier om hur
barnmorskor, aurorapersonal och läkare avfärdat den här oron och vägrat bevilja snitt. Lägg sedan till
alla "det är normalt att gå sönder", "det ska göra ont", "det är jättefarligt för barnet att inte födas
vaginalt" som gravida får höra. Aldrig någonsin har väl kvinnans rätt till sin egen kropp avfärdats så ofta
och så känslokallt som i den här frågan.
Ska vi prata risker för barnet? Då kan vi börja med att konstatera att planerade snitt sker i det absoluta
slutskedet av graviditeten och när både mamma och barn mår bra. Riskerna i de fallen är försvinnande
små jämfört med akutsnitt där det är bråttom och ibland en fråga om liv eller död.
Visst, det finns risker, men såg jag hellre att min unge hade lite fostervatten kvar i lungorna än att hon
fick allvarlig syrebrist? Såg jag hellre att hon hade lågt blodsocker än att hon svalde bajsigt fostervatten,
fick neonatal blodförgiftning eller neonatal hjärnhinneinflammation? De riskerna ökar nämligen vid en
vaginal förlossning, men det pratas det aldrig om i den förberedande föräldragruppen.
Ska vi prata risker för mamman? Blodpropp, infektion och annat som ofta nämns vid kejsarsnitt
minimeras när det är planerat. Låt oss i stället diskutera statistiken som säger att varannan vaginal
förlossning leder till skador och att var tjugonde kvinna som föder barn får allvarliga bristningar. Sedan
70-talet har speciellt de allvarliga skadorna ökat, och risken för en bristning i ändtarmsmuskulaturen
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ligger på sju procent.
Eller ska vi prata kostnader? Då kan jag berätta att kostnaden för en vaginal förlossning är ungefär 25
000 kronor, ett kejsarsnitt 40 000 och en svår förlossning 60 000 kronor. Cirka femton procent av alla
förlossningar betraktas som svåra och omkring tio procent av alla förlossningar slutar i akuta kejsarsnitt,
vilket innebär en kostnad för både vanlig förlossning och snitt. Det är alltså inte helt självklart att det är
dyrare.
Min åsikt är inte att alla ska välja kejsarsnitt framför vaginala förlossningar. Däremot anser jag att om
man verkligen har satt sig in i hur riskerna ser ut och sedan gjort ett medvetet val utifrån sina egna
förutsättningar så ska det inte gå att bli nekad snitt.
Det finns så klart otaliga kvinnor som haft helt fantastiska problemfria vaginala förlossningar och med
rätt stöd och hjälp kan det vara en helt underbar upplevelse, men att tvinga en livrädd kvinna att föda
vaginalt mot sin vilja är inget annat än ett extremt fysiskt övergrepp.
Men så länge jag inte kan få en garanti om smärtlindring, en garanti om tillgänglig vårdpersonal och en
garanti om att inte gå sönder när jag föder så gäller samma regel som i allt annat här i livet: Min kropp,
mitt val.
Var så goda att respektera det.
"Aldrig någonsin har kvinnans rätt till sin egen kropp avfärdats så ofta."
MER DEBATT PÅ KVP. SE/DEBATT
Vi anpassar oss efter svenska samhället
Klart att poliserna ska varna kvinnor för faror
Extremistiskt våld ska inte utföras obemärkt
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Josefin Berglund Karolina Skoglund
@jossanberglund @LinaSkoglund
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: MIRIJAM GEYERHOFER Tatueringsborttagare, bloggare och skribent. | FÖRLOSSNINGAR.
Ingen gravid borde behöva försvara sitt val av förlossningssätt, skriver Mirijam Geyerhofer. | Kashif Virk:
Vissa av koranens bud är hårda. Vi måste ta avstånd från de handlingar som föranleder dem. | Emma
Jaenson: Polisens ansvar är att skydda medborgarna - inte att plocka politiska poänger. | Cilla Benkö:
Det brådskar om vi vill värna tryck- och yttrandefriheten.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/kjk9r42z
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Studio Ett 22 augusti
SR - Studio Ett. Sänt i radio/tv 2017-08-22 16:03.

© SR - Studio Ett<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Snabb insats ska bryta ungas kriminalitet
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2015-09-09 07:09.

Flyktingkrisen fortsätter att dominera
debattsidorna. Utöver det presenterar
Kriminalvården ett åtgärdspaket för att bryta
ungas kriminalitet.

Och så replikerar Oscar Sjöstedt i den heta
debatten om hur SD:s budgetförslag påverkar
kommunernas ekonomi.
1.
Begränsa nyanländas rätt att bosätta sig där de vill
Regeringen vill att alla kommuner ska tvingas att ta
emot flyktingar. Vi anser att en sådan lagstiftning
inskränker det kommunala självstyret. Vi föreslår i
stället ett brett åtgärdspaket och att nyanländas
rätt att bosätta sig var de vill begränsas, skriver
oppositionen i SKL:s beredning för tillväxt och
utveckling. Hela artikeln på Dagens Samhälle 2.
Snabb insats och tydliga krav ska bryta ungas
kriminalitet
Unga fängelsedömda begår nya brott i
alarmerande hög grad. Nu ska kraftfulla insatser
göras redan från första dagen. Kriminalvården
öppnar nya ungdomsavdelningar, ökar
personaltätheten, erbjuder mer kvalificerat stöd
och ställer tydligare krav på de unga själva, skriver
generaldirektör Nils Öberg. Hela artikeln på DN
Debatt 3.
Låt inte valfriheten heta pengar
Den svenska vänsterregeringen håller på att
återskapa ett klassamhälle där valfrihet heter
pengar och där välfärdens kvalitet begränsas av
monopolens ambitioner. I vissa delar av landet
kommer bara de rika kunna välja, medan
valfriheten blir allas privilegium i de kommuner och
regioner där politiken bryter med de rödgrönas,
skriver Gunnar Hökmark (M). Hela artikeln på
Dagens Samhälle 4.
Oscar Sjöstedt: SD sparar inte på välfärden
Anna Ljungdell (S) har fel i sin kritik av SD:s budgetförslag. Vi lägger oss inte på en lägre ambitionsnivå
när det handlar om välfärden. Kommunerna har en lika stark ekonomi i Sverigedemokraternas
budgetalternativ som i regeringens förslag. Istället handlar det om en kombination av minskade utgifter
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samt ökade intäkter för kommunsektorn i andra delar av budgeten, där en minskad kostnad för
invandringen är den enskilt största förklaringen, replikerar Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk
talesperson (SD). Hela artikeln på Dagens Samhälle 5.
Kommuner, ta nu ansvar och höj läraryrkets status!
Sverige har haft sjunkande kunskapsresultat under flera år - utvecklingen måste vändas. Stora
satsningar måste göras och det är viktigt att kommunerna och andra huvudmän nu använder de pengar
som staten avsatt på ett sätt som förstärker läraryrkets attraktivitet och gör att fler elever når målen,
skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP). Hela artikeln
på Dagens Samhälle 6.
Ska Postnord installera kylskåp och spisar?
Postnords visioner innehåller tanken att bolaget inte bara ska lagerhålla och leverera - bolaget ska
också installera, till exempel vitvaror och hemelektronik. Men det måste sättas tydliga gränser för hur
långt staten som ägare vill att Postnord expanderar, skriver moderaterna Jessica Rosencrantz, Erik
Ottoson och Andreas Norlén. Hela artikeln på SvD Brännpunkt 7.
Forskare: Överge FN:s flykting konvention
Att i enlighet med Tysklands ambition flytta asylhanteringen till EU- nivå och införa en fördelningsnyckel
vore ett stort och viktigt steg på vägen mot en fungerande asylpolitik i EU. Inte minst för att det är en
nödvändig förutsättning för ett annat nödvändigt steg: att överge FN:s flykting konvention, skriver
Joakim Ruist. Hela artikeln på SvD Brännpunkt 8.
Gör det till ett nationellt projekt att rädda fler liv
Manifestationer för flyktingars rätt till asyl avlöses av insamlingar av förnödenheter. Många vill hjälpa
med det de kan. Det är just denna humanitet, empati, engagemang och medkänsla för människor i nöd
som gör Sverige så fantastiskt och åtråvärt, skriver Anosh Ghasri (FP). Hela artikeln på SvD
Brännpunkt 9.
Bilderna sätter vår moraliska kompass ur spel
Hur hemsk en sargad barnkropp än är och vilka känslostormar det än vållar inom oss sätter vi miljoner
människors liv på spel om vi tappar fokus på var den verkliga katastrofen utspelar sig och vad
grundorsaken till all denna skräck och allt detta lidande är, skriver Jerker Karlsson, doktorand i etik.
Hela artikeln på SvD Brännpunkt 10.
Regeringen fortsätter att stärka läraryrket
Tillgången till lärare är till stor del en fråga om läraryrkets attraktivitet. Huvudorsaken till att det
fortfarande är för få studenter som söker till vissa utbildningar är att yrket inte är tillräckligt attraktivt,
skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Hela artikeln på SvD
Brännpunkt 11.
Bistånd kräver militärt stöd
Snart antar FN en ny plan för att bekämpa fattigdomen i världen. Framtiden för global ekonomisk
utveckling och säkerhet är samarbeten mellan säkerhets- och biståndsorganisationer, skriver Johan
Bergenäs vid tankesmedjan Stimson Center. Hela artikeln på DI 12.
Vi måste skifta till en höger-vänster-konflikt
Vi som dagligen mäter och följer sociala medier flöden bevittnar nu ett skifte. Bilden på treårige Alan
blev en vändpunkt i migrationsdebatten. Det som nu i längden behöver dominera det offentliga samtalet
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är en klassisk höger-vänster-konflikt, skriver LO:s Tobias Lundin Gerdås och Johan Ulvenlöv. Hela
artikeln på Expressen 13.
I vilka bostäder ska de starta sitt nya liv?
Var finns det program som gör det trovärdigt att ge bostäder till de som flyr hit? Roten till dagens
problem kan sökas 30 år tillbaka i tiden när Sveriges politiker avskaffade den gamla "sociala
bostadspolitiken. Nu står ni inför uppgiften att uppfinna den på nytt, skriver Lennart Weiss, S-märkt
bostadsexpert. Hela artikeln på Expressen 14.
Låt oss få veta vad som sker i moskéerna
Även om Islamiska staten använder muslimska termer och symboler, så agerar de helt i kontrast mot
vad religionen lär ut och förespråkar. Det är bristen på ett starkt ledarskap som lockar vissa muslimer till
IS och dess kalifat. Moskéer på lokal nivå måste bli mer öppna och inbjudande, skriver imamen Kashif
Virk. Hela artikeln på Expressen 15.
Vinden har vänt, Europa är för flyktingmottagande
Under onsdagen väntas EU-kommissionens ordförande lägga fram ett nytt förslag till
fördelningsmekanism mellan länderna för flyktingar i Europa. Nu ligger bollen hos medlemsländernas
regeringar, skriver Bodil Valero, Peter Eriksson, Linnea Engström och Max Andersson,
EU-parlamentariker Miljöpartiet. Hela artikeln på SVT Opinion 16.
Solidariteten sätter press på integrationen
Fungerande integration är ett villkor för att behålla ett öppet Sverige. I dag har vi relativt öppna gränser
utåt men en av de mest stängda gränserna in till arbetsmarknaden. Utanförskapet som detta resulterar i
göder SD. Arbetsmarknaden måste därför öppnas för fler och Socialdemokraterna måste sluta prioritera
LO framför flyktingarna, skriver Jasenko Selimovic (FP). Hela artikeln på Göteborgsposten 17.
Vi måste ta emot fler flyktingar
Varje år mister tusentals båtflyktingar livet i Medelhavets vatten. Nu måste regeringen visa ledarskap oavsett hur andra EU-länder agerar. Det är dags att höja den svenska flyktingkvoten och öppna fler
lagliga vägar till Europa, skriver flera ungdomsförbund. Hela artikeln på Göteborgsposten 18.
Alla tjänar på att anställda får ägna arbetstid åt ideella uppdrag
Uppmuntran av ideella insatser verkar vara en av nycklarna till att människor engagerar sig mer på sina
arbetsplatser, skriver Anna Snell, ansvarig för Volontärbyråns företagssamarbeten. Hela artikeln på
Sydsvenskan Håll koll på: Kl 16.30 Miljöpartiets språkrör Åsa Romson sensommartalar. Förmiddagen
EU-kommissionens ordförande håller linjetal om läget i unionen.
Dela den här artikeln
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/YcUUoic8
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Imamer på turné gjorde stopp i Örebro - ville diskutera
religion på Stortorget: Kan bli hett
Nerikes Allehanda Premium. Publicerat på webb 2021-04-03 18:22.

På långfredagen stod två imamer på Stortorget
för att diskutera religion och svara på frågor
om islam. De är ute på en lång turné över hela
Sverige och nu hade de kommit till Örebro.

- Vi vill bemöta rädslor och fobier, säger Kashif
Virk som också hade bjudit in Svenska kyrkan och
frikyrkor i stan - men inte fått något svar.
Imamerna Kashif Virk och Rizwan Afzal hade
parkerat sin husvagn framför Nikolaikyrkan på
fredagen. På vagnen fanns budskap om att
Messias hade kommit och att det bara finns en
gud. Kashif Virk och Rizwan Afzal tillhör
Ahmadiyya som är en gren av islam som tror att
Messias redan kommit till jorden i form av Mirza
Ghulam Ahmad, som levde mellan 1835 och 1908.
Rörelsen har sin grund i Indien.
- Vi är ute med två kampanjer, den ena heter
Fråga en muslim och med den vill vi föra en dialog
och motverka religiös intolerans, säger Kashif Virk.
- Den andra kampanjen är Messias har kommit
och den är ju aktuell nu i påsk.
Det är en speciell dag ni står här, på långfredagen.
Hur har ni tänkt kring det?
- Vi respekterar att det här är sorgens dag, säger
Kashif. Vi tror också på Jesus men vi tror inte att
han dog på korset och vi vill ge vår version av vem
Jesus var.
Kashif och Rizwan påpekar att deras tro står nära
den kristna. De menar att kristendomen,
judendomen och islam har en och samma gud.
Sedan skiljer det sig åt vem som är messias.
- Vi skrev till Svenska kyrkan och Pingstkyrkan i
Örebro och bjöd in dem. Vi ville ha ett ekumeniskt
samtal och samverkan, säger Kashif.
Fick ni något svar?
- Faktiskt inte. Vi trodde de skulle svara men det
gjorde de inte.
Kashif Virk är imam i Stockholm och Rizwan Afzal imam i Malmö. De reser nu runt över hela landet för
att prata om religion.
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- Vi har varit i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall räknar Rizwan upp. Vi ska sen vidare till Karlskoga
och ytterligare fem städer.
Vilka reaktioner får ni från folk?
- De är väldigt blandade. Det finns de som yttrar sin ilska mot alla religion och låter det gå ut över oss,
men det är aldrig farligt även om det kan bli hett, säger Kashif.
- Vårt motto är ju kärlek till alla, säger Rizwan.
Blir det några djupare diskussioner kring religion och tro så här ute på ett torg?
- Inte så ofta, men vi försöker också bjuda in till andra mer djuplodande samtal, säger Rizwan och
berättar att de haft zoom-möten under pandemin för att diskutera de här frågorna, till exempel har de
haft samtal efter Koranbränningen i Malmö.
Faktaruta: Vad är Ahmadiyya?
â-Ahmadiyya är en gren inom islam som etablerades på 1800-talet av Mirza Ghulam Ahmad i Punjab,
Indien. Han gjorde anspråk på att vara den utlovade Messias, som samtliga världsreligioner har väntat
på.
â-Vad som i huvudsak skiljer Ahmadiyya-muslimer från andra muslimer är just deras tro på Mirza
Ghulam Ahmad som Messias. Andra skillnader är synen på Jesus som enligt Ahmadiyya-muslimer
varken dog på korset eller togs upp levande till himlen. Istället tror de att han överlevde korsfästelsen
och dog samt begravdes i Kashmir, Indien.
â-Ahmadiyya-rörelsen har i organiserad form funnits i Sverige sedan 1956. Idag har rörelsen drygt tio
miljoner anhängare världen över.
© Nerikes Allehanda Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/vEjE7V2k
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Så bygger vi ett sant pluralistiskt samhälle
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2016-07-14 16:26.

Almedalen. Imam Kashif Virk anser att fler
muslimska ledare borde ha bjudits in att
medverka i de Almedalsseminarier som
diskuterade islam.

Vi håller med honom och gjorde många försök att
bjuda in framträdande muslimska representanter
till vårt seminarium.
Replik. Kashif Virk observerar att Almedalsveckan,
förutom politik, alltmer diskuterar religionens roll i
samhället. Vid en enkel jämförelse med det som
många gånger sägs vara Sveriges största
folkrörelse, gav en sökning i Almedalsveckans
officiella program på temat idrott 57 träffar mot 60
träffar för religion. I ett land där religionen oftast
har förpassats till det privata, är det därför positivt
att livsåskådningar diskuteras offentligt.
I sin artikel skriver Virk att fler muslimska ledare
borde ha bjudits in att medverka i de
Almedalsseminarier som diskuterade islam och
olika muslimska sammanhang. Särskilt då man
även bjudit in framstående islamkritiker som Mona
Walter, skriver han. Som arrangör av nämnda
seminarium (Rätten att häda - islamkritik och det
öppna samhället) ihop med förbundet
Humanisterna, delar vi i Svenska Evangeliska
Alliansen Kashif Virks önskan.
Bakgrunden till seminariet, som vi beskrev i
programmet, var att det i Sverige i dag är muslimer
och ex-muslimer tvingade att leva under hot pga
kritik mot övertygelser inom muslimska
sammanhang. I panelen medverkade Mona
Walter, tidigare muslim men numera kristen,
Hanna Gadban, shiamuslim, Tomal, en sekulär
bloggare från Bangladesh, och David Thurfjell,
religionshistoriker och islamolog. Gemensamt för
de tre förstnämnda är just den hotbild de har
riktade mot sig på grund av sin kritik av idéer inom
en del muslimska sammanhang. Vi ville därför
diskutera vilken rätt svenska muslimer har att
häda, utan att utsättas för hot och trakasserier.
Enligt de flesta rapporter vi fått förekommer denna
problematik främst inom vissa sunnimuslimska
miljöer i Sverige, inte hos ahmadiyya. Vi har därför skickat inbjudningar sedan i april till några av de
mest framträdande organisationer i den svenska offentliga debatten med sunnimuslimsk tonvikt:
Islamiska förbundet, Stockholms moské, Sveriges muslimska råd, Ibn Rushd, Islamic Relief, Svenska
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muslimer för fred och rättvisa, Sveriges Unga Muslimer. Av någon anledning kunde dock ingen av dem
skicka en representant att delta i seminariet. En del förklarade det med Eid-firandet, vilket vi givetvis
förstår. Men andra angav inga skäl. Vi hade gärna sett en deltagare från någon av nämnda
organisationer.
Som en evangelisk kristen organisation arbetar vi regelbundet med att både förklara samt bemöta
invändningar mot kristen tro i en stark sekulär präglad kultur - även från våra starkaste kritiker. Vi är
övertygade om att en förutsättning för ett öppet och fritt samhälle är möjligheten att utvärdera, diskutera
och kritisera olika trosuppfattningar. Det är så vi bygger ett sant pluralistiskt samhälle.
Jacob Rudolfsson
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/vAUN670m
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Ditt budskap når för få muslimer, Virk
Aftonbladet. Publicerat på webb 2017-06-12 16:05.

Replik från Erik Torstensson om muslimska
protester mot terrorn Jag välkomnar Virks
motstånd till våldsbejakande islamism.

Man kan bara hoppas att företrädarna för sunnioch shiaislam - de som representerar cirka 99
procent av världens muslimer - väljer att göra
detsamma, skriver Erik Torstensson. DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som
står för åsikterna som förs fram i texten, inte
Aftonbladet. REPLIK. Imam Kashif Virk skriver att
muslimer bör protestera mot våld som utförs i
islams namn. Som imam är Virks engagemang
mot terrorism naturligtvis viktigt. Hans inlägg borde
dock läsas i en bredare kontext:
För det första företräder Virk Ahmadiyya-islam.
Denna trosinriktning utgör knappt en procent av
världens muslimer. Många muslimer anser att
Ahmadiyya-anhängare är avfällingar som borde
straffas.
En Ahmadiyya-imams möjlighet att nå ut till det
stora flertalet av världens muslimer är därför ytterst
begränsad.
För det andra rimmar Virks medmänskliga
budskap illa med doktriner som återfinns inom
hans egen religion. Exempelvis betraktar
Ahmadiyya-islam homosexualitet som en
försyndelse. Även kvinnor är hårt ansatta. På
organisationens hemsida står att pakistanska
kvinnor bör använda en burqa, alltså en löst
sittande klädedräkt som täcker hela ansiktet. Det
står även att män har större psykologiska
färdigheter än kvinnor och att en gift man under
vissa omständigheter får tukta sin fru (eller sina
fruar) om hon missköter sig.
Jag välkomnar Virks motstånd till våldsbejakande
islamism. Man kan bara hoppas att företrädarna
för sunni- och shiaislam - de som representerar
cirka 99 procent av världens muslimer - väljer att
göra detsamma.
Fram till dess vore det klädsamt om ledarna för
Ahmadiyya-islam gör upp med sin homofobi och
förlegade kvinnosyn. Kanske kan vi då - i tiden emellan olika terrordåd - börja skapa det öppna och
toleranta samhälle som Virks efterfrågar.
, liberal debattör med masters i islam-studier och Public Policy från Harvard University

Sida 235 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

â- Häng med i debatten - följ Aftonbladet Debatt på Facebook.
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/GnIJhH67
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Lyckat projekt mot radikalisering i Järva
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2016-02-23 08:10.

Ett 40-tal föräldrar och ett 50-tal ungdomar i
Rinkeby och Tensta har genomgått …

- Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Ibrahim
Bourale, Islamiska förbundet i Järva.
Ulrika By
Följ skribent
Islamiska förbundet i Järva har under flera år
kämpat mot radikalisering av unga genom att
bland annat arrangera panelsamtal och debatter.
Förra året fick förbundet ekonomiskt stöd av såväl
Allmänna arvsfonden som Stockholms stad för att
ta fram en föräldra- och ungdomsutbildning med
syfte att motverka radikalisering av unga i förorten.
Nu har den första omgången av utbildningen
utvärderats och de sammantaget 90 deltagarna är
överens: Utbildningens innehåll upplevdes som
mycket värdefullt, samtidigt som det också rådde
enighet om att de som är i störst behov av
kunskaperna inte medverkar och är svåra att nå.
Men enligt deltagarna gör det ingenting - för via
dem som faktiskt går utbildningen sprids
kunskaperna i många fler forum, som i andra
föreningar, grupper och gemenskaper.
- Mun till mun-metoden är förmodligen den bästa.
Vårt mål är ju att kunskapen ska få så stor
spridning som möjligt, säger Ibrahim Bourale,
talesperson för Islamiska förbundet i Järva.
Utbildningen har kallats Waano - som betyder
ungefär förebygger radikalisering. Den har, efter
mycket planering och funderande, bestått av fyra
delar:
Först har det handlat om förståelse för barn och
ungas psykologiska utveckling, sedan har man
tagit upp radikaliseringsprocessen som sådan.
Efter det har man haft Kommunikation och
konflikthantering i familjen på schemat och så har
man avslutat med den islamiska teologins syn på
våldsbejakande extremism.
Utbildarna under kursen var bland andra Yassin Ekdahl, psykolog, forskaren Amir Rostani, poliserna
Aron Meszaros och Anders Borgbrant, Abdisalam Shiino, imam samt Anna Sarve, psykolog på Statens
Institutionsstyrelse.
Steg två i utbildningen har redan inletts. Visa av erfarenheten från höstens utbildning har man nu riktat

Sida 237 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

in sig på just de vuxna som betraktas som ledartyper och som har stort inflytande i olika grupper av
medborgare.
- De kan stötta andra föräldrar och framför allt sprida budskapet att det går att lita på de lokala
myndigheterna, att det är viktigt att söka hjälp innan det är för sent, säger Ibrahim Bourale.
Nu kommer även landstinget via Järvapsykiatrin, preventionsenheten och skolorna att knytas närmare
till projektet. Ungdomar ska också utbildas till att bli mentorer för andra ungdomar och på så sätt sprida
kunskapen om hur radikaliseringsprocessen går till, men också hur den islamiska teologin ser på
våldsbejakande extremism.
Av de deltagande föräldrarna var 76 procent kvinnor och 24 procent män. Bland ungdomarna var 59
procent män och resten kvinnor. Vid utvärderingen sa nästan alla att de skulle ha önskat att
utbildningen bestod av fler än fyra utbildningstillfällen.
De ansåg också att det var väldigt bra att det var just Islamiska förbundet i Järva som stod för
utbildningen.
- Tyvärr är misstron mot socialtjänsten och stadsdelsförvaltningen stor, många vågar inte tala öppet
med myndighetsföreträdare, konstaterar Ibrahim Bourale.
Ulrika By
Följ skribent
Fakta. Debatt på onsdag kväll
På onsdag kväll klockan 18 arrangerar ABF i Stockholm ett samtal om radikalisering och extremism.
Huvudtalare är Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. I panelen sitter
bland andra Erik Helmerson, ledarskribent på DN, och Eli Göndör som är fil dr religionshistoria med
inriktning mot islamologi och Mellanöstern.
Moderator är Kashif Virk, imam Ahmadiyya Muslimska Samfundet Stockholm. Debatten har initierats av
Stoppa Krisen, ett nationellt projekt som drivs av ungdomar från Islams Ahmadiyya Samfund i Sverige.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/HIUhzyfJ
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Imamen: "Ett hat som inte har plats i vårt samhälle"
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2017-12-09 19:19.

Brist på ledarskap ser imamen Kashif Virk som
ett av de främsta skälen till fredagens protester
i Malmö där deltagarna ropade "vi ska skjuta
judarna".

Arbetsveckan fick ett stökigt slut i Malmö där
protester genomfördes efter den amerikanske
presidenten Donald Trumps beslut att erkänna
Jerusalem som Israels huvudstad. Enligt TT deltog
omkring 200 personer och tongångarna var hårda.
"Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta
judarna", sades det bland annat, enligt TT som
hänvisar till Sveriges Radio Malmöhus.
Protesterna har fördömts från flera håll och en av
dem som riktar kritik är Kashif Virk, imam verksam
i Spånga:
Den misstänkliggörs när den används för att
uttrycka allmänt hat mot en folkgrupp.
- Jag uppfattar det som en spontan reaktion, men
jag ser att de yttrar ett hat som inte har någon plats
i vårt samhälle, säger han.
För det första efterfrågar han ledarna för de
grupperingar som på fredagen begav sig ut på
gatorna. Han poängterar att någon borde ha talat
om för de protesterande att antisemitism är något
annat än att föra kritik mot USA:s eller Israels
regeringar.
- Var är ledarskapet som på ett demokratiskt sätt
skulle ha talat om det här för deltagarna? Och lärt
dem att i Sverige yttrar vi oss på sätt som är
anständiga.
Därtill anser Kashif Virk att de reaktioner vi nu fått
se spelar USA:s president Donald Trump rakt i
händerna.
- Trump vill se mer av motsättning, hat,
polarisering. Hans inställning bygger på att splittra
genom handling och i ord.
Han är också orolig över att den "palestinska
frågan" ska förlora i legitimitet:
- Den misstänkliggörs när den används för att uttrycka allmänt hat mot en folkgrupp.
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Att protesterna utbröt i just Malmö förvånar honom föga. Men han påpekar att staden också bjuder
positiva exempel:
Det är David mot Goliat, men även terrordåd från palestinsk sida måste fördömas.
- Det finns ett par exempel där judiska och muslimska församlingar har gått ihop. Och det är det folk
måste förstå: I Sverige kan företrädare från olika religiösa samfund gå samman och samverka, bara
man upprätthåller de värderingar som bygger samhället.
Vad förväntar du dig av ansvariga politiker?
- I Sverige är det mycket höger eller vänster, antingen är man proisraelisk eller så är man kritisk till
landet. Men om man stöttar tvåstatslösningen måste man reagera oavsett vem som utför dåden. Det är
David mot Goliat, men även terrordåd från palestinsk sida måste fördömas.
- Även Trumps uttalanden måste fördömas av den som tror på tvåstatslösningen.
På lördagen tågade demonstranter i Stockholm för att protestera mot USA:s beslut, i ett arrangemang
av Jerusalemkommittén. Överlag gick det lugnt till, men vid ett tillfälle tände personer eld på den
israeliska flaggan.
Image-text:
Kashif Virk, imam som verksam i Spånga, menar att Donald Trump vill se mer motsättning, hat och
polarisering i världen. Foto: Privat En palestinier målar över en tidigare målning som föreställer Donald
Trump, i Betlehem på Västbanken, efter beskedet om att han erkänner Jerusalem som Israels
huvudstad. Foto: Nasser Shiyoukhi/AP
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/LtNoJyau
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Ta bort informationsplikten för oss med hiv
Kvällsposten. Publicerat i print 2017-07-24. Sida: 4.

■■ Sedan den försumbara risken för överföring
konstaterades är det möjligt att b…

Varje år får runt 450 personer diagnosen hiv i
Sverige. För tre år sedan blev jag en av dem.
Men beskedet innebar inte jordens undergång. För
i dag så förväntas en nydiagnostiserad person som
är på behandling, kunna leva lika länge som om
den inte haft hiv. Personen kan även, oavsett kön,
skaffa barn utan att viruset överförs till barnet.
Hösten år 2013 så gav Folkhälsomyndigheten ut
kunskapsunderlaget "Smittsamhet vid behandlad
hivinfektion" som fastställde att vid sex är risken för
överföring försumbar. Detta gäller även för sex
utan kondom. Jag har en välfungerande
behandling och känner mig trygg med att jag lever
med hiv som är oöverförbart när jag har sex.
Enligt smittskyddslagen kan en läkare ge
förhållningsregler till den som lever med hiv. En
förhållningsregel är den så kallade
informationsplikten som innebär att du måste
informera en ny sexpartner om att du har hiv.
Sedan den försumbara risken för överföring
konstaterades vid vällyckad behandling är det
möjligt att be sin läkare att få informationsplikten borttagen. Informationsplikten är starkt knuten till hur vi
talar om hiv. Jag är övertygad om att den bidrar till att hiv förblir en stigmatiserad sjukdom. Jag själv
kände mig halvkriminell över en natt efter att jag läst på om plikten.
När jag berättar för människor att alla som lever med hiv inte längre behöver berätta att de har hiv innan
de har sex ser de ofta på mig med stora ögon. Jag kan höra vad de tänker.
"Olagligt. " "Farligt. " "Smittsamt. " "Omoraliskt. "
Dessa reaktioner kan skrämma den som lever med hiv, leda till tystnad och motverka öppenhet. Bara
en av tio är helt öppna med att de lever med hiv och en majoritet hade önskat att de hade kunna vara
mer öppna med sin hivstatus.
När informationsplikten infogades i smittskyddslagen var syftet att minska antalet fall av hiv.
Mycket tyder på att den är kontraproduktiv och har motsatt effekt. Risken för att människor vaggas in en
falsk trygghet ska inte förringas. Man kan inbilla sig att tro att om ingen säger något så kan man känna
sig trygg. Men den som inte vet om att den har hiv kan inget berätta. Forskning visar på att den stora
majoriteten av överföringar sker just när den som har viruset är ovetandes om det själv.
Det finns ingen data på hur många personer i Sverige som lever med hiv och som inte längre omfattas
av plikten. Sannolikt är att tillgången på information kring denna möjlighet skiljer sig åt i landet. Även
rättsläget är beroende av den kunskap som finns hos de olika domstolarna vad gäller den låga
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smittsamheten. Därför är det glädjande att Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över hur
sjukvården och domstolarna agerar utifrån den kunskap vi i dag har om hiv.
Den 1 juli trädde en reformerad straffrätt i kraft i Norge, som bland annat innebär att en vällyckad
hivbehandling fritar från straff. Sverige borde följa efter och låta straffrätt och lagstiftning gå i takt med
sin samtid. I dagsläget finns troligen en majoritet i riksdagen för att avskaffa informationsplikten.
Redan 2014 kunde man läsa i Sydsvenskan att regeringen väntas föreslå en översyn av
smittskyddslagen. Året därpå lät Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra meddela att hon är
öppen för att lyfta informationsplikten för hivpositiva.
Nu är det knappt ett år kvar till nästa val. Jag uppmanar regeringen och oppositionen att före nästa val
förändra smittskyddslagen så att den är i linje med vad vetenskap och beprövad erfarenhet säger. Nu
är det dags.
"För tre år sedan blev jag en av dem"
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Krisen handlar om vad en födsel får kosta Skillnad mellan hedersförtryck och slöjan Svenska normerna
blev min nyckel till frihet
Bildtext: INFORMATIONSPLIKT. Glädjande att Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över hur
sjukvården och domstolarna agerar utifrån den kunskap vi i dag har om hiv, skriver Axel Lilja. |
Föreläser om hur det är att vara ung och leva med hiv | Emma Philipsson: Krisen handlar inte om att
stockholmare riskerar att föda i bilen. | Kashif Virk: Aktivister mot hedersförtryck som vill definiera vad
muslimska symboler betyder. | Mostafa Schurmann: Det räcker att en person ser dig för att inte falla till
den mörka sidan.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/UFgmDVZ8
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Kashif Virk: Det finns inget dödsstraff för att lämna islam
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2018-05-28 17:26.

Det finns ingen lära som predikar dödsstraff
om man lämnar islam. Nu krävs en ny…

Muslimska teologer måste gå samman, reflektera
över sina skrifter och göra upp med den medeltida
ortodoxin som varit undfallande mot tvång och
förtryck.
I söndagens DN kunde vi läsa ett längre reportage
som skildrar de hot och trakasserier som personer
vilka önskat lämna islam utsätts för i Sverige. Det
var skakande berättelser om unga människor som
inte ges möjlighet att följa sina innersta
övertygelser. Att detta rättfärdigas av en religiös
övertygelse gör frågan särskilt allvarlig.
Två imamer intervjuades, som påstod att straffet
för att lämna islam enligt traditionell rättslära är
döden, dock utan att ange något citat från
islamiska urkunder. Som muslimska företrädare
berördes vi djupt av denna syn. Vi hade inte
förväntat oss detta svar från personer som är
pålästa i sin tro och dess läror.
Att inte låta människor lämna sin tro och följa sin
övertygelse är en form av förtryck. Att förespråka
en sådan tolkning är oförenligt med att anse islam
är en tolerant religion.
För att människor med bakgrund i islam inte ska
utsättas av denna behandling är det viktigt att
diskutera frågan utifrån ett teologiskt perspektiv.
Onekligen omnämns straffet för apostasi av många
medeltida teologer. Inom sunni-islam råder stor
samstämmighet i frågan. Men att straffet för att
lämna islam skulle vara döden är en uppfattning
som saknar stöd i religionens två mest auktoritära
källor: Koranen och sunnah (Profetens exempel).
I Koranen står det tydligt att tvång inte får råda i
trosfrågor (2:256). Det förklaras att profeten
Muhammad (frid vare med honom) blott är en
förmanare och inte en uppsyningsman med
auktoritet att utöva tvång (88:21-22). I kapitel 10
vers 100-1 står det: "Om detta hade varit din
Herres vilja skulle alla jordens invånare helt visst
utan undantag ha antagit tron. Men kan du
[Muhammed] påtvinga människorna tron?"
En grav förseelse är enligt skriften hyckleri, alltså att man till det yttre visar tro men förnekar i sitt inre.
Det finns ett helt kapitel (63) tillägnat detta. Om straffet för att lämna islam vore döden skulle det
innebära att tvivlare försätts i en livsstil där hyckleri vore ofrånkomligt. Hur kan en sådan paradoxal
hållning till islam någonsin legitimeras?
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Det finns tio verser i Koranen som talar om människor som lämnar islam, men ingenstans finner vi
något påbud om att de ska straffas med döden. I en av dessa verser berättas det om människor som
upprepade gånger inträder och lämnar islam, utan att detta får några straffbara konsekvenser: "De som
antar tron och sedan förnekar den, därefter återvänder till tron, sedan [på nytt] förnekar den och
slutligen hårdnar i sin förnekelse, dem skall Gud inte förlåta och inte heller leda på rätt väg." (4:137)
Det är högst anmärkningsvärt att medeltida teologer, som många muslimer än i dag lutar sig mot,
genom högst slingrande tolkningar och resonemang lyckas upprätthålla en intolerant lära som
föreskriver dödsstraff för att lämna islam.
Även om man studerar sunnah finner vi att profeten Muhammed konsekvent agerade i motsats till
denna uppfattning. Vid en överenskommelse med sin motpart gick han år 628 med på villkoret att om
någon muslim lämnade Medina (Profetens stad) för Mecka skulle denne inte återkallas, medan om
någon skulle lämna Mecka för att ansluta sig till muslimerna skulle denne skickas tillbaka. Om det
funnits ett påbud om förbud att lämna islam skulle detta aldrig ha godtagits.
I Bukhari kan man läsa om en beduin som konverterade till islam i Medina men omgående drabbades
av feber. Detta fick honom att tvivla. Han bad vid flera tillfällen om att få sin tro återkallad och lämna
islam, vilket refuserades. Det står ingenting om att han varnades för de eventuella konsekvenserna av
detta beslut. Slutligen lämnade han Medina självmant, varpå Profeten enbart anmärkte: Medina är likt
en smältugn som skiljer rent från orent.
Det finns inga bevis för att Profeten bestraffat någon som lämnat islam. Att acceptera eller att förneka
var upp till varje individ, och som profet var han endast ansvarig att förmedla de andliga
konsekvenserna därav: "Men om de vänder dig ryggen [minns, Muhammed, att] din enda uppgift är att
klart framföra budskapet" (16:82).
Efter den profetiska tiden följde en orolig period, där lokala klaner och folk motsatte sig ledarskapet i
Medina. Många blodiga konflikter utbröt. De som förespråkar dödsstraff för apostasi hämtar ofta
argument från denna tid. Men att dessa krig från muslimernas håll utkämpades för att bestraffa dem
som återkallat sin tro saknar grund. Historiska källor berättar om den utsatthet som återigen omslutit
Medina, där man fruktade att omkringliggande klaner kunde gå till angrepp. Även orientalister har
benämnt dessa krig som politiska, snarare än religiösa.
Det går inte att förneka att dödsstraff för apostasi inom islam blev en etablerad dogm så småningom,
även om det finns få historiska exempel som visar på att det allmänt praktiserades. Det är möjligt att
dåtida teologer hade bristande översyn av alla källor utöver Koranen som existerade, likt vi har i dag,
och därför drog felaktiga slutsatser utifrån sina begräsningar. I det kristna romarriket fanns vid denna tid
ett straff för apostasi, som kan ha inspirerat muslimskt tänkande. Men i dag har vi alltså alla källor
tillhands, med möjlighet att värdera dem utifrån deras förenlighet med Koranens lära. Därför krävs
nytänkande, särskilt hos sunnitisk ortodoxi, i frågan.
För att personer som Mariam och Ahmad i reportaget, och alla andra som utsätts för hot från sin
omgivning för att de önskar lämna islam, inte ska drabbas av de tragiska former av förtryck som de nu
genomgår krävs att muslimska teologer går samman, reflekterar över sina skrifter och vågar göra upp
mot den medeltida ortodoxin som varit undfallande mot denna form av tvång och förtryck inom islam.
Att göra så vore en oerhörd förtjänst gentemot sina trosfränder.
Medförfattare: Agha Yahya Khan, imam i Göteborg, Rizwan Ahmad Afzal, imam i Malmö, och Malik
Tahir Hayat, imam i Luleå.
Om skribenten Kashif Virk Imam i Stockholm som studerar religionshistoria på Stockholms universitet.
Vad tycker du?
Vad är detta? Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta
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på om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar.
Det finns ingen lära som predikar dödsstraff om man lämnar islam. Nu krävs en nytänkande, särskilt
inom sunnitisk ortodoxi. Muslimska teologer måste gå samman, reflektera över sina skrifter och göra
upp med den medeltida ortodoxin som varit undfallande mot tvång och förtryck.
Jag håller med eller Jag håller inte med
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/CXNRadWD
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Motverka fundamentalism med ett reformerat islam
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2016-10-19 09:39.

Religion. Jag delar Kashif Virks oro för att
islamfientliga röster ska dominera debatten om
jihadisterna och jag håller med om att det krävs
en enad front från oss muslimer. Dessutom
krävs reformer av religionen.

Liberala och progressiva tolkningar kan göras
främst genom nyanserade läsningar av Koranen
och Sunna. Genom att låta extremisterna tolka
texterna oemotsagda ger vi dem - och deras
teologiska lösningar - ett sken av legitimitet, skriver
Akbar Abdul Rasul, statsvetare och reformistisk
muslim.
Jag läser imam Kashif Virk i Dagens Samhälle och
håller med om mycket. Jag delar oron över att
islamfientliga röster ska dominera i debatten om
hur vi ska motarbeta våldsbejakande jihadism. Och
även jag tror att det krävs en enad front - från
såväl imamer som från oss muslimer - mot de
extremister och jihadister som kidnappar vår tro.
Tilläggas bör att det krävs reformer och nya
tolkningar av den religion som kampen står om. Vi
muslimer måste verka för och prata om reformer
och omtolkning av vissa delar av Islam för att
motverka synpunkter från fundamentalister och
extremister såsom IS. Liberala och progressiva
tolkningar kan göras främst genom nyanserade
läsningar av Koranen och Sunna. Genom att låta
extremisterna tolka texterna oemotsagda ger vi
dem - och deras teologiska lösningar - ett sken av
legitimitet.
Jag menar att vi muslimer måste ta ett stort steg
för att utmana själva idén att Koranen och Sunna
är ofelbar. Detta kommer som en chock för de av
oss som tänker på Koranen som den perfekta
Guds ord. Men en del muslimer ser redan
annorlunda på saken. Tänkare som Abdul Karim
Soroush från Iran, Sayyed Ahmad Al-Qabbanji från
Irak och Saeed Nasheed från Marocko ifrågasätter
alla den traditionella synen på Koranen.
Nasheed skriver om detta i sin senaste bok
Modernitet och Koranen. Koranen är inte Guds
Ord, precis som bröd inte är bondens arbete. Gud
producerade råmaterialet, som var inspiration, precis som jordbrukaren producerar råmaterialet, vilket
är vete. Men det är bagaren som bakar brödet enligt sitt eget unika sätt, med konstnärlig kompetens
och kreativ förmåga. På samma sätt var alltså profeten ansvarig för att tolka den inspiration han fick,
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och förvandla den till faktiska ord enligt sin egen unika förmåga.
Varför är detta ett viktigt steg? Jo, eftersom när du slutar skydda idéer på grund av att "Gud sade det",
då skapar du en plats där goda idéer kan möta dåliga idéer på lika villkor. Detta är avgörande för om
något ska kunna accepteras eller förkastas, snarare än: "Eftersom det är skrivet - det är därför".
Så länge vi vägrar att inse att Koranen är gudomligt inspirerad - men mänskligt skriven - kommer vi bli
tvungna att fortsätta spela spelet med fundamentalisterna och avväpna oss det enda vapen som kan
besegra dem: goda sakskäl. Först när vi inser att Koranen och Sunna är ofullkomliga kan vi befria Islam
från det fängelse, den dogm, vi placerat den i.
Islam är också mer än Koranen och Sunna. Precis som alla större religioner är det samlad visdom,
praxis och övertygelser hos miljontals troende under många århundraden som formar religionen. För de
allra flesta troende är Islam vad deras mor och far lärde dem - ofta kärleksfulla och universella element.
Göra välgörenhet, hjälpa andra, söka tröst och styrka från bön, dela glädjen vid festivaler och fester.
Detta är Islam för den vanliga människan.
Hårdföra bokstavliga tolkare vill idag underminera och förstöra detta Islam. De vill minska Islam till de
gamla texterna och skala bort all tillstymmelse till framsteg, mänskligt förnuft och mänsklighet. De vill
beröva Islam just det som har gjort religion relevant för människor, något som hjälper oss längs livets
steniga väg. De vill ta oss tillbaka 1400 år till ett sammanhang och en plats som inte har någon
betydelse för oss i det 21:a århundradet. De vill minska Islam till en lista över Aqidahs och hudud straff.
Detta är inte vad religion handlar om.
Att sluta se Koranen som ofelbar kommer inte att förstöra Islam. Men det kommer att förstöra för de
bokstavstrogna. För resten av oss kommer det att befria oss och vårt förnuft, så att vi kan ta med oss
vad som är nyttigt och användbart från religionen och ignorera vad som inte är det.
Jag vet att vissa kommer att säga att Islam är en tro på "sanning". Men även om Islam är denna
"sanning", så måste det ses från vårt ofullkomliga mänskliga perspektiv: sanning i förhållande till vår
kunskap, vår förståelse och vår känsla för sammanhang - sådant som alltid är föränderligt. Detta är
anledningen till att religion måste utvecklas. Religion som inte förändras är bara okunnighet. En
okunnighet som håller oss som gisslan hos det förflutna och fjärmar oss från vår mänsklighet.
Akbar Abdul Rasul
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/tVNLldu9
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Budskapet i Koranen: Både fred och våld
Dagen. Publicerat i print 2013-10-16. Sida: 14.

IMAM KASHIF VIRK från
Bait-ul-Aafiyyatmoskén sörjer över att
blodtörstiga terrorister kapat islam. Här kan vi
alla hålla med honom, inte minst dessa dagar!
Noteras bör dock att Bait-ul-Aafiyyatmoskén i
Stockholm inte räknas som äkta.

Pakistan - där de har sitt center - beslöt 1987 att
de inte är muslimer. Hadhrat mirza Ghulam är
deras profet, som ses som den utlovade
återkomna Messias, och Mahdi. Problemet är dock
att Muhammed - enligt majoriteten av muslimer var den siste profeten, således tolereras inte
Ahmadiyyarörelsens lära. "Kärlek för alla - hat för
ingen" är deras valspråk i de 190 länder de verkar
i.
EN JUDE HÄLSAR med ordet shalom, en arab
med salam. Ordet betyder fred. Islam är härlett ur
salam, men betyder mer än fred. Den religiösa
betydelsen är att böja sig under, att helt
under-kasta sig - i detta fall Allah och hans vilja framställd i Koranen, tolkad enligt haditherna - de
muntliga traditionerna. Vi hör ofta ordet jihad.
Majoriteten tolkar ordet främst som en inre
ansträngning att bli en bättre människa. Allt oftare
förs islam fram i Europa som fredens religion. Det är positivt om vi kan se en sådan utveckling och det
finns många ord i Koranen om frid, fred och ödmjukhet. Det problematiska är att den som vill finna stöd
för motsatsen även finner dessa: Vissa ställen för-bjuder angrepp, andra tillåter försvar då de själva
utsätts. Kapitel senare i Muhammeds liv förespråkar dock våld och död. Boken är motstridig.
MAN KOMMER INTE ifrån att i Koranen står att Allah in-gått förbund med judarna och gett dem ett
land, men förbannat judar och kristna för deras otro. "När ni möter dem som är otrogna, så halshugg
dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor." (Sura 47:4). Det står till och med (i en
vers) att blodshämnden innebär liv för de som följer den. Muhammed stred med vapen i hand mot
andra stammar. Man dödade även alla judiska män i byn i Khaybar. När muslimer intog länderna kring
Medelhavet, var de kristna. Över 450 slag ägde rum från Nordafrika till mellersta Frankrike i norr och
österut till norr om Samarkand.
Egyptens religionsminister, tidigare ledare för Al Jazirahuniversitetet i Kario, Talát Afifi - talesman för
hundratals muslimska grupper - citerade på TV i år en känd hadith: "Domens dag kommer inte förrän
muslimerna bekämpar judarna, när judar gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden
kommer att säga: Oh, muslim, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom". Samma vers
citerade stormuftin av Jerusalem shejk Husseini vid Fatahs 47- årsdag 2012 i Ramallah.
KÄRLEK FÖR ALLA och hat mot ingen är ord vi alla kan stödja, men tyvärr står det inte för islam,
såsom den normerande Koranen framställer kampen. Kommer vi med vår egen tolkning, bör vi nog
framhålla det och inte kapa namnet.
Vi hör ofta ordet jihad. Majoriteten tolkar ordet främst som en inre ansträngning att bli en bättre
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människa.
Adjunkt i historia och religion Malmö
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/f5OjQlM
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Svenska modellen måste fungera på alla arbetsplatser
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-06-22 07:03.

Ylva Johansson (S) skriver att regeringen idag
tillsätter en utredning för att se över den
svenska modellen. Barnmorskan Emma
Jonsson förklarar varför hennes skrå fortsätter
att ropa "vargen kommer".

I övrigt om våldsbejakande extremism och psykisk
ohälsa.
1. Personer med autism får inte rätt assistans
Var fjärde tillfrågad behöver ekonomiskt stöd, och
knappt hälften är nöjda med samhällets stöd, visar
en undersökning bland Autism- och
Aspergerförbundets medlemmar. Det skriver Anne
Lönnermark mfl, ordf Autism- och
Aspergerförbundet. Hela artikeln på Dagens
Samhälle
2. "Svenska modellen måste fungera på alla
arbetsplatser"
Den långvariga arbetsmarknadskonflikten i
Göteborgs Hamn är ett exempel på en situation
där den svenska modellen inte fungerar
tillfredsställande. Regeringen tillsätter därför i dag
en utredning som ska se över modellen, skriver
Ylva Johansson (S). Hela artikeln på
Göteborgs-Posten
3. Våldsbejakande extremism är inget
ungdomsfenomen
Myten att våldsbejakande extremism är ett
fenomen bland ungdomar är seglivad och
reproduceras sedan årtionden i olika
handlingsplaner. Anmärkningsvärt lite av det
förebyggande arbetet riktas mot vuxna trots att de
flesta förövare sedan flera år lämnat skolbänken,
skriver Robin Andersson och Christer Mattsson,
Segerstedtinstitutet. Hela artikeln på Dagens
Nyheter
4. För varje vargangrepp blir vi mer desperata
Sommaren är här och pressen på oss som jobbar
inom förlossningsvården ökar. På vissa håll får vi
semestrarna kortade på grund av bemanningsbrist. Och så undrar någon varför vi väsnas. Det skriver
Emma Jonsson, barnmorska, förtroendevald för Vårdförbundet. author Emma Jonsson barnmorska,
förtroendevald för Vårdförbundet Hela artikeln på Dagens Samhälle
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5. Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling
I dag erbjuder primärvården relativt sällan psykologisk eller psykosocial behandling vid lindrig eller
måttlig psykisk ohälsa. Evidensbaserad behandling i primärvården skulle kraftigt minska den psykiska
ohälsan, skriver flera debattörer. Hela artikeln på Svenska Dagbladet
6. "Den militära alliansfriheten ger ingen handlingsfrihet"
I regeringens säkerhetsstrategi framgår inte hur den militära alliansfriheten bedöms tjäna oss väl och
bidra till säkerhet och stabilitet. Eftersom Sverige är folkrättsligt bundet att försvara EU-länderna går det
inte att tala om någon reell svensk handlingsfrihet i dag, skriver Sten Tolgfors och Mike Winnerstig.
Hela artikeln på Dagens Indsustri
7. "Skippa betong - bygg klimatsmarta hus i trä"
Genom att bygga i trä i stället för betong minskar också utsläppen från själva byggprocessen till ungefär
hälften och enligt en ny studie kompenserar kollagringen för 60-100 procent av den belastning som
tillverkningen av träbyggsystemen för med sig. Der skriver Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS, och
Lena Ek, styrelseordförande Södra skogsägarna. Hela artikeln på Aftonbladet
8. "Vi får aldrig göras till "statsradio""
Public service-kommittén måste säkerställa tre saker. Programbolagens oberoende, verksamheten på
andra plattformar och bredden i uppdraget, skriver Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Hela artikeln på
Expressen
9. "Jag vill utveckla samarbetet med Kina kring hållbart företagande"
Regeringen har tydliga förväntningar på svenska företag att agera hållbart och ansvarsfullt, såväl
hemma som utomlands. Det skriver Ann Linde (S), EU- och handelsminister. Hela artikeln på
Sydsvenskan
10. Varför är ordet islamofobi så kontroversiellt?
Särskilt efter terrordåd i islams namn ökar hatbrotten mot muslimer - vilket vi kunnat se i London i
dagarna. Har islamofobi blivit normaliserat? Det skriver Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska
Samfundet. Hela artikeln på Dagens Samhälle Håll koll på Torsdag EU:s stats- och regeringschefer
möts i Bryssel. Statsminister Stefan Löfven deltar. Pågår till 23/6.
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/3pFXNmvi
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Imambesök på ramadan
Norrländska Socialdemokraten Premium. Publicerat på webb 2013-07-30 20:02.

Under fastemånaden Ramadan serverar
Ahmadiyya muslimska samfundet i Sverige en
nyhet för Luleå. Inom kort får samfundet i Luleå
en egen imam, Rizwan Ahmad Afzal. Han är
imam i Malmö nu men längtar till Luleå, säger
imamen Kashif Virk.

Fakta Ramadan
Ramadan är fastemånaden i islam. Det är den
nionde månaden i islams egna kalender. Den
infaller på olika tider på året. Fastan är en av
islams fem grundpelare och under fastan ska man
rikta sin uppmärksamhet extra mycket mot Gud.
Ramadan pågår i år från den 10 juli till den 8
augusti.
Under Ramadan ska man inte äta och dricka från
soluppgången till solnedgången. När mörkret faller
äter och dricker man tillsammans.
Fastan innebär också att man ska avstå från att ha
sex och att man inte ska tala illa om andra.
Däremot ska man ge gåvor till de fattiga som har
det sämre än en själv.
Ramadan avslutas med en fest i tre dagar som
kallas Id al-fitr.
I Luleå pågår fastan från klockan 03.00 till 21.00,
18 timmar alltså.
Källa: Nationalencyklopedin
Kashif Virk och arbetar som imam i Nasirmoskén i
Göteborg, Sveriges första moské. Han är i Luleå
under Ramadan som avslutas i augusti (se
faktaruta). Kashif Virk är 25 år, född och uppvuxen
i Göteborg och har gått en sjuårig imam-utbildning
i London. Nu befinner han sig i Luleå under
Ramadan.
Ny bild av islam
Imam betyder utbildare. Mitt arbete är att utbilda
om islam. Bland annat tar vi emot skolgrupper. Vi
vill ge en bild som står i kontrast till den som i dag
ges av islam. Vårt (Ahmadiyya muslimska samfundet) arbete uppmärksammas världen över. Jag har
arbetat som missionär, jag var två månader i Sierra Leone och vi driver skolor och kliniker som
behandlar människor.
Fast det är spännande att vara tillbaka i Sverige och arbeta i vår första moské som invigdes 1976.
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Han berättar också att samfundet i Luleå om bara någon månad får en egen imam. Rizwan Ahmmad
Afzal från Malmö.
Han längtar redan.
Den största församlingen av detta samfund finns i Tyskland. I vintras hade samfundet utställning i
biblioteket i Kulturens hus.
Fastan i full gång
Ramadan är drygt halvvägs. Det är en fasta vars längd beror på årstiden. Ljust dygn betyder längre
fasta. Någon direkt åldersgräns finns inte.
Det är personers hälsa som är avgörande.
Den som av något skäl inte kan genomföra fastan slipper, för tillfället. Detta tas dock igen senare.
Alla ska fasta i minst 30 dagar om året. Det handlar om två saker. Den första är vår relation med Gud.
Den andra är att vår relation till andra blir bättre. När vi fastar så ser vi hur de fattiga har det hela tiden.
Dadel i första hand
När Ramadan avslutas så blir det fest.
Profeten levde enkelt. I första hand ska man äta en dadel, i andra hand dricka vatten och i tredje hand
ska man äta salt. När vi bryter fastan på kvällen så brukar vi äta yoghurt och ett bröd, säger han.
Ramadan avslutas av Tavaribönen. Kashif Virk föredrar att läsa bön på språket urdu.
Det finns mer ödmjukhet i det språket, det är enklare.
Du är från Göteborg då gillar du väl fotboll?
Jo, fast jag har ett utländskt favoritlag men i Sverige håller jag på IFK Göteborg.
Änglarna - det var väl ganska givet...
Av PETER LUNDGREN peter.lundgren@nsd.se 0920 263030
© Norrländska Socialdemokraten Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför
den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/SFZSuyDM
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ISIS bryter mot islam
Expressen. Publicerat i print 2014-09-25. Sida: 5.

På senare tid har terrororganisationen ISIS
brutala aktioner väckt stor vrede världen över.
Det råder en global konsensus om att denna
organisation måste bekämpas.

Samtidigt är det flera missvisade västerländska
medborgare som reser till Irak för att ansluta sig till
ISIS, av förmodan att de därigenom tjänar sitt folk
och sin religion.
Som imam av ett av de äldsta muslimska
samfunden i Sverige vill jag först och främst
fördöma och ta avstånd från ISIS, deras aktioner
och deras ideologi.
De följer varken läran i den heliga Koranen eller
den helige profeten Muhammeds (frid vare med
honom). Det sårar oss djupt att de hänvisar sina
dåd till islam, en religion vars själva namn betyder
fred.
Islamistiska terrororganisationer har också lyckats
inpränta djupa fördomar och motvilja mot islam här
i Sverige, och många människor tar nu för givet att
det är en våldsbejakande religion.
Men jag skulle vilja försäkra om att grundläggande principer i islams lära förkastar denna syn helt och
hållet.
Koranen lär att det inte finns något tvång i religionen (surah 2 vers 256), att strid enbart är tillåtet i
självförsvar och att överträdelser mot civilbefolkningen är förbjuden (2:190).
Det står till och med att ett sådant krig syftar till att skydda andra religiösa minoriteter, då även kyrkor,
kloster och tempel ska beskyddas (22:40). Då två parter hamnar i opposition mot varandra, så förmanar
Koranen att detta inte får leda till att den ena agerar orättvist mot den andra (5:8). Det står även att när
två parter blir oense med varandra, så är det den tredje partens uppgift att försona och stifta fred mellan
dem (49:9).
Jag vill också rikta mig till ungdomar i Sverige som haft tanken att ansluta till dessa lokala strider, och
påpeka att dessa grupper inte följer Koranens principer. Det är i själva verket deras hat som formulerar
deras principer.
Hur kan en religion föreskriva hat och förtryck, när profeterna själva genomgick detta under
begynnelsen av sina anspråk? Islams tidiga historia vittnar om hemska förföljelser mot de första
muslimerna, men som de ståndfast uthärdade. Denna aspekt av islam bör framlyftas, särskilt under vår
tid, och man bör undvika att blint åtlyda kallelser till "jihad".
Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i dess namn.
Låt oss därför bemöta deras handlingar genom vår egen handling, och låt oss därigenom bevisa att
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svenska muslimer är lojala mot Sverige och de värderingar som vårt land företräder.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/TRiYmzED
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Ingen rubrik tillgänglig
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2015-11-25. Sida: 1.

Debatt: ”Dåden i Paris och and-ra liknande
exempel har inget med religionen islam att
göra”, skriver imam Kashif Virk.

sidan 4
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer
Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är
skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras
utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/PAfMLpa4
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Läsarbrev: "Profeten var en andlig ledare."
Helsingborgs Dagblad. Publicerat på webb 2016-12-29 16:31.

"Det är roligt när det går bra. Som det här med
att Sverige ligger på topplats i…

Enligt Forbes ska mycket av förklaringen till
förstaplatsen kopplas till sänkt skatt för företag och
arbetstagare. Plus bland annat innovation,
äganderätt, teknologi, aktieutveckling. Men också
en medveten politiskt stram ekonomisk politik har
bäddat för framgången. Samtidigt - inte minst
under alliansåren, som får beröm av Forbes ökade arbetslösheten, bidragstagarna blev fler,
klyftorna ökade, bostadsbristen blev akut,
välfärden bantades. Och det är just denna trista
utveckling som Forbes lyfter fram som en viktig
förklaring till Sveriges förstaplats. Jag har alltid hört
att ett gott företagsklimat är grunden för vår
välfärd. Men om nu skola, vård och omsorg är ett
hinder, för vem blir då företagsklimatet gott?",
skriver Per Strandell. Utan att nämna den
ekonomiska krisen under alliansåren. Hartmut
Dreckmann reagerar på en ledare (19/12) om
tiggarna: "Skribenten saknar en dimension i sin
sociala tankegång, nämligenatt förstå vad riktig
fattigdom är. Den erfarenheten har inte den som
levt hela sitt liv i det paradis som kallas Sverige.
Jag är född under kriget i Tyskland och
efterkrigsåren var inte en dans på rosor. Ingen
mat, regn och kyla; jag och mina tre syskon sov i
en säng under bar himmel. Vi tiggde hos
amerikanerna för livets uppehälle. Då lägger man
gärna en slant i en pappersmugg och hoppas att
en del av pengarna kommer att göra nytta i den
familj som tiggaren har lämnat kvar i sitt hemland.
Är det inte desperation, den sista utvägen som
tiggarna har för att överleva? Rumänien och
Bulgarien måste ta ansvar för sina fattiga invånare.
Samarbetsavtal har tecknats med dessa två länder
men ingenting har hänt. Nu har finns två
möjligheter: förbjuda tiggeriet och göra det ännu
svårare för dem som lider nöd eller sätta ner foten
och ställa krav på dessa länders regeringar.
Blockera budgetförhandlingen med vetorätten, till
dess att de håller de avtal som man har ingått som
medlem i EU familjen. Gästkrönikören Carl
Rudbeck skrev nyligen (19/12 att politik och
religion inom islam är intill förväxling förenade.
Imamen Kashif Virk i Stockholm, reagerar: "Kan
islam jämföras med en politisk ideologi? Ja, menar Carl Rudbeck (19/12) och åberopar samtida
muslimska organisationer och ledare som ett exempel på detta. Onekligen tillämpas islam på många
håll i världen på ett sätt som snarare påminner om en politisk ideologi än en religion. Men att framställa
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profeten Muhammed som en politiker och fältherre anser jag vara missvisande. Varför talas aldrig om
de inledande 13 åren av förföljelser i Mecka? Eller hur stammar över hela Arabien gick samman mot
muslimerna i Medina? Elementet av självförsvar är här uppenbart, och profeten själv sade 'önska er
aldrig att möta fienden i strid'. Ensidiga beskrivningar av islams grundare är således missvisande.
Misstaget görs både av muslimer och utomstående tolkare. Profeten var en andlig ledare, vars främsta
syfte var att förmedla Guds budskap till mänskligheten. Hans liv var förvisso händelserikt, och har
tolkats på alla möjliga vis av efterkommande. Islam spreds varken genom politik eller fälttåg. Det spreds
snarare av hängivna muslimer som predikade med kärlek och omtanke. Och dessa muslimer finns än
idag." Vill du vara med och debattera? Skriv till medandraord@hdsydsvenskan.se Heidi Avellan
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/2u9CzTbV
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Betongmaffian hotar sydsvenska färjetrafiken
Kvällsposten. Publicerat i print 2018-01-07. Sida: 4.

I vårt danska grannland bär nu politiker de
största skygglappar jag sett, i förb…

Den så kallade "betongmaffian" väljer att bortse
från rena felaktigheter för att få till ett onödigt
skrytbygge - "en koloss på lerfötter" kallas
projektet i det ansedda danska fackmagasinet
Ingeniøren.
I dagsläget korsar cirka 5 500 fordon Fehmarn Bält
varje dag med Scandlines färjor.
Volymerna har stagnerat sedan 2001 och detta
trots att rederiet erbjuder 96 avgångar om dagen
mellan Danmark och Tyskland. Allt fler väljer i
stället att resa mellan Gedser och Rostock eller
direkt från en av våra skånska hamnar, Trelleborg
eller Ystad. Murens fall och en klart förbättrad
infrastruktur i östra Tyskland och Polen har gjort
det naturligt att köra den kortaste och snabbaste
vägen söderut i Europa. Fehmarn
Bältförbindelsens projektledare utgår dock från att
trafiken kommer att öka kraftigt, för att år 2028, när
tunneln ska stå klar, uppgå till 6 700 bilar dagligen
- utan tunnel. Med tunnel beräknas hela 9 000 bilar
köra mellan Rødby och Puttgarden varje dag.
Varför utgår Fehmarn Bält-förbindelsens projektledare från så mycket mer trafik trots att den har
stagnerat de senaste åren och var skall trafiken komma ifrån? Men framför allt: Varför är detta relevant
för oss i Sydsverige?
Den första frågan är enkel att besvara. Danska statliga Femern A/S har ett intresse av att många väljer
Fehmarn Bält-förbindelsen för att den ska betala sig. Annars kan det bli mycket dyrt för skattebetalarna.
Den beräknade trafikökningen bygger på en flyttningseffekt, främst från Stora Bältbron. Motsägelsefullt,
då broavgiften på Stora Bältbron i år sänks med hela 15 procent och motorvägen som leder till bron
byggs ut för att kunna hantera den ökade trafik som väntas gå från Sverige och Köpenhamn ner till
Tyskland. Varför Femern A/S menar att denna trafik i stället skulle övergå till deras projekt kan och vill
man inte förklara. Man kan, som bekant, inte äta samma kaka två gånger.
Den andra trafikkällan är de direkta färjelinjerna mellan Tyskland och Sverige. Enligt prognoser kommer
Fehmarn Bält-förbindelsen att innebära 30 procent färre bilar och passagerare på färjorna till Ystad och
Trelleborg, vilket i sin tur sannolikt betyder att linjen mellan Rostock och Trelleborg stänger, och mindre
rederier som TT-Line och Polferries går omkull.
Världens största färjerederi, svenska Stena Line, har redan informerat om att de ämnar stänga linjen
mellan Kiel och Göteborg om tunneln byggs. Statliga medel konkurrerar då med privata verksamheter,
till de sistnämndas stora nackdel. Många tusen arbetsplatser i södra Sverige hotas.
Under de senaste 10 åren har järnvägstrafiken mellan Sverige och utlandet minskat med 90 procent.
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Trafiken från både Stockholm och Göteborg har lagts ner. I dag finns det endast järnvägsfärjor från
Trelleborg och Ystad till Tyskland respektive Polen. Numera går det mesta av trafiken via
Öresundsbron och Stora Bält förbindelsen och ner till Tyskland via Jylland. En kostsam omväg på flera
hundra kilometer. Vad händer om de privata rederierna som bedriver trafiken ger upp och om - bevare
oss väl - de
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Barnens dataspelande kan klassas som sjukligt Vi är inte anpassade till den ökade brottsligheten Ge
mig en chans att förklara islams mittfåra
fasta förbindelserna utsätts för angrepp? Då är Sverige isolerat från omvärlden!
Vi i Skåne - och betongmaffian - måste rannsaka oss själva. Vill vi riskera våra välfungerande
färjeförbindelser och förlita oss helt på vägen via Danmark?
Är Fehmarn-Bält-förbindelsen så viktig för de skånska politikerna att de vill riskera framtiden för
Trelleborgs och Ystad hamn? Är man beredd att offra järnvägstrafiken till kontinenten för att tillgodose
danska politikers prestigedrömmar?
Fehmarn Bält-förbindelsen hotar självständigheten som färjetrafiken mellan Tyskland och Sydsverige
gett oss sedan mer än 100 år. Det är bra att de skånska politikerna kämpar för att vi får ha en egen
flagga men ännu bättre vore det om man vågade visa solidaritet med en av Skånes viktigaste näringar.
Därför borde vi noggrant överväga om vi i fortsättningen skall stödja Fehmarn-Bältförbindelsen.
Att i stället prioritera en bättre infrastruktur till våra hamnar vore att föredra.
"Vill vi riskera våra välfungerande färjeförbindelser och förlita oss helt på vägen via Danmark?"
■■ Färjetrafiken från Ystad och Trelleborg hotas om Sveriges väg till kontinenten förutsätts gå genom
Danmark. Sydsverige riskerar att bli helt isolerat.
■■ Skånska och svenska politiker borde fundera över om man ska fortsätta stödja
Fehmarn-Bältförbindelsen, skriver PR-experten Magnus Ehrenberg.
Bildtext: Tillståndet "spelstörning" är på väg in på WHO:s sjukdomslista, skriver Patrik Wincent. |
Polisen möter allt oftare barn i kriminella familjer, skriver Carin Götblad. | Imamen Kashif Virk ger fem
råd för hur man ska förstå islam bättre. | TVEKSAMT. Det är motsägelsefullt av Femern A S att tro att
det skulle ske en flyttningseffekt från Stora Bältbron (bilden) då broavgiften i år sänks med hela 15
procent och motorvägen som leder till bron byggs ut för att kunna hantera den ökade trafik som väntas
gå från Sverige och Köpenhamn ner till Tyskland, skriver Magnus Ehrenberg. | MAGNUS
EHRENBERG PR-expert och grundare av Ehrenberg Kommunikation
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/5pDwg4Hy
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Yttrandefrihet låter även idioter komma till tals
Bulletin. Publicerat på webb 2021-02-01 06:08.

© Bulletin<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen.
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/lMEs2EJV
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Samhällets islamofobi beror på okunskap
Göteborgs Fria Tidning. Publicerat på webb 2013-04-19 10:10.

Religion Den ökande islamofobin beror till viss
del på att man blandar ihop islamism och
islam. De har inget med varandra att göra.

Islamister gör sig i dag skyldiga till att förmedla fel
bild av religionen islam, skriver Kashif Virk, imam
Moskén i Högsbohöjd.
I takt med allt fler muslimer i krisdrabbade länder
söker skydd västerut så ökar rädslan för det
ökande inflytandet islam har på samhället. Man
fruktar främst islamismen, en politisk rörelse som
strävar efter att implementera sharia-lagen, att ena
muslimer politiskt och att minska västerländsk
influens och makt i världen. Människor i väst oroar
sig även för att förlora sin identitet och att alltmer
påverkas av något som för dem är okänt.
Muslimernas migration till väst är i för sig ingen ny
företeelse, men den har ökat i takt med att de
politiska och sociala förhållandena i muslimska
länder förvärrats. Det har nu blivit uppenbart att
västvärlden själv bär ett stort ansvar för detta.
Även islamismen kan ses som en naturlig respons
av en alltmer aggressiv politik som Europa och
Amerika bedriver i muslimska länder.
Men islamism har inget att göra med islams läror.
Den är bara vagt inspirerad därav, och sedan
omformad för att tjäna egenintressen. Religionens
syfte har alltid varit att människan ska etablera en
god relation med både Gud och Hans skapelse.
Islams lära bidrar till att harmoni skapas i
samhället. Detta var något som uppnåddes av
religionens grundare profet Muhammed (Allahs frid
och välsignelser vare med honom) då han vid
slutet av sitt liv förenat de barbariska klanerna i
Arabien. Om hans läror och exempel efterlevs på
bästa sätt skulle vi säkerligen få samma resultat i
dag. Denna reform genomfördes inte genom
tvångsmässiga metoder likt de som islamister
förespråkar, utan genom att vinna över andra
människors hjärtan. Biskopen Bosworth Smith
(1784-1884) skrev följande angående islams
Profet i en utav sina böcker:
Ledare av både staten och Kyrkan; han var både
Cesar och Påven, men han var Påven utan Påvens pretentioner, och Cesar utan Cesars legioner; utan
en funktionell armé, utan en livvakt, utan ett palats, utan en fast inkomst. Om en man någonsin haft
rätten att härska med gudomligt mandat så var det Muhammed, för han hade all makt utan några
instrument och utan dess stöd. [Mohammed and Mohammedanism, tryckt 1874]
Islamister gör sig i dag skyldiga till att förmedla fel bild av religionen islam. Muslimer som anhängare av
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denna religion har inga politiska ambitioner. De som migrerar till väst finner här större frihet att utöva
deras egen form av sin religion än vad de gjort i sina hemländer. Islamisterna har alltså inte ens skonat
de egna från sin trångsynthet.
Ett exempel av detta är anhängare av det Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Det grundades i Indien på
slutet av 1900-talet, och har sedan dess genomlidit systematiska förföljelser av andra muslimer. I
Pakistan är det enligt lag förbjudet för en anhängare av samfundet att på något vis associera sig själv
med islam. Förföljelsen nådde där sin kulmen under diktatorn Zia ul Haqs tid (1978-88), och många av
samfundets anhängare fick fly landet i hopp om en säkrare tillvaro västerut.
Väl här finns det ingenting som hindrar oss från att vara lojala mot de toleranta länderna av Europa och
Amerika. Profeten själv levde under tretton år under en icke-muslimsk regim och bröt aldrig mot lagarna
som hade upprättats där för att upprätthålla fred. På liknande sätt lever i dag Ahmadiyya Samfundets
anhängare i många utav västvärldens länder och använder denna frihet för att förmedla den sanna
bilden av islam, inte bara till dess ursprungliga invånare utan även till andra muslimer. Detta är således
vårt bidrag till att bevisa det faktum att västvärlden inget har att frukta av islam.
Kashif Virk
© Göteborgs Fria Tidning<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/bR7sn1CP
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Säg som det är - kristna blir förföljda
Expressen. Publicerat på webb 2020-02-04 09:06.

Lars Adaktusson i slutreplik om förföljelsen av
kristna: Imam Kashif Virk anser …

Men vill man vara en del av lösningen på
problemen med förföljelse av kristna måste man
inse fakta:
Muslimer är påfallande ofta förövare.
SLUTREPLIK.Imamen Kashif Virk skriver i
Expressen (17/1, 2020) att jag förstärker "diktomin
kristna-muslimer" och därmed går Islamiska
statens ärenden som medvetet vill skapa
polarisering och religionskrig. Virk anser att min
ambition att inte måla upp bilden av ett
religionskrig faller på min egen retorik.
Bakgrunden är att jag i en debattartikel i
Expressen (14/1, 2020) skrev om förföljelsen av
kristna som på senare år utvecklats till ett globalt
problem. Jag skrev om den vanligaste drivkraften
bakom förföljelsen som är islamism och mer eller
mindre fundamentalistiska tolkningar av islam. Av
den årliga sammanställning som organisationen
Open Doors gör om förföljelsen av kristna världen
över framgår att 13 av de 15 värsta länderna är
muslimska majoritetssamhällen.
Förtrycket ökar lavinartat
Kashif Virk väljer att sopa detta under mattan.
Istället för att diskutera vad som gemensamt kan
göras åt det faktum att förtrycket mot kristna ökar
lavinartat och att minst 260 miljoner människor
idag förföljs på grund av sin kristna tro väljer han
att relativisera och förmana. Slutsatsen är att kritik
mot islam kan leda till religionskrig.
Det imamen bortser från är att religionskritik inte
enbart är legitim, den är nödvändig och faktiskt en
förutsättning för religionsfrihet. Alltför länge har
missriktad tolerans och rädsla för att kritisera islam
hämmat arbetet mot religionsförtryck. Men utan att
se det faktum att kristna enligt gängse tolkningar
av islam definieras som "otrogna", utan att
motverka föreställningen att det är ett brott att
lämna islam, blir det ingen religionsfrihet.
Kristna är världens mest förföljda religiösa grupp
Kollektiv skuldbeläggning är vedervärdig, alla muslimer är inte skyldiga till förföljelsen av kristna. Detta
är centralt och måste alltid understrykas, samtidigt som verkligheten varken får förträngas eller
förskönas. Att kristna i muslimska länder lever i en underordning, att de systematiskt utsätts för
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diskriminering och förföljelse, är ett faktum. Underordningen löper som en röd tråd genom historien och
har i våra dagar lett till att kristna är världens mest förföljda religiösa grupp.
Det säger sig självt att drivkrafterna bakom förtrycket måste definieras och uppmärksammas om en
förändring ska bli möjlig. Att explicit nämna kristnas utsatthet är nödvändigt och samtidigt fullt möjligt
utan att skuldbelägga alla muslimer eller förminska annan religionsförföljelse.
Att Kashif Virk och hans församling vill vara en del av lösningen, snarare än problemet finns ingen
anledning att betvivla. Då gäller det att inte förneka det uppenbara; att kristna är offer och muslimer
påfallande ofta förövare.
Lars Adaktusson (KD)
Riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson
Lars Adaktusson anmäler flera medier
Politikreporter Niklas Svensson om anmälningarna
Image-text:
Lars Adaktusson Foto: ALEX LJUNGDAHL
Imam Kashif Virk
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/E8TpyIx
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Kommunernas slarv göder fuskbyggarna
Kvällsposten. Publicerat i print 2019-03-22. Sida: 4.

■■ Riksdag och regering måste se över
lagstiftningen, tvinga kommunerna att täpp…

Driver du en firma som bygger hus, men suger på
vad du gör? Tycker du att kunder är jobbiga som
vill ha exakt vad de beställt? Oroa dig inte. Det
finns en lösning för dig och den blir allt vanligare:
starta en firma till och beställ huset av dig själv och
sälj det när det är klart!
I mitt jobb med programmet "Fuskbyggarna" träffar
jag familjer vars husbyggen har gått snett på det
ena eller andra sättet. När ett av livets viktigaste
projekt går fel leder det ofta till stora ekonomiska
bekymmer och oro för de som drabbas. Det finns
ett kommunalt kontrollsystem, men när familjerna
vänder sig till kommunen finns det ofta ingen hjälp
att få eftersom kommunerna i dag inte har något
egentligt ansvar när ett projekt går åt skogen.
När plan- och bygglagen ändrades 1995 (SFS
1994:847) flyttades ansvaret för kontroller av
tillbyggnationer och nybyggen av hus över från
myndigheterna till byggherrarna själva. I spåren av
90-talets bostadskris var detta säkert jättesmart,
men allt eftersom den privata marknaden för
byggen, rivningar och renoveringar har ökat så har den också dragit till sig oseriösa aktörer som
utnyttjar ansvarsluckorna.
Lycksökare och klåpare finns i alla branscher - det stora problemet här är att kommunerna inte tar mer
ansvar än de behöver.
För lösningarna är ibland löjligt enkla. Det kan räcka med en googling för att se att kontrollansvarig är
jävig. Eller att byggnadsinspektören åker ut till byggplatsen trots att inbjudan från byggherren aldrig
kommer. Det om något borde väl vara en varningssignal? Om man inte gör rätt för sig och bygger som
man ska, så bjuder man så klart inte in myndigheterna för en kontroll!
Och det borde vara ett minimumkrav att den på kommunen som stämplar och därigenom godkänner
inkomna bygghandlingar också har kompetensen att läsa och bedöma dem. För vad är vitsen med att
kommunen ska godkänna saker de inte förstår sig på? Som systemet ser ut nu vaggas
kommuninvånare in i en falsk trygghet, en känsla av att kommunen har deras rygg om något går fel.
Som vanlig medborgare är det svårt att bygga hus i Sverige. Orimligt svårt. Om man inte är utbildad
byggnadsingenjör så är man helt utlämnad till byggherrar, hantverkare och myndigheter. Och om de
inte gör rätt så finns det ingen att hålla ansvarig mer än möjligen byggherren själv. Men att dra en
byggare inför rätta är en process som tar tid och kraft och som suger livsglädjen ur familjer som
egentligen borde ägna sig åt att njuta av sitt nya hus och fortsätta att förverkliga sina drömmar.
De allra flesta inom byggnadsbranschen, såväl kontrollansvariga som byggare, är ärliga och vill göra ett
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bra jobb. Det är inte vårt fel att oseriösa byggare tillåts att ge branschen ett dåligt rykte.
Det otydliga system vi har i dag bidrar till att skapa lönsamma kryphål för aktörer med kreativa lösningar
för hur man rundar bestämmelserna.
Nu är det hög tid för riksdag och regering att se över lagstiftningen, tvinga kommunerna att täppa till
kryphålen och ta ett större ansvar för vem som får bygga, vem som får kontrollera och att den som
godkänner alltihop har kunskap och kompetens nog för att klara jobbet.
Till dess att kommunerna fått skärpta rutiner så kommer slumpen att fortsätta avgöra vilka familjer som
får det de betalar för och vilka som råkar i klorna på en riktigt usel byggare.
"Att dra en byggare inför rätta är en process som tar tid och kraft och som suger livsglädjen ur familjer."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Så skyddar vi de unga från hatet mot muslimer Vad är det som pågår med KD:s inriktning?
M: Bygg ut kärnkraften för att rädda klimatet
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Debattchef: Per Zettermark
Bildtext: Farliga strömningar florerar i respekterade delar av samhället, skriver Kashif Virk med flera. |
Jag satte verkligen kaffet i vrångstrupen av Skyttedal, skriver Fredrick Federley (C). | EU:s
kärnkraftsbudget behöver fördubblas, skriver Europakandidaten Tomas Tobé (M). | MEJLA:
debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt | KUNDEN ÄR UTSATT. I dag vaggas folk
med husdrömmar in i en falsk trygghet, en känsla av att kommunen har deras rygg om något går fel. I
själva verket är de helt utlämnade till byggherrar, hantverkare och myndigheter, skriver Anders
Öfvergård. | Anders Öfvergård.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/GODbHnW9
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Förbud mot terrorresor omfattar inte alla
SVT Nyheter. Publicerat på webb 2016-03-31 21:22.

Den nya lagen gäller inte för resor till det land
man själv är medborgare i. Det innebär till
exempel att en syrisk medborgare kan resa till
Syrien med intention att begå terrorbrott utan
att omfattas av lagen.

Rätten att resa in i sitt medborgarskapsland anses
vara en grundläggande fri- och rättighet, som inte
kan inskränkas.
- Vi är helt enkelt förbjudna av internationella
konventioner att hindra en människa från att resa
till sitt eget land, säger Anders Ygeman.
Innebär det att lagen kan bli tandlös?
- Nej, vi kommer att kunna lagföra de allra flesta
och vi går till och med längre än vad förpliktelserna
enligt FN-konventionen ålägger oss.
Justitiekanslern kritiserar: ineffektiv
Lagändringarna har fått viss kritik från juridiskt håll.
Lagrådet påpekar i sitt remissvar att förslagen
innebär långtgående kriminaliseringar.
Advokatsamfundet tycker att det saknas
definitioner av vad som är terrorism, och att
lagstiftningen är snårig och riskerar att bli ineffektiv
och svårtillämpad. Och justitiekanslern ifrågasätter
om lagen kommer att vara särskilt effektiv. Hon tror
att det i slutändan kan bli svårt att få någon dömd.
- Det handlar om att man ska bedöma vad man
människor har tänkt när de har gjort vissa saker,
säger justitiekansler Anna Skarhed.
- Jag har som gammal domare svårt att se att det
här går att tillämpa på ett effektivt sätt.
Iman anser lagen otillräcklig
Kashif Virk är imam i den muslimska
Ahmadiyya-församlingen i västra Stockholm. Han
jobbar också aktivt för att motverka radikalisering
och resor för att delta i strid till exempel i Syrien.
Han välkomnar lagändringen, men tycker att det
inte räcker.
- Hårdare lagar ger en bra signal, det är förebyggande. Men det är ingen lösning. Lösningen är det som
vi i civilsamhället, församlingar, fotbollstränare, lärare, redan gör. Att försöka interagera och umgås med
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de här ungdomarna och få dem att känna sig hemma och nöjda med sin tillvaro här, säger Kashif Virk.
© SVT Nyheter<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/abUxCY5Z
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Torsdag 11 maj Boxholm
Motala & Vadstena Tidning. Publicerat i print 2017-05-11. Sida: 26.

AKTIVITETER Vandring med Korpen. -Samling
Folkets hus, kl 9. Linköping AKTIVITETER SOF
2017. Studentorkester-festival 11–14/5. Mer
info: www.sof17.se BARN Barnens bokens dag.

Författaren Katarina Genar och Magi-Martin på
stadsbiblioteket, kl 9–16. FÖREDRAG ”Hur man
forskar om ett gammalt hus” Joakim Johansson
föreläser i Fontänen, kl 18. MUSIK PRO Ekarna
underhåller i Grannskapshuset Ullstämma, kl 14.
Manuel Bellone spelar på L’Orient, kl 20.
SCENKONST ”Kaboom” Dansföreställning på
Sagateatern, kl 19. ”Dissekering av ett snöfall”
Samhällssatir på Stora -Teatern, kl 19. Mjölby
MUSIK Jard Samuelsson underhåller i Bokens
Vårdboende, kl 14. Spelglädje underhåller på
Kolonigatans äldreboende, kl 14. Norrköping
AKTIVITETER ”I Moa Martinssons fotspår”
Stadsvandring med Anette Kindahl. Stadsmuseum,
kl 18. MUSIK ”Klassiskt och nyskrivet” Paul
Waltman och Norrköpings Symfoniorkester på
Louis de Geer, kl 19. Groove Company spelar på
Klubb Boogaloo, kl 19.30. SCENKONST ”Pappas
bil” Ung scen/öst på Teater Bråddgatan 34, kl 10
och 13. ”Marie-Antoinette, Axel och jag”
Dramatiserad visning på Löfstad slott, kl 19.
”Limits” Cirkus Cirkör på Stora Teatern, kl 19. Vadstena MUSIK ”Dröm och verklighet” Ladislaus
Horatius i Kulturkällen eLLen, kl 19. Fredag 12 maj Kinda MUSIK Jimmy Zavala och Blue Mailbox
spelar på Café Columbia, kl 18. Linköping AKTIVITETER SOF 2017. Studentorkester-festival.
SOF-i-Stan med aktiviteter på Stora torget, kl 15-–18. Mer info: www.sof17.se MUSIK Janne Karlsson
underhåller i Servicehuset Skäggetorp C, kl 14. Lovisa och Ylva underhåller i Hagdahlska huset, kl 14.
”Luthers ungar” Musikal i Kärna kyrka, kl 18. Aguson och La Fleur Fatale spelar på Palatset, kl 21.
SCENKONST ”Dissekering av ett snöfall” Samhällssatir på Stora -Teatern, kl 19. ”Omogna killar –
kommer till stan” Humorshow med Özz Nûjen, Patrik Larsson och Måns Möller. Forumteatern, kl 19.30.
Mjölby MUSIK Förskoleklassen från Lindbladsskolan sjunger på Kolonigatans äldreboende, kl 10.
Motala BARN ”Grävmaskinen” Sagor på hjul i biblioteket, kl 15. Norrköping MUSIK Ösgtöta Rockfestival
i Lejongropen, Folkparken, kl 16. SCENKONST ”Pappas bil” Ung scen/öst på Teater Bråddgatan 34, kl
10 och 13. ”Änglakaramellen” Marieborgs folkhögskola på Teater Bråddgatan 34, kl 18. ”Skymningstid”
Nycirkus på Tyska torget, kl 18.30. ”Stormarna” Kvartersteatern på Teater Bråddgatan 34, kl 19.
”Limits” Cirkus Cirkör på Stora Teatern, kl 19. ”Stjärnan över Lappland” Marieborgs folkhögskola på
Teater Bråddgatan 34, kl 20. Vadstena AKTIVITETER Vadstenamässan på Vadstena Slott, kl 10–17.
MUSIK Lunchmusik med Vadstena folkhögskola i Trefaldighetskyrkan, kl 12.30. ”La finta semplice”
Opera med Vadstena folkhögskola på Gamla Teatern, kl 19. Lördag 13 maj Finspång FÖREDRAG
Jan-Eric Karlström kåserar i Gruvstugan Hällestad, kl 11. MUSIK Kulturskolans vårkonsert i
Kulturhuset, kl 14. Linköping AKTIVITETER SOF 2017. Studentorkester-festival. Kårtege genom staden
kl 12–15. Mer info: www.sof17.se Gökotta i Tinnerö Eklandskap. Visning på Fröberget, kl 6. Riddarspel.
Ekenäs slott, kl 10-–18 (Tornerspel kl 12 och 16). Trädgårdens dag i Linköpings slott, kl 11–15. SUD
Aviation SE-210 Caravelle. Visning på Flygvapenmuseum, kl 13. Guidning med LGK i
Trädgårdsföreningen, kl 14. ”Starka kvinnor i Vreta” Dramavandring i Vreta Klosters kyrka, kl 13 och 15.
FÖREDRAG ”Religionens bidrag till det sekulära samhället” Dialog med imam Kashif Virk och teolog
Joel Halldorf. Hörsalen, stadsbiblioteket, kl 14. MUSIK ”Från benpipa till grispipa” Kåseri med Jan
Hållén på Bjälbogatan 8, kl 15. Sick’n Blues spelar på Esperanza, kl 19. Jan Johansen och Magnum
Bonum spelar på L’Orient, kl 21. SCENKONST ”Dronten” Barnteater på Ung cen/öst, kl 13 och 16.
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”Sango” Cirkus i Trädgårdsföreningen, kl 15. ”Dissekering av ett snöfall” Samhällssatir på Stora
-Teatern, kl 18. ”Rosenkavaljeren” Direktsänt från New York. Eklunda Bio, Bestorp, kl 18.30. Mjölby
MUSIK Vårkonsert i Vårfrukyrkan, Skänninge, kl 17. Motala AKTIVITETER Krisberedskapsveckan.
Stora torget, kl 10–13. Norrköping MUSIK Bob Marley minneskonsert. Kalle Baah på Sågvägen,
Skärblacka, kl 12.30–20. Kör de Vux och Nisse Sandström. Musikcafé på Galleri Skatan, Kalbo, kl 14.
SCENKONST ”Huvudvärk med E” Marieborgs folkhögskola på Teater Bråddgatan 34, kl 13.
”Änglakaramellen” Marieborgs folkhögskola på Teater Bråddgatan 34, kl 15. ”Skymningstid” Nycirkus
på Tyska torget, kl 17. ”Medeas barn” Marieborgs folkhögskola på Teater Bråddgatan 34, kl 17. ”Limits”
Cirkus Cirkör på Stora Teatern, kl 18. ”Rosenkavaljeren” Direktsänt från New York. Visualiserings C, kl
18.30. ”Stormarna” Kvartersteatern på Teater Bråddgatan 34, kl 19. ”Först föds man ju” Marieborgs
folkhögskola på Teater Bråddgatan 34, kl 19. ”Omogna killar – kommer till stan” Humorshow med Özz
Nûjen, Patrik Larsson och Måns Möller. Arbis, kl 19.30. Söderköping DANS Icaros orkester spelar upp
till dans i Hylingegården, Västra Husby, kl 19–23. MUSIK Vårkonsert i S:t Laurentii kyrka, kl 18.
Vadstena AKTIVITETER Vadstenamässan på Vadstena Slott, kl 10–15. ”Dolda symboler berättar”
Vandring med Eva Mattsson från Hospitalsmuseum, kl 11. MUSIK Lördagsmusik på biblioteket, kl
10.30. ”La finta semplice” Opera med Vadstena folkhögskola på Gamla Teatern, kl 18. Valdemarsvik
MUSIK ”Jag sjunger mina visor” Bernt Fransén i Karbasen, kl 11. SCENKONST ”Rosenkavaljeren”
Direktsänt från New York. Folkets hus, Gusum, kl 18.30. Ydre MUSIK Vårkonsert i Svinhults kyrka, kl
18. Ödeshög AKTIVITETER World migratory bird day. Guidad vandring i Naturum Tåkern, kl 10.
SCENKONST Knyt-Poesi med Öppen scen i Hästholmens bygdegård, kl 18–21. Söndag 14 maj
Linköping AKTIVITETER SOF 2017. Studentorkesterfestival. Familjekonsert i -Trädgårdsföreningen, kl
12–16. Mer info: www.sof17.se Riddarspel. Ekenäs slott, kl 10-–16 (Tornerspel kl 14). Kultuskolefestival
2017. Konsert och kongress, kl 12.30–19. ”Starka kvinnor i Vreta” Vandring i Vreta Klosters kyrka, kl 13
och 15. BARN Eklandskapet i försommar. Barnguidning från Karleplans parkering, Tinnerö eklandskap,
kl 10. MUSIK Vårkonsert med Berga kyrkokör i Berga kyrka, kl 18. ”Luthers ungar” Musikal i Kärna
kyrka, kl 18. ”Sånger i försommartid” Sofiakören i Vårdsbergs kyrka, kl 18. SCENKONST ”Dissekering
av ett snöfall” Samhällssatir på Stora -Teatern, kl 16. Mjölby MUSIK Vårkonsert med Stämbandet på
Skogsvägen 9B, kl 15. Motala DANS Zumba i Folkets park, kl 9.45–11.55. SCENKONST
”Rosenkavaljeren” Opera från New York. Motala Convention Centre, kl 18.30. Norrköping
AKTIVITETER S. Promenadens konst. Stadsvandring med Bonnie Festin. Konstmuseum, kl 14. MUSIK
Ukebox. Ukuleleband spelar på Rödberget, Åby, kl 14. SCENKONST ”Skymningstid” Nycirkus på Tyska
torget, kl 14. ”Stjärnan över Lappland” Marieborgs folkhögskola på Teater Bråddgatan 34, kl 15.
”Stormarna” Kvartersteatern på Teater Bråddgatan 34, kl 16. ”Limits” Cirkus Cirkör på Stora Teatern, kl
16. ”Medeas barn” Marieborgs folkhögskola på Teater Bråddgatan 34, kl 17. Söderköping MUSIK
Manuel Bellone spelar på Café Jägmästargården, kl 14. Vadstena MUSIK ”Noas ark” Strålarana i
Vadstena Klosterkyrka, kl 18. Ödeshög AKTIVITETER Tåkerns natur och kultur. Guidad vandring i
Naturum Tåkern, kl 11. Måndag 15 maj Linköping AKTIVITETER Anhörigcafé på Anhörigcenter, kl
10–12. Högläsning för vuxna i biblioteket, kl 14. Schackskola på biblioteket, kl 18. DANS Zumba på
Dansbanan i Gamla Linköping, kl 18.30–20.40. Norrköping AKTIVITETER Kubota Maskinmässa.
Konungsund 1, kl 10–20. Vårruset. Vårfest för kvinnor i Centralbadet, kl 17–21.30. FÖREDRAG Eva
Hallermalm Hammarström. Köksbordssamtal på Skärkinds kyrkoplan, kl 15. MUSIK Beethovens
pianomusik med Mats Jansson. Immanuels-kyrkan, kl 19. Tisdag 16 maj Linköping AKTIVITETER
”Brottsplats Drabbisdal” Guidad vandring i Drabbisdal, Berg, kl 18.30. Motala AKTIVITETER
Kulturvandring från Hults ladugårdsbacke, kl 17.30. Norrköping AKTIVITETER Vårvandring Kvarberget,
kl 17. Kyrkogårdsvandring med Karl Magnus Peurell vid Mattues Kyrkogård, kl 18. SCENKONST
”Marie-Antoinette, Axel och jag” Dramatiserad visning på Löfstad slott, kl 19. Söderköping FÖREDRAG
Om flyktingmottagandet i Söderköping. Farhad föreläser på Margaretagatan 19, kl 18. Onsdag 17 maj
Linköping AKTIVITETER Glaukomcafé på Stads-missionens Café, kl 14–16. ”Kvinnor i bibeln”
Bibelsamtal i Mariagården, kl 15. Johannelundsdagen i Johannelunds centrum, kl 15–20. DANS Lindy
Hop på L’Orient, kl 18–22. FÖREDRAG ”Diakonikretsen” Madeleine Nordell föreläser i Gamla
domprostgården, kl 14. ”Från modeskiss till bärbara kläder” Gunnel Larsson föreläser i Östergötlands
museum, kl 18. ”En dokumentärproduktion blir till” Melker Becker föreläser på Malmslätts bibliotek, kl
18. MUSIK Visionärerna underhåller i Brushanens Vårdboende, kl 14. SCENKONST Petter Bristav,
Jonas Strandberg och Josefin Sonck. Standup på the Crypt, kl 20. Motala AKTIVITETER Språkcafé i
Pingstkyrkan, kl 17–18.30. Norrköping AKTIVITETER Spökvandring från Restaurant Lagerqvist, kl
21.15. FÖREDRAG ”Ändra dina tankar – ändra ditt liv” Kay Pollak föreläser i Hörsalen, kl 13 och 19.
”Gåvan och Ola Billgren” Martin Sundberg föreläser i Konstmuseet, kl 18. MUSIK Vårkonsert med
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Damkören i Dynamo, kl 19. Söderköping FÖREDRAG Ola Larsmo berättar på Stinsen, kl 18.30.
Bildtext: På hög nivå. Cirkus Cirkör är tillbaka i Östergötland, den här gången med fem föreställningar
av "Limits" på Stora teatern i Norrköping. När samma föreställning visades i Linköping i höstas skrev
recensenten Christer Fällman: "Alla artister på scen är enastående skickliga. Rörelsekonst på hög
nivå."På hög nivå. Cirkus Cirkör är tillbaka i Östergötland, den här gången med fem föreställningar av
"Limits" på Stora teatern i Norrköping. När samma föreställning visades i Linköping i höstas skrev
recensenten Christer Fällman: "Alla artister på scen är enastående skickliga. Rörelsekonst på hög
nivå."
© Motala & Vadstena Tidning<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/fH41Tt8p
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Ge mig en chans att förklara islams mittfåra
Expressen. Publicerat på webb 2017-12-31 05:00.

Debatten kring islam spårade ur fullständigt
under 2017. Imamen Kashif Virk önsk…

Det är skribenten som står för åsikterna i texten.
DEBATT | RELIGION. Som muslimsk debattör har
år 2017 varit oerhört intensivt. Aldrig tidigare har
islam varit ett så hett debatterat ämne som nu.
Detta kan givetvis kopplas till samtida händelser,
både lokalt och globalt. I april inträffade ett
fruktansvärt terrordåd på Drottninggatan i
Stockholm, av en förövare med muslimsk
bakgrund. Efter detta dåd skrev jag en mycket
uppskattad text, som jag minns med värme och
glädje.
Men efter ett flertal framträdanden i medier, samtal
och intervjuer under året, så känns det som att jag
inte kan sammanfatta upplevelsen jag haft annat
än med att konstatera: Debatten om religionen
islam har spårat ut. Fullständigt.
Jag är inte ensam om att påpeka ovan faktum.
Liknande har uttryckts av en rad andra skribenter
under året. Susanna Birgersson skrev i Expressen
i april att "Kunskapen om läran och traditionen är /
/ närmast obefintlig när det kommer till islam." I en
ledare av Anders Lindberg i Aftonbladet
konstaterade han om islam att det "finns gott om
fördomar, inte minst på internet." Joel Halldorf
skrev tidigare i november i Expressen att
"diskussionerna måste ske mot bakgrund av
grundläggande kunskaper av det allmänna, inte
bara det alarmerande, inom islam".
Slöjan ett svårhanterligt plagg
Efter regeringens lukrativa handelsresa till Iran i
april, passade en partiledare på att definiera slöjan
som " en symbol för kvinnoförtryck". Detta
uttalande slår självklart även mot ortodoxa kristna
och judinnor. Men att slöjan är ett svårhanterligt
plagg för vår offentlighet, som inte kan tolkas utan
referens till hedersförtryck, börjar bli uppenbart.
Debatten kring pjäsen "Muslim ban" på Dramaten
under hösten fick en oerhört bitter eftersmak.
Knappt hade vi lagt den bakom oss innan en ledamot under Sverigedemokraternas landsdagar tog sig
friheten att dehumanisera muslimer i direktsändning.
Detta, och mycket mer, sker inte i ett vakuum. Vill man se exempel på grövre yttringar om islam och
muslimer, kan man göra en enkel sökning i sociala medier. Grova generaliseringar, hatyttringar och
missvisande inlägg har där blivit vardagsmat. Och nidbilden håller på att cementeras.
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Svårt med nyanser
Muslimer kan - precis som alla andra - vara både offer och förövare. Men att man ständigt måste
hänvisa till illdåd och förtryck som sker i en viss religions namn, även när man försvarar dess utövares
rätt till religionsfrihet och ett värdigt liv, är ett kännetecken för en mycket orättvisande diskurs.
Det verkar vara oerhört svårt att se nyanser när det kommer till islam. I medier är det främst de radikala
och de liberala inslagen som ges utrymme, och inte de traditionella.
Så, i stället för att mina bidrag till debatten om islam framöver ska handla om ämnen kopplade till
extremism, antisemitism och islamofobi, önskar jag möjlighet att i stället få skriva om islams läror
gällande fred, mänskliga rättigheter och tolerans. Vill någon ge mig denna möjlighet?
Det är en ödmjuk förhoppning, men under nästa år önskar jag att debatten om islam nyanseras och
berikas genom kunskap och dialog. För detta har jag även ett par enkla förslag:
1. Skaffa en muslimsk vän eller bekant.
2. Besök en moské.
3. Läs Koranen - från pärm till pärm.
4. Läs en introduktionskurs om islam på universitetet.
5. Besök ett muslimskt land.
Av Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet.
LÄS MER - Kashif Virk: Metoo bör rymma även kvinnorna som bär slöja
Kashif Virk. Foto: WAHID RAZIULLAH
Fredagsbön i Stockholms moské, Södermalm. Foto: MAGNUS BERGSTRÖM / PRESSENS BILD
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/psLIu2Jv
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Felaktiga påståenden om mångud i islam
Dagen. Publicerat i print 2015-10-23. Sida: 26.

ROLAND STRANDBERG skriver (Dagen 21/10)
diverse påståenden om vilken Gud som tillbes
av de tre religionerna judendom, kristendom
och islam. Jag respekterar Strandbergs rätt till
en åsikt. Han åberopar även argument från
historien.

Jag skulle dock vilja dementera de påståenden
som görs i artikeln.
Profeten Muhammad (frid vare med honom)
återintroducerade monoteismen i Arabien. Vi får
inte glömma att araberna härstammade från
Ismael, en av profeten Abrahams (frid vare med
honom) söner. Anledningen till att judendom,
kristendom och islam kallas abrahamitiska
religioner är just för att de härstammar från den
monoteism som vår gemensamme stamfader lärde
ut.
I Koranen skrivs ingenting om den mångud som
Strandberg nämner. Dock står det följande:
"SÄG: VI TROR på Allah (Gud) och på det som
uppenbarats till oss, och det som uppenbarades till
Abraham, Ismael, Isak, Jakob och till hans barn;
och på det som gavs till Moses och Jesus; och på det som givits till profeterna från deras Herre. Vi gör
ingen åtskillnad mellan dem, och för Honom (Gud) underkastar vi oss. " (2:136) "Säg: O Bokens folk!
Kom till ett ord som är likvärdigt mellan oss - att vi inte ska dyrka någon vid sidan av Allah (Gud), och
att vi inte ska tillskriva någon like för Honom... " (3:64) Hela Koranen är full av referenser där en
gemensam Gud förespråkas för de tre religionerna.
Att åberopa månsymbolen inom islam som ett bevis på att Allah är en mångud är som att säga att
korset inom kristendomen betyder att kristna dyrkar korset. Alltså ett helt bottenlöst argument. Skulle
dessutom vilja höra på belägg till de andra påståendena som görs i artikeln.
"Hela Koranen är full av referenser där en gemensam Gud förespråkas för de tre religionerna."
Bildtext: Tidigare artikel Dagen den 21 oktober 2015.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/AfapDPra
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Mer balans i debatten, tack!
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2017-03-09. Sida: 5,6.

Det behövs mer balans, kunskap och
konstruktiva lösningar i den polariserade
invandrings- och integrationsdebatten. Och
imamer behöver delta mer för att möta den oro
som finns för invandring från muslimska
länder, skriver Kashif Virk.

Invandring och integration är bland de mest
omdebatterade politiska frågorna i dagens Sverige.
Vårt land har tagit emot stora grupper människor,
som kommit hit av en mängd orsaker - däribland i
flykt från krig. Synen på hur mottagandet av dessa
människor har hanterats varierar, och åsikterna
går skarpt isär då vissa talar om ett totalt
misslyckande medan andra hellre pratar om
landets plikt. Denna debatt förs överallt, inte minst
på ledarsidan i denna tidning.
Då vi blivit väl bekanta med invandringens
utmaningar, är det viktigt att vi även söker efter
anpassade lösningar. En lärdom är att integration
inte innebär att man välkomnar människor för att
sedan försätta dem i en evig beroendeställning
gentemot staten och det övriga samhället, utan att
få dem att stå på egna ben. Detta är centralt för
människors självkänsla.
Insikten om vad utanförskap innebär måste öka. Hur upplever segregerade människor sin livssituation?
Ett sätt att öka denna insikt är att vi berikar integrationsdebatten genom att tala mer ”med” invandrare i
stället för att tala ”om” dem. Viktigt är även att opinionsbildare fördjupar sig i aktuell forskning kring
detta.
Enorm tillgång
Sedan anser jag att integrationsdebatten behöver balanseras. Detta kan ske genom att vi även belyser
den enorma tillgång som invandring varit för Sverige, både historiskt och i nutid. Att nyansera denna
fråga kan förändra en skev verklighetsbild som finns hos vissa grupper i samhället.
När det gäller invandring så vågar jag påstå att det främst är mottagandet av människor från muslimska
länder som oroar samhället. Den omdiskuterade rapporten från MSB som släpptes i veckan belyste hur
politiska grupper med förankring i muslimska länder försöker vinna inflytande i Sverige. Oavsett om
denna rapport främst är en beskrivning av verkligheten eller en konstruktion, så återspeglar den synen
på islam i delar av vårt samhälle. Därför tycker jag att imamer bör delta i både integrationsarbetet och i
den offentliga debatten.
Inom min församling uppmanar vi ständigt till integration i det svenska samhället. För oss innebär
integration att man älskar och är stolt över sitt land, samt att man följer dess lagar. Profeten Muhammad
(frid vare med honom) lärde oss att ”visdom är en muslims förlorade ägodel, och han/hon anammar den
varhelst den återfinns”. Med denna syn har vi kunnat berika vår tro genom att ta del av goda
värderingar i det svenska samhället.
Kashif Virk
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imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Billboard:
Integration innebär inte att man välkomnar människor för att sedan försätta dem i evig
beroendeställning gentemot staten
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/tWijlwqU
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Öppna upp dörrarna i Sveriges moskéer
Aftonbladet. Publicerat i print 2016-08-08. Sida: 6.

Läs mer

■ En öppen dialog minskar rädslan och oron hos
lokalbefolkningen, skriver imamen Kashif Virk på
www.aftonbladet.se/debatt.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Lena K
Samuelsson. Databasens namn: Lena K Samuelsson /
Aftonbladet / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/QfANqNxB
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Fredspris till helt rätt person
Folkbladet.nu Premium. Publicerat på webb 2014-10-15 18:00.

Att Malala Yousafzai tillsammans med den
indiske aktivisten Kailash Satyarthi får Nobels
fredspris är oerhört glädjande.

Malala kommer från det krigshärjade Pakistan,
som blivit ett näste för radilaka islamister.
Hon själv blev som känt offer för talibanernas
förtryck. Som den yngsta Nobelpristagaren
någonsin har hon dessutom hedrat hela sitt land
och inspirerat dess yngre befolkning till att våga ta
stora steg i livet.
Historiskt sett är Malala den andre pakistanske
medborgaren som fått Nobelpriset. Redan år 1979
mottog Dr. Abdus Salam Nobelpriset i fysik. Men
detta fick inte det mottagande av hemlandet som
man kunde vänta sig.
Salam tillhörde nämligen Ahmadiyya, ett muslimskt
samfund som Pakistans parlament år 1974
förklarade vara en icke-muslims minoritet.
Detta beslut var ett resultat av påtryckningar från
landets radikala muslimska ledare, vilket lyckades
övertyga dåtida premiärministern Zulfikar Ali
Bhutto att genomdriva frågan i parlamentet.
Sedan dess har radikala islamister, däribland
talibaner, fått allt mer inflytande i landet. Deras
makt över allmänheten är på vissa ställen total.
Regelbundet uppviglar dessa ledare till förföljelser
och mord av anhängare till Ahmadiyya samfundet.
Genom sitt inflytande har de även lyckats radera ut
namnet av Dr. Abdus Salam från historie- och
läroböckerna.
Men Dr. Abdus Salams bedrifter inom vetenskapen
har inte glömts bort av världen.
I år firar ICTP (The Abdus Salam International
Centre for Theoretical Physics) i Trieste sitt 50-års
jubileum.
Det anrika centret grundades av Salam år 1964,
och har under sin historia prisats för sin forskning
och sitt arbete.
Pakistans demokrati har således en lång resa framför sig. Landet måste besegra den tärande
radikalismen. Behandlingen av religiösa minoriteter, däribland Ahmadiyya, måste förbättras.
Att ett land förkastar minnet av en medborgare som tagit Nobelpriset - av enbart religiösa skäl, är en
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mycket tragisk och unik företeelse.
Förhoppningsvis kommer den unga Malalas förespråkande om rättigheter och friheter att en dag
förändra detta.
Kashif Virk
Imam vid Bait-ul-Aafiyyat moskén
Stockholm
© Folkbladet.nu Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/olDRUmNe
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Rimligt att Jesus reste österut
Dagen. Publicerat i print 2019-06-05. Sida: 14.

MIN REKONSTRUKTION AV händelserna kring
korsfästelsen visar på en rimlig och naturlig
utgång. Som bemötande hoppades jag på
saklig diskussion kring detta.

Om Jesus förutspått sin död så tydligt, varför var
hans sista ord på korset att han blivit övergiven
(Mark 15:34)? Han visste att döden på korset var
en förbannad död (5 Mos 21:23), vilken riskerade
ödelägga trovärdigheten i hans uppdrag. Han hade
förstås hoppats på att överleva.
Att Jesus skulle överleva var nödvändigt även av
det skäl att han själv enligt sitt löfte också skulle
predika till de andra "fåren" från Israels hus (Joh
10:16). Dessa befann sig i diasporan. Det är därför
rimligt att tro att Jesus reste österut efter
korsfästelsen. Enligt nutida kristendom har detta
löfte ej infriats.
DEN ERFARNE STÅTHÅLLAREN Pilatus
förvånades över den ovanligt snabba döden (Mark
15:44), fastän han ansvarat för hela processen.
Vad som sedan hände i graven där kroppen lades
är också ett mysterium. Det finns inga ögonvittnen
till själva uppståndelsen, och det enda vi vet är att
Jesus kom ut med samma skadade kropp (Matt 28:2). Om den varit livlös i tre dagar hade hans inre
organ redan börjat brytas ned.
Jesu uppdrag byggde till stor del på metaforer och liknelser (Matt 13:34). Kännetecknande för sådana
är att de är öppna för tolkning. Om kristenheten på ett övertygande sätt vill att vi ska tro att Jesus
verkligen dog, uppstod och sedan uppsteg till himlen, behöver de visa varför just den rådande
tolkningen av händelseförloppet och hans metaforer är det mest rimliga.
Slutreplik
Läs alla debattens artiklar på Dagen.se/ debatt
Tidigare artiklar
Dagen den 21 & 22 maj 2019.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Yb47Ko0O
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Muslimers praxis måste förändras
Dagen. Publicerat i print 2016-06-17. Sida: 23.

DEN MUSLIMSKE AKTIVISTEN Akbar Abdul
Rasul framhäver i sin debattartikel (Dagen 14
juni) många viktiga aspekter av den kris som
dagens muslimer genomgår.

I stora delar av den muslimska världen har det
skapats en miljö där nytänkande och positiv
innovation bemöts med våld och ödesdigra fatwor.
Radikal islamism utgör även det största hotet mot
vår civilisation och står även för hälften av alla
dödsoffer i våra samtida konflikter (Dagens
Nyheter 14 juni).
Under dessa omständigheter är det för mig fullt
begripligt varför begrepp som sharia och jihad
anses vara mycket negativa. Men jag vill påpeka
att det inte är islam och dess begrepp i sig som
kräver reformation. Det är snarare muslimers
praxis som är i behov av vägledning.
ISLAMS LÄROR SYFTAR till etablerandet av fred
(ordet islam betyder fred) och mänskliga
rättigheter. Religionen fastställer även att staten
ska vara sekulär och inte innehålla konfessionella
inslag gällande för alla. Allt detta exemplifierades i
den första muslimska staden Medina, där muslimer
var regenter men där religionsfrihet och jämlikhet inför lagen rådde.
Sharia (ett av vår tids mest missförstådda begrepp) utgjorde en konfessionell lag som endast
tillämpades på muslimer. Sharia innebär inom islam lagar om giftermål, arvsrätt och diverse etiska
regler. Ordet jihad har aldrig varit liktydigt med krig, utan representerat muslimers strävan efter
självreform och ett bättre samhälle.
ETT MISSTAG SOM ofta begås i dagens offentliga debatt är att man drar likhetstecken mellan islams
läror och situationen i Mellanöstern. Detta blir senare grunden till slutsatsen att då Mellanöstern står i
behov av drastiska reformer, så gäller detta även islam.
Jag menar att Mellanöstern i dag är ett resultat av en mycket orolig historia som sträcker sig långt innan
islams begynnelse, medan islam en gång i tiden var en avgörande faktor för detta områdes
välbefinnande. Det fanns en period i islams historia då både kultur och vetenskap frodades i
Mellanöstern.
Det är inte denna tid vi behöver återuppväcka, utan det är dess ideal.
Bildtext: Tidigare artikel Dagen den 14 juni 2016.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/vPGddyXV
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Svenska domstolar dömer enligt sharialagar: "Lagval kan
vara svårt"
Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2017-08-13. Sida: 8,9.

Hovrätten dömde enligt sharialagar. Men
Högsta domstolen har kommit fram till att
svensk lag ska gälla, visar ett privaträttsligt fall
som SvD granskat. "Kunskapen om islamsk
rätt är begränsad i svenska domstolar", säger
Mosa Sayed, forskare vid Uppsala universitet.

Diskussionen finns och ibland bubblar den upp till
ytan. Den om parallella rättssystem och att vissa
grupper i samhället ställer sig utanför lagen.
Vanligen handlar det om tillämpning av
shariaregler och den islamiska familjerättens
ställning i sekulära länder som Sverige.
I Sverige ska både män och kvinnor stå lika inför
lagen. Något som gjort att Sarah, som egentligen
heter något annat, i dag - elva år efter giftermålet ser sig som både vinnare och förlorare.
Det var inte kärlek som förde dem samman. Men
efter ett tag kände ändå Sarah att familjens val av
gemål skulle bli bra. Hennes man verkade snäll.
Till och med omtänksam. Inför bröllopet var hon
förväntansfull. Ett äktenskapskontrakt upprättades
enligt familjens önskemål i Iran - även om Sarah
redan då bott flera år i Sverige - och en
överenskommelse om brudgåvan mahr skrevs in i avtalet.
2007, ett drygt år senare, ansökte Sarah om skilsmässa och ville då ha ut sin mahr, som i hennes fall
handlade om ett exemplar av Koranen, en spegel, ett par ljusstakar och 700 Bahar azadi, en sorts
guldmynt, som motsvarade cirka 1,5 miljoner kronor. Hennes man vägrade och fallet har nu under sju
års tid malts genom svensk domstols alla instanser.
Vad är då mahr? Enligt Mosa Sayed - som just utkommit med boken "Arvsrätt enligt shiaislam" - är det
ett rättsinstitut inom islamsk rätt där äktenskapet ses som ett kontrakt mellan makarna, men som med
tiden allt oftare kommit att handla om en symbolisk gåva. Den överenskomna garantisumman förbinder
mannen att betala pengar eller annat av värde till hustrun vid äktenskapets ingående eller vid
skilsmässa. Och i länder som Iran där många kvinnor saknar egen inkomst och vars rättigheter är
begränsade är mahr för många fortsatt en viktig ekonomisk trygghet vid skilsmässa.
- Men det återspeglar en medeltida samhällsstruktur - klansamhället - där mannen hade det fulla
försörjningsansvaret för familjen. Mahr förlorar numera konstant i relevans, eftersom allt fler också i den
muslimska världen lever i kärnfamiljer och är bosatta i större städer där även många kvinnor
förvärvsarbetar, säger Mosa Sayed.
Mosa Sayed jämför med situationen i Sverige före industrialiseringen, då samhället präglades av
jordbruk och storfamiljer.
Då fanns det svenska morgongåveinstitutet, som fyllde samma funktion som mahr, och det försvann ur
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den svenska lagstiftningen så sent som i början av 1920-talet, förklarar han. Ändå används fortsatt det
ålderdomliga systemet och på det svenska Islamiska förbundets sajt står att läsa: "Den muslimska
kvinnan har rätt till en specificerad gåva från sin man vid giftermålet. Hon kan bestämma dess värde
och hon kan använda den som hon vill. " Det var också vad Sarah trodde, att kontraktet var ett slags
försäkring som skulle ge henne ett startkapital, om äktenskapet skulle gå över styr, kärleken ta slut,
eller kanske aldrig ens infinna sig.
- Jag sa till min mamma att jag inte älskade någon, men att jag ville ha ett bra liv. Och jag ville skaffa
barn. Därför gick jag med på äktenskapet. Men oj, oj så det blev, säger hon när vi ses på neutral mark
utanför Stockholms city.
Sarah känner sig både lurad och snärjd. Det har egentligen inte så mycket med domarna att göra även om hon har stora skulder i form av rättegångskostnader - som att hon gick med på bröllopet från
första början. Att hon inte insåg att mannen inte ville ha henne, utan ett liv i Sverige.
Det är i vilket fall så hon ser det i dag. I det specifika fallet valde tingsrätten att döma enligt svensk lag,
men hovrätten gjorde en annan tolkning och gav Sarah rätt till sin mahr enligt iransk lag, ett domslut
som sedan Högsta domstolen ändrade. Att svenska domstolar över huvud taget kan välja att rätta sig
efter andra länders lagar kan te sig märkligt för en oinvigd, men Mosa Sayed förklarar:
- Svenska domstolar är skyldiga att använda utländska lagar och rättskällor när de bedömer tvister med
internationell anknytning och vid flera tillfällen har därför svenska domstolar avgjort fall efter iransk
islamisk lag, som vilar på den shiamuslimska rättstraditionen.
Både Mosa Sayed och Martin Weyler, rådman vid Solna tingsrätt som träffat på flera liknande fall,
menar att det är bra att HD nu satt ned foten.
- Lagval kan vara svårt. Det handlar oftast om att parterna i förväg kommer överens om att teckna ett
avtal i ett land, varefter det är det landets lagar som gäller.
Men så var det inte i det här fallet, utan det som HD nu gjort är att de bedömt att Sverige var det land
där paret hade eller avsåg att ha sin hemvist, vilket inte är samma bedömning som hovrätten gjorde.
Men Sverige som hemvist gör att svensk lag blir tillämplig, säger han.
Vilken roll kommer den här domen att spela i framtiden?
-HD-domarna kommer att vara vägledande för svenska domstolar när det gäller hemvist och lagvalet
kommer säkert att spela roll även för arvstvister i framtiden, menar Martin Weyler.
Mosa Sayed understryker att män och kvinnor ska stå lika inför lagen i Sverige, men förklarar också
olikheterna i arvsfördelningen med att reglerna återspeglar patriarkala samhällsstrukturer och könsroller
som i förväg bestämmer mäns och kvinnors rättigheter och skyldigheter. Att männen i exempelvis Iran
traditionellt sörjt för kvinnans försörjning och därför ansetts vara berättigade till en större del av ett arv.
Sayed tar även i boken upp skillnaderna mellan de shiaoch sunnimuslimska arvssystemen, vilket visar
sig vara en 230-sidig snårskog som han förtjänstfullt plöjer en framkomlig väg genom.
Likheter och olikheter. Något som i Sarahs fall slutade med att hon begärde sin gåva enligt religionen,
och mannen avstod enligt lag.
Hon skakar på huvudet och förklarar att hon egentligen är för den jämlikhet som finns i Sverige, men att
kvinnor från muslimska patriarkala länder fortsatt är förlorare.
- En man kan enkelt skilja sig men kvinnan måste uppvisa giltiga skäl, döttrar ärver mindre än söner
och männen får automatiskt vårdnaden om barnen, säger hon.
Både du och din före detta man är svenska medborgare, så ni lyder under svensk lagstiftning och det
innebär att ni står lika inför lagen, eller hur?
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Sarah drar på svaret. Hon håller inte självklart med och det är svårt att förstå varför. Hennes syster
ansluter, en kvinna som bott över 30 år i Sverige och som snabbt förklarar att hemlandets klanstruktur
sträcker sig långt utanför de egna gränserna och fortsatt försöker styra deras liv. Att det ännu en gång
handlar om att kontrollera kvinnan och familjens heder.
- Som kvinna född i Iran räcker det inte att flytta till Sverige. Männen vinner alltid och bestämmer allt,
säger Sarah.
Kashif Virk är imam inom Islams Ahmadiyya församling i Stockholm och studerar religionshistoria vid
Stockholms universitet, och han förklarar mahr som en skuld till kvinnan som regleras med ett kontrakt
och rekommendationen är att det ska betalas ut när äktenskapet ingås, eller när kvinnan vill. Och att
det är en fråga som varje muslim tvingas ta ställning till.
Men HD-domarna som pekar på att svensk rätt ska gälla, hur påverkar de dina råd till medlemmarna i
församlingen?
- Vi ger rekommendationer enligt islamsk rätt, men om det sedan blir tvistemål är det landets lagar som
gäller.
Han jämför det med hur det är fritt fram för en svenskfödd att fördela sina tillgångar via att testamente,
men om det blir ett rättsfall så finns det lagar och prövningar av desamma, som reglerar utfallet.
- Om man studerar Koranen som helhet så missgynnas inte kvinnan. Hon ska inte betala i hushållet och
det som hon själv äger har mannen inget inflytande över. Många hämtar sina fruar i hemlandet och om
de sedan lämnar dem i västerlandet ska de ha något, så då är mahr viktigt.
Men det ska skrivas ordentliga kontrakt med vittnen och muslimer måste bli mer seriösa när de ska
betala, säger Kashif Virk.
För Sarah blev det ingen mahr, men väl hundratusentals kronor i skulder för rättegångskostnader som
förhoppningsvis kan bana väg för andra muslimska kvinnor.
Göra att de ska få och kunna stå på egna ben. Åtnjuta jämlikhet. Att få vara en fri svensk kvinna är vad
Sarah drömmer om och hon brottas dagligen med sin syn på den egna religionen. För henne är de två
parallella verkligheterna, eller rättssystemen om man så vill, fortsatt en verklighet.
Hon är skild, men ändå gift. En mardrömslik situation som hon inte rår över.
- Fast vi är skilda enligt svensk lag och även om jag förlorat min mahr rättsligt så är jag inte fri.
Jag kan inte gifta om mig, inte skaffa barn. Han har inte gått med på skilsmässa enligt islamsk lag och
om jag träffar någon ny, blir det en hederssak och det kan döda mig, säger Sarah.
"Sverige som hemvist gör att svensk lag blir tillämplig. Martin Weyler, rådman vid Solna tingsrätt."
Martin Weyler, rådman vid Solna
tingsrätt.
"Han har inte gått med på skilsmässa enligt islamsk lag och om jag träffar någon ny, blir det en
hederssak och det kan döda mig."
Sarah.
Bildtext: Sarah gifte sig med en man från Iran. När hon sedan ville skilja sig blev allting komplicerat och
hovrätten i Sverige dömde efter sharialagar. |
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retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/7GH8o02t

Sida 286 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

VECKAN som kommer
Stockholms Tidningen. Publicerat i print 2016-02-19. Sida: 15.

MÅNDAG 22 FEBRUARI ► Irans vägval. Ett
förändrat Iran går till val i slutet av februari.
Kärnenergiavtalet, lyfta sanktioner och
upptinade relationer med USA innebär att
landet åter börjat släppas ut från sin
diplomatiska isolering.

Samtidigt ökar meningsskiljaktigheterna om vilken
väg landet ska gå. Med Rozbeh Parsi, lektor i
mänskliga rättigheter, Lunds Universitet, Azadeh
Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot,
Socialdemokraterna.
Moderator: Bitte Hammargren, journalist, författare
och redaktör på Utrikespolitiska institutet.
ABF-huset, kl 18.00.
TISDAG 23 FEBRUARI
►Ivar Lo-dagen 2016. Prisutdelning och mingel i
samband med att Ivar Lo-priset delas ut till
Vibeke Olsson. Enklare buffé och dryck. O.s.a.
senast den 18 februari till Mats Erikson, e-post:
mats.erikson@lo.se, mobil 070-655 2546.
►Pierre Schori berättar om sin bok minne och elden. En politisk memoar. Pierre Schori har varit aktiv
inom internationell politik i femtio år. Han var Olof Palmes nära medarbetare i internationella frågor och
en centralgestalt under Sveriges utrikespolitiska storhetstid. ABF-huset, kl 18.00.
ONSDAG 24 FEBRUARI
►Stoppa krisen. Samtal om radikalisering och extremism. Stoppa Krisen är ett nationellt projekt som
drivs av ungdomar från Islams Ahmadiyya Samfund i Sverige. Med Mona Sahlin, nationell samordnare
mot våldsbejakande extremism. Panel:
Erik Helmerson, ledarskribent på DN, Lisa Bjurwald journalist, författare, Eli Göndör, fil dr
religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern, Evin Ismail doktorand i sociologi.
Moderator: Kashif Virk, imam Ahmadiyya Muslimska Samfundet Stockholm. ABF-huset, kl 18.00.
►Tyskland skakas av växande motsättningar. Förbundskansler Angela Merkel är populär men hennes
flyktingpolitik har väckt växande motstånd. 13 mars 2016 är det val i tre delstater, och i höst även i
Berlin. Nu finns ett högerradikalt parti och som alltid får resultaten i delstatsvalen följder för rikspolitiken.
Samtal med Kajsa Borgnäs, doktorand vid universitetet i Potsdam, Tyskland och S-debattör, Carl
Tham, tidigare bland annat Sveriges ambassadör i Tyskland och författare till boken Berliner Republik.
ABF-huset, kl 18.00. Entré 60 kr.
FREDAG 26 FEBRUARI
►Frukostmöte S-2000. Efter terrordåden i Paris - vad kan vi göra? Camila Salazar Atías är kriminolog
vid projektet CIDES på Fryshuset. Det handlar bland annat om hur man i tid kan uppmärksamma när
nyfrälsta ungdomar radikaliseras politiskt och förebygga att de ansluter sig till militanta terrorgrupper.
ABF-huset, Cafe cirkeln, 8-9, fika från 7.45.
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Världens muslimer får lida för en minoritets ondska
Dagen. Publicerat i print 2015-01-23. Sida: 22.

De islamister som begår terrorhandlingar i
islams namn har helt tagit dessa verser ur sitt
sammanhang. Det skriver Kashif Virk, imam i
moskén BaitulAafiyyat, Stockholm.

ANNIKA BORG skriver (SvD Opinion 17/1) att det
är ett okvalificerat påstående att den senare tidens
terrorattacker inte har något att göra med islam
eller religion.
Det är en logisk slutsats med tanke på att
attentaten genomfördes av personer med
anknytning till islam.
Påståendet i fråga har främst yttrats av politiker
och framstående människor i samhället, och de
syftar till att skydda västvärldens muslimska
befolkning från en växande motvilja mot d eras
religion och kultur. I den meningen är det mycket
viktigt att våra företrädare gör dylika u ttalanden.
Särskilt i Europa g enomgår vi en period där
diskrimineringen mot muslimer nått en mycket
allvarlig nivå.
Men själva problemet som A nnika Borg tar upp
kvarstår, och likt Mauricio Rojas skriver i sin
kolumn i SvD att den senare tidens terrorattacker "tvingar oss att ställa den besvärliga frågan om islams
koppling till dessa handlingar. " (18/10) utan tvekan lär alla världens religioner i grund och botten om
hur man kan leva som en god människa. En människa som tror på Gud anser alla människor vara
skapelser av samma väsen, en syn som ökar den s ociala samhörigheten. Mycket goda saker sker i
världen, och inspirationen får de religiösa från sina skrifter och sina profeters exempel. I själva verket är
godhet i religionens namn mycket vanligare än ondska, för annars hade inte så många människor i
världen bekänt sig till någon religion alls.
Men sedan finns en minoritet som berättigar sitt hat utifrån samma religiösa texter. Jag menar att de
skulle ha funnit andra förevändningar för att hata även om dessa passager inte funnits i urkunderna.
Deras aktioner är snarare ett uttryck för det hat som de hyser i sina sinnen. I islamisternas fall är det
möjligt att detta hat bildades redan under kolonialismens tid, och att den ökar eftersom ledande stater i
västvärlden fortfarande utsätter folket i Mellanöstern för ett enormt lidande.
Detta sker genom att ta sida i lokala konflikter, att abrupt avsätta despoter och installera demokrati i
länder som ännu inte är mogna för detta eller genom att först skuld sätta och sedan diktera sina
principer till olika muslimska länder. En terrorist har således upplevt ett och annat innan denne valde
denna väg.
Oavsett hur gynnsamt något än må vara, så kan det bli förödande om det hamnar i fel händer.
Religionen är likt ett redskap och bör användas på det sätt som det är ämnat till. Men i vår tid ser vi
tydliga exempel på hur religionen blivit ett politiskt redskap, exempelvis i Pakistan där jag just nu
befinner mig. I dessa länder är hänvisande till religionen ett enkelt sätt att bilda opinion på. Ser vi
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exempelvis på hädelselagarna, så tillämpas de främst för att sätta dit politiska opponenter och som i de
flesta fall är muslimer.
Onekligen så är det muslimerna själva som drabbas allra värst av islamismen och jihadismen.
De flesta terrordåden sker i muslimska länder. Det är moderata muslimer i västvärlden som får utstå
islamofobin. Det är en tragisk ironi att även det första offret för terrordådet i P aris var en muslim,
polismannen Ahmed Merabet. när det gäller texter som uppmanar till krigföring inom islam, måste man
förstå att de har en tydlig kontext och ett scenario som rättfärdigar dem.
De första muslimerna genomgick 13 år av grymma förföljelser i Mecka, utan varken protest eller
motstånd.
Till sist migrerade de till Medina, som var tänkt att bli deras fristad. Men förföljelserna mot dem
trappades upp, och hela Arabien mobiliserades till en gemensam opposition mot islam.
Det var under dessa omständigheter som profeten Muhammad (frid vare med honom) instiftade en
gemenskap i Medina, som innefattade muslimer, judar och avgudadyrkare. Överenskommelsen löd
bland annat att de skulle leva i fredlig samexistens och hjäl pa varandra mot fienden.
Det var under denna period som den mest grundläggande versen angående krigföring uppenbarades,
och som lyder "Tillåtelse (till självförsvar) har g ivits till dem som man förklarat krig emot" (22:39).
Vidare står det att syftet för muslimernas krig i självförsvar även ska vara att upprätta religionsfriheten
för dem som dyrkar i kyrkor, kloster och synagogor (22:45).
Senare tillkomna verser är underställda denna princip, och tjänade till att uppmuntra muslimer till att
sträva för islams överlevnad.
De islamister som i dag begår terrorhandlingar i islams namn har helt tagit dessa verser ur sitt
sammanhang. Önskar vi få ett slut på terrorismen, måste vi se till att råda bot på de enorma
ekonomiska och politiska orättvisor som r åder i världen. Vi måste granska de olika incitament som
leder våra ungdomar till extremism. Vi måste sluta att generalisera och verkligen fördjupa oss i
problemen om vi önskar finna dess lösningar.
"13 Så många år f örföljdes de f örsta muslimerna i Mecka."
"Jag menar att de skulle ha funnit andr a förevändningar för att hata även om dessa passager inte
funnits i urkunderna."
Bildtext: DRABBAS. Onekligen så är det muslimerna själva som drabbas allra värst av islamismen och
jihadismen. Det är en tragisk ironi att även det första offret för terrordådet i Paris var en muslim,
polismannen Ahmed Merabet, skriver imam Kas hif Virk.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/vvPE1Qli
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Så skyddar vi de unga från hatet mot muslimer
Expressen. Publicerat i print 2019-03-21. Sida: 4.

■■ Det är inte bara obskyra hatpublikationer på
nätet som bidragit till svartmål…

Fredagens terrorattacker mot moskéer i Nya
Zeeland resulterade i nära 50 dödsoffer, däribland
en treårig pojke som förgäves försökte fly för sitt
liv. Gärningsmannen och hans motiv är
skrämmande bekanta: en vit, radikaliserad
högerextremist som svalt den allt mer öppet
militanta propagandan om ett muslimskt
maktövertagande av Väst.
Vi har sett det i centrala Oslo och på Utöya när 77
oskyldiga människor - främst ungdomar mördades i 22 juli-dåden. Vi har sett det i vårt eget
Trollhättan och i inte mindre än två svenska
"Lasermäns" motivation. Ändå vilar
majoritetssamhällets fokus som så många gånger
tidigare på hotet från IS-krigare och andra
islamistiska terrorister. Händelser likt de på Nya
Zeeland blir endast tillfälliga avbrott i en pågående
samhällsdiskurs, en spricka i den svartvita hotbild
där Muslimen alltid är den stora faran.
De två typerna av extremism göder varandra och
resulterar i blodbad efter blodbad där civila får
sätta livet till. En "martyrattack" till IS ära på Drottninggatan 2017 får två år senare en högerextrem
hämndattack på andra sidan jordklotet till svar. Den antimuslimska propaganda som sprids på nätet får
också konsekvenser i vardagen för många muslimer. Islamofoba hatbrott har ökat markant de senaste
åren. Mörkertalet är betydande; så många som 90-95 procent av drabbade väljer att inte anmäla, enligt
Stockholmspolisens Demokrati- och hatbrottsgrupp.
Det är dock inte bara obskyra hatpublikationer på nätet som bidragit till svartmålningen. Etablerade
tidningar, magasin och tv-kanaler har i många år varit skyldiga till särbehandling av muslimer. Se bara
på rapporteringen om extremistiska gärningsmän; är förövaren vit blir tonen ursäktande och yrvaken
("han hade en svår uppväxt... och verkade som en helt normal ung man"), i stark kontrast mot den
avhumaniserade rapporteringen om icke-vita extremister ("hjärtlösa monster... programmerade att
döda").
Medierna tenderar också att glömma attacker utförda av den första typen av gärningsman nästan så
fort de har skett. Dåden sätts inte i ett större sammanhang och samma förvånade rapportering tar vid
så fort det sker nästa gång. Vad värre är, rasistiska tyckare och politiker återfår i princip omgående sitt
medieutrymme. Som Guardian-kolumnisten Owen Jones kritiskt påpekade på sociala medier i
måndags: "Bara tre dagar har gått sedan en högerextrem terrorist mördade dussintals muslimer, och
Sky News ger en plattform till [den ledande amerikanske islamofoben] Steve Bannon".
Lärarkåren, medier, föräldrar/vårdnadshavare och den övriga vuxenvärlden måste nu:
► Höja sin medvetenhet om de antimuslimska strömningar som florerar även i respekterade delar av
samhället, inte bara i dess utkanter.

Sida 291 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

► Vara vaksamma på den i dag mycket utbredda antimuslimska propaganda som sprids på populära
sajter som Facebook och YouTube av såväl öppet högerextrema grupper och individer som aktörer
med dold agenda.
► Rapportera om islam med fokus på hur det är att leva som muslim och praktisera sin tro i Sverige;
vilka fördomar möts man av, vad upplever man som positivt? Ett snävt fokus på religionens ytterligheter
skapar negativa fördomar som får konsekvenser i muslimers vardag.
► Inte förutsätta att hög skolnärvaro, stabil hemmiljö och liknande faktorer utgör ett automatiskt skydd
mot extrema idéer; tvärtom står unga män från medelklassen ut som rekryter för radikalisering.
► Förebygga fördomar genom att ta upp intolerant tankegods i klassrummen, på fritidsgårdar, hemma
vid köksbordet (och varför inte på nyhetsredaktionerna) innan det får fäste.
► Höja blicken! Om du själv ser, läser eller hör antimuslimska uttryck, avbryt och påtala redan där och
då att det är rasistiskt. Var ett stöd för den medmänniska som utsätts och bidra inte till att urholka
demokratin.
"Hög skolnärvaro, stabil hemmiljö och liknande faktorer utgör inte ett automatiskt skydd mot extrema
idéer."
Fotnot: Teskedsorden är en ideell organisation för mångfald, mot intolerans med särskilt fokus på barn
& unga.
Bildtext: MARKERA MOT ISLAMOFOBERNA. Om du själv ser, läser eller hör antimuslimska uttryck,
avbryt och påtala redan där och då att det är rasistiskt, skriver Lovisa Fhager Havdelin och Lisa
Bjurwald från ideella organisationen Teskedsorden tillsammans med imamen Kashif Virk. | LISA
BJURWALD Opinionschef Teskedsorden, journalist, föreläsare | LOVISA FHAGER HAVDELIN
Generalsekreterare Teskedsorden
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/jA6CAC31
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Vändningen: Nu placeras flyktingar där jobben finns
GT. Publicerat i print 2017-11-21. Sida: 4.

■■ 2015 placerades på ett kortsiktigt sätt en
stor mängd asylsökande i kommuner …

År 2015 kommer
till historien på många sätt. Det var året som
svenskt flyktingmottagande ställdes inför större
utmaningar än någon gång tidigare i modern tid
och det var året då mottagningsreglerna ändrades
väsentligt. Sammantaget sökte nästan 163 000
människor asyl i Sverige detta år, vilket utgjorde
mer än 1,5 procent av vår befolkning. Skulle
motsvarande andel kommit till USA hade det
uppgått till nästan fem miljoner människor. Med
andra ord sattes mottagandet under stor press och
praktiska frågor, som var de asylsökande skulle
placeras rent geografiskt och hur de skulle få tak
över huvudet, var under omfattande diskussioner.
I efterhand vet vi att bostadsfrågan i hög
utsträckning påverkade placeringarna. Framförallt
var det mindre kommuner där det fortfarande fanns
lediga bostäder att tillgå som tog emot flest
nyanlända i relation till sin befolkning.
När vi nyligen
analys av vilka kommuner som tog emot flest asylsökande per invånare 2015 hittade vi en klar
överrepresentation i kommuner som på många sätt hade sämst förutsättningar. De hade redan från
början fler i arbetslöshet, de hade ett större lönegap mellan inrikes- och utrikesfödda och de hade en
högre grad av segregation. Samtidigt var detta utflyttningskommuner, ofta belägna på våra
landsbygder. Det var platser som fler flyttat från än vad som flyttat dit, vilket innebar att de trots allt
hade tillgängliga bostäder.
På ett kortsiktigt sätt placerades därför en stor mängd asylsökande i kommuner som redan från början
stod med mycket tuffa utmaningar såsom svagare arbetsmarknad, högre sjukskrivningstal och lägre
utbildningsnivå.
Nu visar förvisso en rapport från Arena för tillväxt att en överväldigande majoritet av de som kommit till
Sverige i tidigare flyktingvågor själva valt att senare flytta vidare till starkare arbetsmarknader.
Sammantaget gav dock det kortsiktiga mottagandet under 2015 ett antal utmaningar. Det handlar om
den överhängande risken att de som kommit hit inte skulle hitta ett arbete, med en koncentrerad
fattigdom som följd.
Men det handlar också om att kommuner som satsat stora summor på att underlätta integration och ge
en god offentlig service med exempelvis en utökad tillgång till skola riskerar att inte få något tillbaka.
Om nyanlända flyttar vidare till andra kommuner kommer mycket av det som byggts ut att bli outnyttjat
på sikt.
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När vi nu tar del av nya siffror från Migrationsverket över det planerade mottagandet 2018 ser vi en
helomvändning. De siffror som nu läggs fram visar ett väsentligt mer långsiktigt tänk än 2015. De
kommuner som nästa år ska ta emot fler är platser som faktiskt från början har bättre förutsättningar för
att de som kommer ska hitta ett arbete, integreras i samhället och vara med och bidra. Det är
kommuner med lägre andel arbetslösa, där större andel utrikesfödda tidigare har kunnat hitta ett arbete
och där de dessutom har fått en lön som inte är lika skild från den lön som inrikes födda har. Det är
förvisso även så att boendekostnaderna är högre, men denna kostnad är med all sannolikhet väsentligt
mycket lägre än den som kommer av att en stor grupp individer inte alls kommer in på
arbetsmarknaden och samhället i stort.
Men geografins roll då det gäller förutsättningar för integration är något som borde lyfts i betydligt högre
grad redan 2015. Det handlar ju om att de som kommit hit, ofta från svåra förhållanden, ska ges så
goda förutsättningar som möjligt att etablera sig i Sverige och skapa sig en god framtid.
@ExpressenDebatt
"Geografins roll då det gäller förutsättningar för integration är något som borde lyfts i betydligt högre
grad redan 2015."
gjorde en
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Tre av fyra miljöbovar riskerar släppas igenom Metoo bör även rymma kvinnorna som bär slöja
EU-toppmötet riskerar svensk föräldraledighet
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
MEJLA:
debatt@expressen.se
Expressen Debatt
Tf debattchef:
Per Zettermark
Bildtext: Stoppa nya förslaget för bilbesiktningen, skriver Anders Åkesson och Rickard Nordin. |
Respektera muslimska kvinnors val att inte bli objektifierade, skriver imamen Kashif Virk. | Vår
socialpolitik bör inte beslutet i Bryssel, skriver Ulrika Karlsson och Jessica Polfjärd. |
HELOMVÄNDNING. Nu ska nyanlända placeras i kommuner med bättre förutsättningar på
arbetsmarknaden än vad som skedde 2015. | CHARLOTTA MELLANDER Professor i nationalekonomi,
Int. handelshögskolan i Jönköping | SOFIA WIXE Ekonomie dr. i nationalekonomi, Int.
handelshögskolan i Jönköping
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/fXn2A2Ud
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Varför finns så mycket hat förknippat med religion?
Mariestads-Tidningen. Publicerat i print 2020-02-27. Sida: 37.

RADIOTIPSET.

MÄNNISKOR OCH TRO. Trots att alla de stora
världsreligionerna förkunnar kärlek, respekt och
säger sig utgå från visdom så finns det även hat
och intolerans mot oliktänkande.
Hatet kan i vissa fall bli huvudbudskapet och
påverka och genomsyra människor över hela
världen.
Vissa menar att underhållningsindustrin ger ofta
stereotypa bilder av religiösa samfund vilket kan
förstärka hatet inom och mellan religioner. Media
sägs också nästan alltid vara mer intresserade av
att rapportera om konflikter och hatiska budskap
än vardaglig tro.
Men varför är religion och hat så tätt förknippat?
Kan det finnas utövning av religion utan själva
hatet?
I veckans Människor och tro får vi bland andra
höra Imam Kashif Virk från Ahmadiyya Muslimska
Samfundet samtala med Olof Edsinger,
generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen om hat och religion.
P1 torsdag kl 14.04
Bildtext: Hatet mellan och inom religioner blossar upp hela tiden.
© Mariestads-Tidningen eller artikelförfattaren. Utgivare: Karin Eriksson. Databasens namn: Karin Eriksson /
Mariestads-Tidningen / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför
den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/9NgUH5sj
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Tre frågor
till Kashif Virk,
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2013-10-25. Sida: 10.

imam i Ahmadiyya- samfundet, som i går kväll
ledde ett interreligiöst semi- narium i moskén i
Högsbohöjd.

Vad handlade det om?
- Temat var Behovet av religion i dagens moderna
samhälle. Vi lever i en tid då materialismen segrat
över andligheten, samtidigt som alla söker efter en
andlighet. För att uppfylla människans andliga
behov behövs religion.
- Det var ett lyckat seminarium i en vänlig
atmosfär. Det inleddes med en pakistansk måltid.
Sedan började programmet: Peter Borenstein
talade om judendomen, Henrik Frykberg om
kristendomen och jag talade om islam. Det följdes
av frågor från publiken som bestod av cirka 100
personer varav kanske 30 procent var medlemmar
i vårt samfund och resten kom utifrån. En fråga
från publiken var: Behöver man religion för att vara
en god människa?
Vad svarade du på det?
- Att godhet finns i människans natur men
religionen ger godheten sitt syfte.
Vad är den viktigaste frågan för Ahmadiyya-samfundet?
- Att etablera våra fem grundvärderingar i samhället: fred, rättvisa, jämlikhet, respekt och lojalitet. Vårt
motto är ”kärlek för alla, hat åt ingen”. Vi har som mål att dela ut boken Vägen till fred i 10 000 exemplar
i Sverige.
- Vi har runt 1000 medlemmar i Sverige. Göteborg är centret, dessutom har vi församlingar i Malmö,
Stockholm, Kalmar och Luleå. Vi har fått fler medlemmar under senare år, främst är det människor som
flyttat hit från Pakistan och Indien.
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ytZXelIy
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Som muslim och troende är detta terrordåd särskilt
klandervä…
Expressen. Publicerat på webb 2017-06-04 19:58.

För många muslimer runtom i världen har detta
sedan länge varit en del av vardag…

Känslor av vrede och sorg, men även kärlek och
empati med offren, fyller våra informationskanaler.
Det har blivit en del av den nya verklighet som vi
lever i.
Som muslim och troende är detta terrordåd särskilt
klandervärt och förkastligt för mig. Min religion
värdesätter människolivet väldigt högt, och
förklarar mordet på en oskyldig människa vara ett
mord på hela mänskligheten (Koranen 5:32).
För många muslimer runtom i världen har detta
sedan länge varit en del av vardagen. Det fanns en
period då det nästan dagligen rapporterades om
oerhört blodiga terrorattentat i Iraq. En liknande
situation råder i Pakistan, Syrien och på andra
platser runtom i den muslimska världen.
Efter dådet i Manchester den 22 maj uttalade sig
Hazrat Mirza Masroor Ahmad, global ledare av det
Ahmadiyya Muslimska Samfundet, på följande vis:
Det är en källa till oerhörd sorg för en sann muslim
att få höra att oskyldiga människor mördas av
(andra) muslimer och att det finns muslimer som
orsakar sådan ödeläggelse och förstörelse i islams
namn.
Därför är vår församling alltid ute och manifesterar
mot detta ursinningslösa våld som sker i vår
religions namn. Vi var på Sergels torg efter
Drottninggatan, och vi var även i Manchester och
på London Bridge efter de senaste attentaten.
Den islamistiska terrorn är ett allvarligt hot mot det
öppna samhälle som vi européer önskar försvara
och bevara. Samtidigt som vi ökar säkerheten här
hemma, bör vi även se till att fred och säkerhet
etableras i övriga delar av världen där dylik terror
fortsätter ödelägga livet för miljontals människor. Vi
har sett upprepade exempel på att lokala konflikter
har fått globala konsekvenser. Tusentals
människor flyr just nu Nordafrika och Mellanöstern
för att söka sig till säkrare regioner.
Det är även viktigt att vi påminner och upplyser våra politiska ledare om att lukrativa handelsrelationer
och vapenförsäljning till diktaturer destabiliserar redan hårt drabbade regioner, och att det kan få
konsekvenser för den egna befolkningens säkerhet i längden. Nyligen har vår regering besökt både Iran
och Saudiarabien, som båda är högst involverade i regionala konflikter och terrorfinansiering. I kampen
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mot terrorn är det således viktigt att vi håller en rak och bestämd kurs.
Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Kashif Virk. Foto: WAHID RAZIULLAH / WAHID RAZIULLAH
Foto: ANDY RAIN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/wEFHdtxL
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Var inte rädda för den bokstavstrogne muslimen
Kvällsposten. Publicerat i print 2018-05-07. Sida: 4.

■■ Integration innebär för mig att älska mitt
land, att verka för dess bästa och…

I olika opinionstexter och mediala skildringar
framställs "bokstavstroende" muslimer generellt
som problematiska. Ibland påpekas detta i
förhållande till andra "sekulariserade" muslimer.
Vad som avses med dessa två kategorier framgår
inte så ofta. Möjligtvis används de synonymt med
orden "ortodoxa" respektive "liberala". Det framgår
även av diskursen att det är den senare gruppen
som enklast kan integreras in i det svenska
samhället.
Ordet bokstavstroende (enligt SAOL: tro på det
ordagranna innehållet i en religiös text) har en
negativ klang i det svenska språket. Enligt allmän
uppfattning avser denna kategori dem som
lusläser sina texter, utan inslag av varken förnuft
eller pragmatism. De som uppfattas som
bokstavstroende är bland andra IS och al-Qaida,
vilket är paradoxalt eftersom dessa terrorrörelser
är väldigt selektiva i sin förståelse av de religiösa
texterna och konsekvent bortser från både
helheten och religionens centrala läror.
Som muslim upplever jag en stolthet och glädje av att min heliga skrift är Koranen. Jag läser den
regelbundet och finner visdom och nya insikter däri. Men vad innebär det rent praktiskt att jag följer de
läror som finns i skriften? Hur ser jag på svensk lag i förhållande till detta? Detta tror jag är frågor vars
svar skulle intressera många.
Som muslim ålägger jag mig själv att följa Islams centrala läror om bön, allmosor till de behövande,
fasta under månaden ramadan (bland annat för att utveckla min empati och medkänsla) och att en
gång i livet åka på pilgrimsfärd till Mecka. Jag tror på en allsmäktig gud, Allah. Jag tror att personer som
Krishna, Buddha, Moses och Jesus var guds sändebud till sina folk (35:24), och tror på de
uppenbarelser som de mottog.
Koranen lär mig vikten av sanning (9:119), rättvisa (5:8) och att uppfylla mina löften (16:91). Enligt min
tro är medborgarskapet ett löfte jag har gett den svenska staten, och därför är jag ålagd att uppfylla
mina medborgerliga skyldigheter.
I många religiösa traditioner finns den gyllene regeln om att behandla sin nästa som man själv vill bli
behandlad, men Koranen går längre än så och uppmanar att man ska behandla andra väl av ren
välvilja och människokärlek (16:90).
Vidare uppmanar min tro mig att verka för fred. Nyligen sa ledaren av min församling, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad, följande på en fredskonferens i London:
"Vår tro kräver utav oss att försöka förmå människor, i alla delar av världen, vare sig rika eller fattiga,

Sida 299 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

vare sig mäktiga eller förorättade, vare sig de är religiösa eller icke-religiösa, till fred och rättvisa."
Integration innebär för mig att älska mitt land, att verka för dess bästa och att alltid vara lojal gentemot
det.
Vissa bud i Koranen relaterar till hur ett muslimskt land ska styras, och andra är sådana att de ej tillåts
enligt svensk lag. Dessa blir då underordnade budet om att man ska följa lagarna av den plats man
lever i (4:59), alternativt migrera (16:110). Som muslim eftersträvar jag inte att svenska lagar ska
anpassa sig efter mina egna religiösa lagar. Lagarna i ett land är till för alla människor, och ska absolut
inte gynna en viss religiös tradition.
Även om det finns inslag i min religion som skiljer sig från normer i samhället, exempelvis synen på
sexualitet, så betyder detta inte att jag hyser förakt mot människor som lever enligt andra normer. Islam
lär att man ska älska och respektera alla människor, och jag lever efter mottot "Kärlek för alla, hat mot
ingen". Men rätten att ha uppfattningar som skiljer sig från majoritetsnormen är enligt mig en central del
av religionsfriheten.
Likt jag tidigare påpekat, kan en meningsfull tillvaro i ett mångkulturellt samhälle endast vara möjlig om
det sker ömsesidig dialog och det bereds tillfällen att mötas. Detta är det effektivaste sättet att motverka
inbördes fördomar och rädslor. Jag hoppas innerligt att detta blir vägen framåt.
"Enligt min tro är medborgarskapet ett löfte jag har gett den svenska staten."
KASHIF VIRK
Imam i Ahmadiyya muslimska samfundet
Bildtext: Kashif Virk, imam i Ahmadiyya muslimska samfundet. | FÖLJER LAGEN. Som muslim
eftersträvar jag inte att svenska lagar ska anpassa sig efter mina egna religiösa lagar. Lagarna i ett land
är till för alla människor, skriver Kashif Virk. Genrebild.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/mbGfNBF
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Imam: "Muslimer måste våga ta debatten"
Omni. Publicerat på webb 2017-10-25 12:10.

© Omni<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen.
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/BjjHIXqh
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saxat från nätet
Dagens Samhälle. Publicerat i print 2017-05-11. Sida: 10.

"» Att arbeta med att minska hälsoklyftorna
kan inte vara fritt valt arbete. « Karin Rågsjö &
Jessika Rylle Svensson (V) föreslår en
folkhälsolag för att nå målet om jämlik hälsa.

"
"» Vi möter dagligdags förtvivlade människor som
inte vet hur de ska få tillvaron att gå ihop eller var
de ska ta vägen efter en ombyggnad. «
Hyresgästföreningens Marie Linder & Jonas
Nygren försvarar förslaget om stärkt makt för
hyresgäster vid renoveringar."
"»Att vi är många som känner oro visar sig på
sociala medier, vid middagsbord, på kafferaster
och överallt där människor möts. Ofta får
åtminstone jag höra att, 'jag är inte
sverigedemokrat men...'«
Danderydsmoderaten Carina Erlandsson (M)
tycker att flyktingfrågan förtjänar mer debatt."
"» Om religionsutövare upplever rädsla inför att
besöka sina kyrkor, moskéer, tempel eller
liknande, så är detta ett hot mot religionsfriheten och demokratin. «
Imamen Kashif Virk om hoten mot muslimer efter en misstänkt mordbrand i moskén i Järfälla."
"» De stora partiernas samling i mitten och deras allt mer samstämmiga ekonomiska politik har gjort det
möjligt för populister och extremister, i synnerhet på högerkanten, att vinna terräng. «
Frilansjournalisten Morgan Finnsiö skriver om den politiska utvecklingen i Europa och Sverige apropå
franska valet."
"»Bilden av staden som bärare av all utvecklingspotential måste utmanas. «
Johanna Nilsson & Maria Lillieström, kunskapsplattformen Härifrån, kritiserar landsbygdskommitténs
förslag om landsbygdssäkring."
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/vXa22KPh
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Du kan vara svensk och muslim samtidigt
Aftonbladet. Publicerat på webb 2017-09-10 04:00.

Debattören: Vi måste prata med varandra, inte
om varandra Foto: JOHNÉR Det är hög tid att
krossa de barriärer som växer sig allt högre
mellan oss. Jag föreslår att vi talar med
varandra i stället för om varandra, skriver
Kashif Virk.

Personerna på bilden har inte med texten att göra.
DEBATT Detta är en debattartikel. Det är
skribenten som står för åsikterna som förs fram i
texten, inte Aftonbladet. DEBATT. I en mycket fin
tweet skrev den profilerade DN-journalisten: "Islam
har med Sverige att göra. Många svenskar är
muslimer. Finner tröst, styrka och mening i religion.
Religionsfriheten centralt i demokrati."
Så enkla och självklara ord, kan tänkas. Men det
går inte en enda dag utan att man känner behovet
av att de upprepas: Många svenskar är muslimer.
Bland dessa muslimer finns ingenjörer,
web-utvecklare och busschaufförer etc. Bara inom
min församling, Ahmadiyya, kan jag räkna upp till
mer än ett dussin läkare och läkarstudenter. Alla
har de gemensamt att de hjälper till att bygga upp
det land som vi älskar och värnar om.
Men ibland verkar det som om vissa aktörer i
samhället vill att vi ska tro det motsatta.
I dagarna önskar den bosniakisk-muslimska
församlingen i Norrköping bygga en moské i
staden, enligt deras utsago även självfinansierad.
Detta väcker självklart känslor.
Mer allvarligt är att ett politiskt parti, SD, önskar ha
en folkomröstning om huruvida detta ska tillåtas
eller inte. Religionsfriheten är således betingad
med folkets vilja, enligt partiet.
Liknande diskussioner har även skett vid
byggandet av andra moskéer i landet. Och i
veckan uttalade sig en av partiets främsta
företrädare, Mattias Karlsson, om att Koranläsning
i kyrkan är "direkt avskyvärt", och likställde skriften
med "Mein Kampf". Jag har tidigare här på AB
Debatt bemött Karlssons syn på Koranen.
På sociala medier, där jag regelbundet delar nyheter som berör Islam i Sverige, möts jag av
kommentarer som kan upplevas som mycket stigmatiserande.
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Önskas exempel på detta kan ni läsa kommentarerna till denna artikel, och även andra som jag har
skrivit tidigare. Jag menar att detta beror på förutfattade meningar om vad det innebär att vara en
muslim.
Visserligen finns utmaningar knutna till integrationen av muslimer i landet. Det finns barriärer som
upprätthålls både utav språk- och kulturskillnader. Men att Sverige historiskt sett varit kravlöst gentemot
invandrare, behöver inte betyda att man nu inte accepterar annat än assimilation.
För mig är definitionen av integration att älska mitt land, att vara redo att tjäna det och verka för dess
bästa. Det innebär inte att jag ska överge mina religiösa och kulturella preferenser.
Det är hög tid att krossa de barriärer som växer sig allt högre mellan oss. Jag föreslår att vi talar med
varandra i stället för om varandra.
För er som aldrig talat med en imam tidigare, vill jag välkomna till ett personligt samtal. För er som har
frågor gällande islamiska urkunder som ni inte finner förenliga med gällande värderingar, vill jag också
bjuda in till en dialog om just detta. Och jag hoppas det finns fler företrädare bland muslimer i Sverige
som aktivt tar ställning på liknande sätt. Det är en skyldighet vi har både gentemot vår religion och våra
landsmän.
Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Häng med i debatten och - följ Aftonbladet Debatt på Facebook.
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/bBsy3R37
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Modig moskégranskning
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2015-09-17. Sida: 5.

Granskningen av radikala muslimska miljöer är
ett tecken på hur islam blir mer integrerat i det
svenska samhället.

Gefle Dagblad har under sommaren, med kulmen
förra veckan, stått för viktiga och angelägna
publiceringar. I en serie artiklar har tidningen
granskat stadens moské och människor i dess
ledning, bland andra imamen Abo Raad.
Publiceringarna har skett i samarbete med
frilansjournalisten Magnus Sandelin, en av de mer
kunniga i Sverige på muslimsk extremism.
Reportrarna har kunnat visa hur Abo Raad på
Facebook hyllade IS framgångar i norra Irak
sommaren 2014. Imamen stod också som
medansvarig för en hemsida där det hävdades att
muslimer inte fick bli vänner med icketroende och
att homosexuella män ska straffas med döden.
En Gävlebo, med koppling till moskén, som länge
varit i blåsväder för sin syn på extremister är Ali
al-Ganas. På Facebook har även han hyllat
"Kalifatet" och lyft fram salafistiska predikanter
som uppmanat till självmordsattacker.
Moskén har också upplåtits till en radikal, kanadensisk imam som predikar att kvinnor ska hålla sig
hemma och att det är rimligt att avrätta den som vill lämna islam eller som förolämpar Muhammed eller
Jesus.
Gefle Dagblads publiceringar gav upphov till ett bombhot, vars brottsrubricering ändrades från olaga hot
till falsklarm. Men de ledde också till de motanklagelser som tycks följa som ryggmärgsreflexer så snart
någon lyfter fram de auktoritära, sexistiska, antisemitiska eller våldsbejakande budskap som alltför ofta
predikas i islams namn.
I en debattartikel i konkurrenttidningen Arbetarbladet skriver Abo Raad upprört om "islamistnoja". Gefle
Dagblads skriverier sägs utgöra "ett klockrent exempel på hur muslimer ständigt reproduceras som
onda".
Imamen önskar att "man ökar dialogen" med muslimska organisationer, vilket är paradoxalt med tanke
på att han och andra företrädare för moskén konsekvent vägrat bemöta de påståenden som framförts i
GD.
Inte heller Ali al-Ganas ville tala med tidningen. Hans bror Najim, tillika moskéns kontaktperson, lät
hälsa: "Era frågor har ingenting med vårt arbete och sociala engagemang i moskén att göra. Vad vi
tänker, tycker och tror är endast vår ensak och ingen annans. " Så mycket för den dialogen. Orden om
"vår ensak" blir desto mer besynnerliga som moskén och den ovan nämnda hemsidan delvis har
finansierats av skattepengar.
Och det intressanta är att när imamen väl talar ut - även det hos Arbetarbladet vilket man kan tycka är
lite barnsligt - säger han flera kloka och rimliga saker.
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Bilden av en islamofobisk omgivning som ständigt vill ansätta muslimer med sina fördomar saknar inte
verklighetsbakgrund. Hatet mot svenska muslimer sticker ständigt upp sitt tryne.
Men det betyder inte att all kritisk granskning av allt som ryms under paraplyet islam är fördomsfull och
illvillig. Gefle Dagblads reportageserie är tvärtom ett skolexempel på hur man journalistiskt bör nalkas
de extrema tolkningarna av religionen som nu vinner mark inte bara i Mellanöstern.
I serien kommer många moderata muslimska röster till tals. Imamen Abd al Haqq Kielan talar om vikten
av medierapportering om avarterna: "Det enda sättet man kan skada islam är att låta extremisterna
härja fritt". Professorn Mohammad Fazlhashemi får berätta om hur det salafistiska perspektivet inte är
representativt.
Islamologen Jan Hjärpe lyfter fram de många troende muslimer som integreras sömlöst i det svenska
samhället och poängterar att det är de extrema som vill segregera och splittra, medan imamen Kashif
Virk manar till muslimsk öppenhet och tydliga avståndstaganden mot extremism.
Man kan faktiskt säga att granskningen i sig är ett tecken på hur islam alltmer betraktas som en naturlig
och permanent beståndsdel i Sverige. Just för att muslimer inte längre betraktas som ett homogent,
främmande kollektiv ständigt i underläge vågar medierna nu lyfta fram religionens baksidor - på samma
sätt som man behandlar alla fenomen i samhället.
I mitten av augusti, före den senaste granskningen i GD, besökte några Gävlepolitiker moskén. Fanns
det extrema tendenser där? "Enligt de aktörer vi har pratat med i dag på moskén så finns det inte", sa
socialdemokrat Bill. "Inte vad jag känner till och inte de i min närhet heller", sa moderat Bull.
Medierna ska förstås inte sprida fördomar om islam eller andra trosriktningar. Men de ska heller inte
sopa problem under mattan. Då kan följden bli att de politiker som fördelar skattemedel får ett alltför
dåligt beslutsunderlag. Gefle Dagblads modiga och skickliga granskning är förhoppningsvis ett litet
motgift mot den åkomman.
"All kritisk granskning av islam är inte fördomsfull och illvillig."
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/oPSWcmCD

Sida 306 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Vi måste bekämpa hedersförtrycket tillsammans
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2016-10-05 05:00.

Hedersförtrycket är ett växande
samhällsproblem. Liksom kränkande religiösa
moralpoliser. Men det duger inte att
skuldbelägga varandra, vi måste vi lösa det
tillsammans, skriver imam Kashif Virk.

På senare tid har det kommit flera rapporter om
kvinnor i förorter som trakasseras och kränks av
religiösa moralpoliser. Nu senast är det en 21-årig
kvinna från Hedemora som berättar hur hon under
en längre tid utsatts för hot och förolämpningar,
vilket även eskalerat till fysiskt våld.
Detta är helt oacceptabelt. Dylika uttryck av
våldsamt beteende måste beivras. Jag vill med
denna artikel fördöma denna typ av tvång utifrån
ett religiöst perspektiv.
Islam lär att inget tvång råder i religiösa
angelägenheter (2:256). Att tro eller inte tro
förklaras vara en universell rättighet för alla
människor (18:29). En muslim definieras vidare av
att denne är någon vars hand och tunga andra går
säkra ifrån (Hadith).
Muslimer som agerar på ett sätt som både strider
mot sin tro och svensk lagstiftning försämrar bilden
av islam i samhället avsevärt. De placerar på så
vis sitt ego och sin falska heder över både lagen
och tron. Något som är centralt i islam är att be för
sina medmänniskor. Jag tvivlar på att mannen som
angrep kvinnan i Hedemora ens ber för att han
själv ska bli en god människa.
Hedersförtrycket är ett växande samhällsproblem
som drabbar allt fler. Av erfarenhet kan jag berätta
att människor från andra kulturer känner rädsla för
vad de uppfattar som en främmande och liberal
livsstil. De har en stereotyp bild av hur det är att
vara svensk och leva i ett sekulärt land. Jag är
övertygad om att denna bild kan ändras om fler
möjligheter och tillfällen skapas där människor från
olika kulturer kan mötas. Vi måste bryta upp
avskilda sociala miljöer där intolerans mot
avvikelser är accepterat.
Debatten om hur vi ska lösa problemet med
hedersförtryck bör inte begränsas till att vi skuldbelägger varandra för att inte markera tydligt.
Exempelvis anser vissa att jag själv bidrar till att upprätthålla hederskulturen bara för att jag är imam.
Bättre vore om man la fram praktiska och både kort- och långsiktiga lösningar. Statliga myndigheter bör
anordna seminarier dit olika samhällsaktörer är inbjudna och delar sina erfarenheter. Det arbete som
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redan pågår bör redovisas och viktiga lärdomar bör tas därifrån.
Som imam är jag redo att bidra med mina erfarenheter och relevant kunskap i ämnet.
Kashif Virk
imam i Stockholm
Debatten om hur vi ska lösa problemet med hedersförtryck bör inte begränsas till att vi skuldbelägger
varandra för att inte markera tydligt, skriver Kashif Virk.
Kashif Virk
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/wtQgvZ2f
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Imam: Islam viktigt när återvändare rehabiliteras
Omni. Publicerat på webb 2019-04-15 21:10.

© Omni<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen.
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/1ecS2h2m
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IS följer inte islam
Barometern. Publicerat på webb 2014-09-25 10:00.

På senare tid har terrororganisationen IS
brutala aktioner väckt stor vrede och
upprördhet världen över. Foto: Uncredited Det
råder en global konsensus om att denna
organisation måste bekämpas.

Samtidigt är det flera missvisade västerländska
medborgare som reser till Irak för att ansluta sig till
IS, av förmodan att de därigenom tjänar sitt folk
och sin religion. Som imam av ett av de äldsta
muslimska samfunden i Sverige skulle jag först
och främst vilja fördöma och ta avstånd från IS,
deras aktioner och deras ideologi. De följer varken
läran i den heliga Koranen eller den helige
profeten Muhammed. Det sårar oss djupt att de
hänvisar sina dåd till islam, en religion vars själva
namn betyder fred. Islamistiska
terrororganisationer har också lyckats inpränta
djupa fördomar och motvilja mot islam här i
Sverige, och många människor tar nu för givet att
det är en våldsbejakande religion. Men jag skulle
vilja försäkra om att grundläggande principer i
islams lära förkastar denna syn helt och hållet.
Koranen lär att det inte finns något tvång i
religionen (surah 2 vers 256), att strid enbart är
tillåtet i självförsvar och att överträdelser mot
civilbefolkningen är förbjuden (2:190). Det står till
och med att ett sådant krig syftar till att skydda
andra religiösa minoriteter, då även kyrkor, kloster
och tempel ska beskyddas. Då två parter hamnar i
opposition mot varandra förmanar Koranen att
detta inte får leda till att den ena agerar orättvist
mot den andra. Det står även att när två parter blir
oense med varandra är det den tredje partens
uppgift att försona och stifta fred mellan dem. Jag
vill också rikta mig till ungdomar i Sverige som
överväger eller haft tanken att ansluta till dessa
lokala strider, och påpeka att dessa grupper inte
följer Koranens principer. Det är i själva verket
deras hat som formulerar deras principer. Hur kan
en religion föreskriva hat och förtryck, när
profeterna själva genomgick detta under
begynnelsen av sina anspråk? Islams tidiga
historia vittnar om hemska förföljelser mot de
första muslimerna, men som de ståndfast
uthärdade. Denna aspekt av islam bör framlyftas,
särskilt under vår tid, och man bör undvika att blint
åtlyda kallelser till jihad. Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten
i dess namn. Låt oss därför bemöta deras handlingar genom vår egen handling, och låt oss därigenom
bevisa att svenska muslimer är lojala mot Sverige och de värderingar som vårt land företräder.
Kashif Virk
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Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
?Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i dess namn?, skriver
insändarskribenten.
© Barometern<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/pnCEvCBL
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Jihadism reduceras till vantolkningar av islam
Expressen. Publicerat på webb 2017-03-17 12:52.

Syftet med att kalla jihadister för terrorresenär
är att säga att de bara är ter…

I en replik på mitt inlägg om bekämpning av
islamism med sekularism kommer Kashif Virk med
tre invändningar; att de flesta terrorresenärer har
kriminell bakgrund, att imamer vet att det görs
grova tolkningar av islams urkunder och att
imamer behövs för att ge en rätt bild av islam. Det
finns flera problem i Virks resonemang.
För det första är hans främsta ambition att rentvå
islam än att ta avstånd från dess våldsbejakande
inslag. Detta blir tydligt både när han kallar
jihadister för terrorresenärer och när han reducerar
jihadism till en fråga om misstolkningar av
urkunder.
Syftet med att kalla jihadister för terrorresenär är
att säga att de bara är terrorister utan någon
koppling till islam. Om dessa terrorresenärer bara
drivs av krig och kriminalitet varför söker de inte
sig till Ukraina, Colombia eller Filipinerna?
Dessutom så är hantering av kriminalitet, om Virks
påstående gäller, inte imamers expertområde.
Staten har egen sekulär expertis för hantering av
kriminalitet.
För det andra reducerar Virk jihadism till
vantolkningar av islam. Detta när det blir svårt att
öppet försvara våldsbejakande inslag i t.ex.
koranverserna 47:4 och 8:12 om halshuggning av
otrogna. Så länge Virk visar ovilja att erkänna och
ta avstånd från våldsbejakande inslag i
urkunderna, kan hans påståenden om imamers
avradikaliserande roll inte vinna trovärdighet.
För det tredje vill Virk inte se att sekularism
innebär en underminering av religiösa auktoriteter.
Ett långsiktigt arbete mot jihadism bör drivas av
den sekulära statens utbildande, uppfostrande och
rättsvårdande instanser. En sekulär stat bör inte
lägga sig i tolkningar av religiösa dogmer och inte
heller legitimera religiösa auktoriteter genom att
anlita dem för att ge en sann bild av någon
religion.
Devin Rexvid
Projektledare "STOPP" på uppdrag av Riksorganisationen glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF)
Devin Rexvid.
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©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/rZj3OiTj
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"Som troende är jag van vid att mötas av fördomar"
Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2014-08-26. Sida: 26,27.

LÄSARBREV Idagsidans artikelserie "Gud vs
Darwin" lockade många läsare att uttrycka sina
synpunkter kring hur vetenskapen och Gud
förhåller sig till varandra. Här är några av
gensvaren, fler finns på: svd.se/idag

SOM TROENDE och praktiserande katolik kan jag
med säkerhet hävda att jag inte har träffat en enda
troende, varken i Sverige eller utomlands, som tror
bokstavligt på Bibeln. Dessa förekommer säkert,
men de flesta troende bekänner vetenskapen och
evolutionen.
Gud är inte en vitskäggig gubbe sittande på ett
moln i himlen.
Det vi tror är att Gud är kärleken. Gud är det goda
inom oss alla. Gud genomsyrar oss alla, vare sig vi
vet det eller inte, med den Helige Ande. Det är upp
till oss att öppna oss för Honom.
Därför finner jag det alltid lika intressant när jag hör
folk säga: jag ber, men Gud svarar inte. Vad ber
du om? Ber du om en ny bil? En lottovinst? Gud är
ingen enarmad bandit eller anden i lampan. Att be
är att kommunicera med Gud. Vi måste vårda vårt
förhållande till Honom, precis som i mänskliga förhållanden.
Som troende i detta sekulära land är jag van vid att mötas med fördomar och förutfattade meningar.
Tron gör mig stark men samtidigt väldigt sårbar. Jag erkänner att några gånger har jag kommit hem och
gråtit för att människor har idiotförklarat och förödmjukat mig, trots att min enda mening har varit "Jag
konverterade till katolska kyrkan för ett antal år sedan".
Mitt mål är inte att frälsa andra människor. Det kan bara Jesus Kristus göra. Och du väljer själv om du
vill ta emot honom.
"MARIA"
EFTERSOM JAG SJÄLVär en del av den historiska miljö som Anna Lundin (intervjuad i SvD den 21
juli) lämnade, kan jag förstå och förebrå mig själv och vårt sammanhang att vi inte gav mer utrymme för
det intellektuella samtalet.
Periodvis var tron på Gud och kärleken till Kristus en stark känsla, som en förälskelse av andlig
karaktär, men inte ens predikan, undervisningen, tog itu med att förklara och försvara den teologiska
hållning som gällde. Man tog det för självklart.
Det finns litteratur i vår tid och flera som ägnar sig åt att bearbeta relationen naturvetenskap och tro,
skapelseteologin i mötet med evolutionsteorin.
Det behöver inte vara en konflikt utan kan innebära kompletterande perspektiv. Artikeln var just en
sådan öppning som inbjuder till fortsatt dialog och jag tror dessutom att Anna Lundins beskrivning av
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hur hon kan fantisera om hur Gud en dag ska bekräfta sin bejakande respekt för hennes tvivel, den
drömmen blir nog en verklig erfarenhet.
STANLEY SJÖBERG, FRIKYRKOPASTOR
FÖR TROENDE har skapelseberättelsen i Bibeln blivit ett stort hinder för att kunna tänka sig en
evolution. Det går dock alldeles utmärkt att förena Gud med evolutionen. Bibelns skapelseberättelse är
en perfekt stillbild ur en lång evolutions video.
Den människolika varelsen hade fått en tillräcklig tjocklek på hjärnbarken för att kunna göra
tankemässiga analyser och formulera undringar. Den kunde se skillnaderna på könen och sätta ord på
det den såg och den började skyla könet.
Förmågan till att samla kunskap var så nära som ett fruktträd i deras egen trädgård. Vår Herre hade
nått långt. Ja, så långt att han började tveka om han skulle släppa på hela den nya förmågan
obegränsat.
Denna tvekan ledde till förbudet mot att äta av kunskapens träd. Människan skulle ju kunna ta reda på
hela konceptet och riskera att förstöra alltihop. Han blev dock offer för sin egen skapelse och den
tvåbenta varelsen var vid det här laget inte möjlig att stoppa. Den var nu färdig att gå vidare från ett liv
styrt av instinkter till ett liv med tankemässig problemlösning, bosättningar och odlingar av marken samt
att föröka sig.
När Jesus uppträder på den världshistoriska scenen ställer han alla Gamla testamentes lagar och
regler på ända och säger att ett nytt bud ger jag er att ni skall älska varandra. För människan är det slut
med att äta eller ätas. Det var ett nytt samliv baserat på kärlek, som var det nya konceptet. Att strikt lita
till hjärnans tolkningar av tillvaron är att stänga för nya öppningar, som vi i dag inte har redskap för att
se svar och lösningar på. Det krävdes till exempel en väldigt stor accelerator för att hitta den partikel,
som i och för sig var förutspådd av Higgs. Nästa gång kan vi stöta på något som ingen hade tänkt på.
Verifierad kunskap är rätt att bygga vidare på, men sökmotorn bör vara utrustad med en
vidvinkelkamera, som inte tjuraktigt låser för nya upptäckter. Tron lever ofta vidare på det omöjligas
möjlighet och det skadar inte att den finns med. Sedan är det verifikationen som krävs.
DOCENT ROLAND SENNERSTAM, BARNLÄKARE
JAG TYCKER INTE att man måste välja mellan naturvetenskapen och Gud, men det beror på vilket
Gudsbegrepp man har. Ett "magiskt" övernaturligt Gudsbegrepp som vissa religiösa har kan vara
oförenligt med naturvetenskapen. Men jag tycker att det Gudsbegrepp som Jesus försökte förmedla är
förenligt med naturvetenskapen.
För det första uppmanade han alltid till att söka sanningen.
Naturvetenskapen söker efter de sanningar som kan redas ut med hjälp av den vetenskapliga metoden.
Därför tycker jag inte att kristna bör ha något problem med vetenskap. För det andra tolkar jag Jesus
förmedlade Gud som ett mer abstrakt begrepp.
Hur jag tänker kan kanske exemplifieras med jultomtebegrepp och om det är rätt att lura barn att tro på
honom. När min dotter var sju år kom hon hem från skolan och sa, "Jultomten existerar inte, han kom till
skolan men det var bara Fridas pappa". Och då svarade jag: "När du leker hund och katt med din bror
och säger att det där är ingen hund det är bara min bror, så förstör du leken. Om du säger:
"Jultomten var bara Fridas pappa" så förstör du jultomteleken som alla föräldrar i länder som har
jultomte leker med sina barn varje jul. "Jag vill leka jultomten i år också", sa dottern som förstod att
jultomten är en lek och inte menad som en figur som finns i verkligheten.
JANET WENNERSTEN
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JAG SJÄLV ÄR religiös och har uppfattningen att religionen är Guds ord medan vetenskapen är Guds
handling. När vi studerar olika heliga skrifter försöker vi således öka vår insikt i vad Gud önskar från
oss. När vi däremot studerar universum och dess fantastiska egenskaper så utforskar vi Guds handling.
Jag är övertygad om att det råder fullständig förenlighet mellan Guds ord och handling.
En korrekt studie av religionen kan således inte bestrida vetenskapliga sanningar, och tvärtom.
Men jag tror även att vi har en själ som kan uppleva Guds närvaro och att denna känsla kan utökas
genom att vi utvecklar vår andlighet.
För mig handlar religion således om vägledning till min absoluta fysiska, moraliska och andliga
höjdpunkt.
KASHIF VIRK
"Bibelns skapelseberättelse är en perfekt stillbild ur en lång evolutionsvideo." Docent Roland
Sennerstam, barnläkare
DARWIN VS GUD
Gensvar från läsarna.
En serie om vetenskap, tro och livsåskådning.
I MORGON
"Vardagstressen gör att livet känns som ett fängelse." Idag-sidans psykolog svarar läsarna.
Bildtext: 23 7:"Gud finns med och bär allt liv hela tiden", säger Sara Blom, präst och fysiker.|21 7: Gud
erbjöd ingen bot mot Anna Lundins existentiella ångest. Men i vetenskapens världsbild fann hon
förtröstan.|22 7: "Jag tror inte religionen har någon biologisk bas. " Magnus Enquist, professor i etologi
vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet.
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Fredric Karén. Databasens namn: Fredric Karén / Svenska Dagbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/UgrPwjXA
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Befria slöjan från onda associationer
Expressen. Publicerat på webb 2017-05-08 06:00.

Bilden av kvinnor i islam som Rexvid återger är
en bild som de flesta muslimer i…

Expressen 4/5) där han försöker ge muslimska
attribut en innebörd som är oerhört vinklad och
problematisk. Genom att använda ord som religiös,
politisk och sexistisk symbol för kvinnoförtryck och
ett vapen mot jämställdhet, och rätten till att täcka
en tuktad, begränsad, kontrollerad, disciplinerad,
osynliggjord och på samma gång sexualiserad
kropp, ger han en bild av kvinnor i islam som de
flesta muslimer inte känner igen.
Jag har tidigare skrivit i Expressen att slöjan bör
befrias från onda associationer, samtidigt som
tvång kring dess bärande bör fördömas.
Rexvids resonemang kring försörjningsansvar och
viljan att vara permanenta hemmafruar, är för mig
obegripligt. Kvinnor i islam har rätt till att arbeta
och ha inkomst. Att de vägras vissa tjänster, inte
utifrån kompetens utan för religiösa attribut, bör
problematiseras. Många internationella flygbolag
har slöjbärande kvinnor i tjänst, och att ett svenskt
bolag ser ett värde i att inte tillåta detta bör
ifrågasättas.
Gällande försäljning av alkohol etcetera, så gäller
samma riktlinjer även för män. Men det är upp till
varje individ att ta ställning till om ett yrke passar
eller inte. I det här fallet var det alltså en
slöjbärande kvinna som genomgått en hel
arbetsintervju hos ett flygbolag, men får nobben i
sista stund. Kanske borde bolaget i fråga varit mer
tydlig från början om vilka riktlinjer som gäller?
Debatten om inkluderandet av muslimer (främst
kvinnor) i arbetslivet och offentligheten lär blossa
upp igen då och då även framöver, och jag hoppas
allmänheten ser faran i att debatten präglas av
debattörer som ser all ondska i just islam.
Kashif Virk
Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Kashif Virk. Foto: Privat.
Vilken typ av arbete kräver aktivisterna rätt till? Expressen 4/5 Foto: Skärmdump Expressen 4/5-2017
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/LZcQ8l50
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Nyheter P4 Västmanland
SR P4 Västmanland. Sänt i radio/tv 2020-09-19 08:30.

© SR P4 Västmanland<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Sida 318 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Kritik mot Sahlins uttalande.
SVT Rapport. Sänt i radio/tv 2015-02-20 18:30.

© SVT Rapport<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Fler imamer måste ta avstånd från jihadister
Expressen. Publicerat i print 2015-08-16. Sida: 4.

■■ Vi muslimer ser på radikalisering med lika
stort, eller större, allvar som övriga i det
svenska samhället. ■■ Men i nuläget finns det
ytterst få muslimska imamer som motarbetar
jihadister offentligt, skriver imamen Kashif
Virk.

På senaste tiden har olika röster i samhället höjts
med krav på ett mer förebyggande arbete för att
stoppa jihadister från terrorresor. Jämförelsevis är
Sverige långt efter andra länder i Europa inom
detta område. Anledningarna till det anses bland
annat vara osäkerheten kring vem som ska bära
ansvaret i frågan, samt att det råder en
beröringsskräck och att man vill undvika en konflikt
med landets muslimer. Särskilt muslimska
församlingar och moskéer förväntas engagera sig
mer i frågan.
Andra menar att islamistiska tendenser bör
fördrivas med religiös argumentation.
I nuläget finns det ytterst få muslimska imamer
som gör detta offentligt. Det råder dessutom stor
okunskap om religion och dess inflytande över
människor i vårt land. I skolor och medier ges en
mycket begränsad insyn i vad de olika religionerna egentligen står för.
Jag håller med. Kunskapen om islam måste öka i samhället, då det utgör en stark faktor till att motverka
fördomar. Aktörer som innehar en position där de kan informera och utbilda inom detta ämne måste bli
mer framträdande.
Jag vill även understryka att vi muslimer ser på radikalisering med lika stort allvar som övriga i
samhället, kanske till och med mer.
Under senare tid har jag som imam fått möjlighet att skriva i medier och ta avstånd från IS tolkning av
islam, och avslöjat att deras ambition om att etablera en muslimsk stat helt bestrider den lära som de
påstår sig följa.
Vår församling Islam Ahmadiyya har delat ut hundratusentals broschyrer över hela landet med
budskapen Muslimer för Fred och Kärlek för Alla Hat mot Ingen.
Syftet har varit att motverka extrema tendenser bland muslimer, och även att motverka islamofobi.
Våra moskéer runtom i landet är öppna för allmänheten. Skolklasser kommer på gratis studiebesök.
Den svenska nationaldagen firas genom att bjuda in våra grannar till att sjunga nationalsången och äta
grillad mat med oss. Vi har varit tydliga med att säga att lojalitet gentemot vårt land - Sverige, är vårt
huvudsakliga ansvar som medborgare.
Regelbundet anordnas även forum där talare från olika trossamfund inbjuds för att tala om fred och
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religiös harmoni. Det senaste ägde rum på ABF Stockholm i maj. I juni deltog Mona Sahlin vid
Ahmadiyya församlingens årsmöte i Göteborg, där hon visade uppskattning och stöd för vårt arbete.
I september inleder vår församling en kampanj med temat "Stoppa krISen" på bokmässan i Göteborg.
Det är tänkt att vara en rikstäckande kampanj för att informera om vad vår religion egentligen står för,
med det huvudsakliga syftet att motverka både radikalisering och islamofobi.
Vi står således sida vid sida med det svenska samhället för att motverka alla former av radikalisering
och extremism, och är tacksamma för att yttrandefriheten i vårt land ger oss möjlighet till detta.
Som imam i ett muslimskt samfund i Sverige är jag medveten om att muslimer generaliseras, med
minimal hänsyn till vad just deras inriktning representerar. Likt vilken annan religion som helst så har
islam oerhört många inriktningar. Dessa inriktningar avgrenas sedan i politiska grupper - likt IS - som
även har politiska agendor som de lockar till med religionens auktoritet. Där har vi imamer en oerhört
viktig uppgift, nämligen att bryta denna religiösa auktoritet och påvisa islamisters maktgirighet.
Bemötandet har hittills varit övervägande positivt. Men än finns de som räds av fördomar om att det må
finnas ett dolt bakomliggande syfte till att denna information sprids.
Till alla dem som tycker så vill jag klart och tydligt säga att som muslim står lojaliteten gentemot mitt
land Sverige allra högst i min tro.
"Våra moskéer runtom i landet är öppna för allmänheten"
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Tror ni verkligen att barnen nöjesflyr hit?
Vi undersköterskor torkar inte bara skit
Politikerna måste rädda mjölkbönderna
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
Michaela Möller Josefin Berglund
@Michaela_Moller @jossanberglund
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: RELIGIÖS AUKTORITET. IS har en politisk agenda, men använder religionens auktoritet för
att locka anhängare. Vi imamer har därför en oerhört viktig uppgift i att bryta denna religiösa auktoritet
och påvisa islamisters maktgirighet, skriver imamen Kashif Virk. | Patrik Nilsson: Till er som orkar klaga
på att ensamkommande ibland ser äldre ut: Att ni ens orkar bry er. | Michelle Jansson: Varje dag
försöker vi göra det bättre för våra äldre - försökt göra det du också. | Helena Jonsson och Palle
Borgström: Svenska politiker måste ta krafttag för att mjölkbönderna ska klara sig.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Nje6qPYM
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Hyckleriet i kampen mot islamistisk terror
Väst oroar sig för extremism, men har täta band till terrorns ideologiproducent
Dagen. Publicerat i print 2017-06-09. Sida: 2.

ALLT FLER SÄGER: Det är nog nu.
Terrorismen kan inte få fortsätta att härja.
Saker och ting måste förändras, som Theresa
May sa efter den fruktansvärda attacken i
London förra helgen.

May identifierade också den ideologi som ligger
bakom många av de senaste terrorattackerna: det
hon kallade islamistisk extremism.
Jag har de senaste åren ägnat en del trycksvärta
åt att försöka förklara det orimliga i påståendet att
religion orsakar våld.
"Religion" är något så varierat att det inte går att
göra några generaliseringar om det alls. Religion
av olika slag kan inspirera allt möjligt: kultur,
kapitalism - och våld.
För om idén att religion alltid göder våld är ett dike,
så är ett annat att bortse från övertygelsernas
betydelse. De som tänker så menar ofta att religion
möjligen kan vara en täckmantel för våld, men att
orsaken egentligen är något annat. Denna syn
bottnar antingen i en idealistisk idé om att religion
djupast sett handlar om kärlek - också det en
generalisering - eller i en marxistiskt färgad ovilja att medge att övertygelser alls spelar roll.
Övertygelser har betydelse. Förmågan att forma våra liv, och ytterst vår värld, efter våra idéer skiljer
människan från djuren.
Men om vi ska tala om övertygelsers konsekvenser måste vi tala om specifika övertygelser. Det kräver
kunskap och disciplinerade analyser. Att helt ursäkta eller helt skuldbelägga all religion är uttryck för
lättja och okunnighet, vilket tyvärr ofta präglar debatt om religion i dag.
Det som motiverar IS är varken religion i allmänhet eller mainstream-islam, utan salafism, en rörelse
från 1700-talet som försöker upprätta sin tolkning av 600-talets islam. Den präglas av stränga klädkoder
(skägg för män, ansiktsslöja för kvinnor), strävan efter renhet, och betonar separation från
icke-muslimer.
RÖRELSEN ÄR I minoritet inom islam, och skulle säkert vara irrelevant om den inte backats upp av det
rika Saudiarabien. Efter oljeboomen på 1970-talet har kungariket exporterat salafism-wahhabism över
världen via skolor, predikanter och moskéer.
Den saudiska regimen är ingen vän av IS, men skillnaden är subtil: terrororganisationen ser våld som
en legitim strategi för att åstadkomma det ideala muslimska samhället, vilket saudiska lärde avvisar.
Det handlar alltså om metod snarare än innehåll, och det är lätt att se att salafistiska, saudi-finaniserade
miljöer kan bli grogrund för terrorn.
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Detta är en destruktiv ideologi värd att motarbeta. Det finns också en oro för att pengar från oljestaten
finansierar verksamhet i Sverige. Men här finns ett hyckleri som Kashif Virk, imam i Islams Ahmadiyya
församling i Stockholm, satte fingret på när han fick frågan om han tog pengar från Saudi och svarade:
Nej, men fråga gärna Stefan Löfven samma sak!
Saudiarabien är enligt regeringens hemsida Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Vi oroar
oss alltså för inflytande från salafismen, men drar oss inte för att själva ha täta band till salafismens
moderland. Vi har omfattande ekonomiska och diplomatiska kontakter med detta land, som torterar
regimkritiker, anklagas för krigsbrott i Jemen och sätter kvinnors rättigheter på undantag.
På den globala scenen är Saudiarabien världens största vapenimportör. Det var en anledning till
president Trumps besök där i maj, då ett miljardavtal mellan länderna slöts. Även Mays Storbritannien
byter vapen mot olja med Saudiarabien.
Väst går alltså hand i hand med ett land som är ideologiproducent för terrorismen på våra gator.
Och det handlar inte bara om ideologi: för en tid sedan läckte ett amerikanskt ambassadmeddelande
som pekade ut landet som en källa för finansiering av den globala terrorn.
Vilken trovärdighet ger det att väst förfasar sig över IS terror och samtidigt samarbetar med ett land
som är så likt det kalifat IS drömmer om att upprätta? Det är symptomatiskt att när politiker talar om
hårdare tag, är det nästan alltid svaga grupper som ska sättas åt. Ingen vill offra handelskontrakt, eller
riskera att göra sig ovän med en allierad i FN-diplomatin.
INGEN TALAR HELLER om krafttag i form av storsatsningar i socialt utsatta områden, där grogrunden
för terrorrekrytering finns. I stället ska man stänga gränser för flyende eller sätta fotboja på migranter åtgärder som inte innebär några uppoffringar, och troligen inte heller är särskilt effektiva.
Detta är en tom signalpolitik som varken präglas av mod eller tålamod, och som därför aldrig kommer
aldrig kunna besegra terrorismen.
Obunden på kristen grund
Bildtext: UPPSLUPPET. USA:s president Donald Trump deltar med liv och lust i den traditionella
svärdsdansen när han välkomnades i Riyadh den 20 maj. | HÖG NIVÅ. Statsminister Stefan Löfven tog
det lugnare när han besökte den saudiske kungen Salman bin Abdul Aziz i höstas.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/aEZZiIWJ
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EXTRA LÄSVÄRT
Extra Luleå. Publicerat i print 2013-08-08. Sida: 2.

18-19 LULEÅBON Mammas val Läkaren Pavel
Pashnins yrkesval berodde helt på mamman.

16 KRÖNIKA
Ella Jonsson:
"Längtar efter en snällare värld"
22 VIMMEL
Konst i det gröna
Extra var på plats bland de 89 utställarna.
12 AKTUELLT
Ramadan avslutas
Kashif Makmood Virk ser fasteperioden som en
träning i att överkomma svagheter.
4-5 REPORTAGE
Att prova ha häst
Ett bra sätt att känna på ansvar.
© Extra Luleå<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Ju3guHYA
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P1-morgon
SR - P1-morgon. Sänt i radio/tv 2021-03-12 07:55.

© SR - P1-morgon<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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"Dags för männen att ta tag i den omoderna mansrollen"
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-10-25 06:37.

metoo fortsätter att väcka debatt. Sveriges
feministiska regeringen bör ta ansvar för att
utveckla mansrollen, anser två debattörer.
Dessutom väcks krav på en
sanningskommission.

Foto: Heiko Küverling / Mostphotos
1. SD: Vilda västern med undantag för
asylboenden
Idag kommer riksdagen, samtliga partier förutom
SD, att rösta igenom ett nytt lagförslag. Ett
undantag i plan- och bygglagen för byggande av
asylboende ger kommunerna ofattbara möjligheter
att köra över sina invånare. Vi är oroade över
konsekvenserna. Det skriver Roger Hedlund,
bostadspolitisk talesperson (SD). Hela artikeln på
Dagens Samhälle
2. "Vänta inte på Strandhälls beslut om
organdonation"
Det tycks ha gått troll i organdonationsfrågan för
våra socialministrar. Fler liv skulle kunna räddas
utan att någon kommer till skada, men beslutet
skjuts på framtiden om och om igen. Sjukvården
bör därför agera på egen hand. Det skriver Stellan
Welin, prof. emeritus, Linköpings universitet. Hela
artikeln på Dagens Samhälle Foto: Mostphotos
3. "Dags för männen att ta tag i den omoderna
mansrollen"
#metoo-kampanjen visar att många män behöver
ändra attityder och beteenden. Men vi måste ta ett
bredare grepp och utveckla hela mansrollen.
Sveriges feministiska regering kan stödja det
arbetet och ge tydliga uppdrag till myndigheterna,
skriver Nils Pettersson, föreläsare och
jämställdhetsutvecklare, och Torsten Tullberg,
ledare för Prostatacancerförbundets kampanj
Mustaschkampen. Hela artikeln på Dagens
Nyheter Foto: Colourbox
4. "Sanningskommission krävs om sexövergrepp"
Efter kampanjen #metoo är det självklart vår förhoppning att rättssystemet nu ska agera och mobilisera.
Men i vissa fall bör en sanningskommission vara ett alternativ, skriver tio kvinnliga svenska
kulturpersonligheter. Hela artikeln på Dagens Samhälle
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5. "Nästa lågkonjunktur slår hårt mot utrikes födda"
I en rapport med ny data från Statistiska Centralbyrån som presenteras i dag undersöker Liberalerna
hur nästa lågkonjunktur kommer att påverka de allra mest utsatta på den svenska arbetsmarknaden.
Resultaten är nedslående, skriver Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna. Hela
artikeln på Dagens Industri
6. "Min son ska inte vara rädd - för att bli man"
Vi föräldrar måste lyfta pojkars ansvar utan att skuldbelägga dem.Mina söner ska inte vara rädda för att
växa upp till män. Jag vill att de ska vara stolta över att de är män, precis som jag är stolt över att vara
kvinna och ser det som min plikt att föra kvinnokampen vidare. Det skriver Cássandra Winther,
folkhälsopedagog. Hela artikeln på Aftonbladet
7. "Folket måste få makt över sin egen pension"
En alltför stor del av tjänstepensionen riskerar i dag att ätas upp av höga avgifter. "Med ny lagstiftning
sätter vi individen i förarsätet för sin egen pension samtidigt som vi stärker konsumentens makt", skriver
finansmarknadsminister Per Bolund. Hela artikeln på Aftonbladet
8. "Den fria sexualiteten har allvarliga baksidor"
Vi vuxna har ett ansvar för de unga som uppfostrats med lögnen att den egna njutningen är
sexualitetens yttersta mening, skriver Per Ewert från den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Hela
artikeln på Expressen
9. "Fler muslimer måste ta debatten"
Enligt min erfarenhet känner många muslimer i dag en uppgivenhet inför att delta i det offentliga
samtalet. De hamnar ständigt i en försvarsposition. Jag vill visa att man som troende och praktiserande
muslim också har en plats i det offentliga, skriver Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
10. "En av fem döende patienter i Skåne har ingen mänsklig närvaro i dödsögonblicket."
P1s samhällsprogram Kaliber har avslöjat alarmerande siffror om vården av döende patienter i Sverige.
Det skriver de skånska vårdpolitikerna Birgitta Södertun och Per Einarsson, KD. Hela artikeln på
Sydsvenskan Håll koll på 9:00 Konjunkturinstitutet: Konjunkturbarometern publiceras 9:30 Riksgälden
publicerar prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning, Statsupplåning - prognos och
analys Onsdag Migrationsverket släpper sin nya prognos för antalet asylsökande de kommande fem
åren.
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/cxGGUjrr
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Dödsstraff har inget stöd i islamisk teologi
Dagen. Publicerat i print 2016-11-30. Sida: 14.

STANLEY SJÖBERG skriver (Dagen debatt 24
november) om "en globalt omfattande
väckelse" där tusentals muslimer söker sig till
kristendomen, och hur de hotas av förföljelse
och dödsstraff för att de bytt religion.

Han talar om "Koranens ord om hur muslimer ska
bedömas när någon överger islam och blir kristen".
Synen på dödsstraff för apostater framställs sedan
som allmängiltig inom islam.
JAG VILL FÖRST betona att Koranen lär "det finns
inget tvång i religionen" (2:256), en otvetydig vers
som starkt motsätter sig tolkningen ovan. Det är
omöjligt att tolka Koranen som förespråkare av
dödsstraff för apostasi, utan att hamna i direkt
motsättning med förbudet av tvång inom
religionen.
DE VERSER som Sjöberg hänvisar till talar om
krigstillstånd (5:33 och 4:88-89), och har absolut
ingenting att göra med individens rätt till att byta
religion. Om islam principiellt vore emot
religionsbyte, skulle det vara ologiskt att uppmana
till mission och omvändelsen av andra.
Att Koranen har värderingar om kristenhetens gudsbild är inte förvånande, då den förespråkar en enkel
form av monoteism. Men den rättfärdigar absolut inte förföljelser av kristna per se för skillnader i tro.
Koranen påbjuder faktiskt muslimer att beskydda kyrkor och människors rätt att dyrka i dem. (22:39-40)
DET ÄR OROVÄCKANDE att dödsstraff för apostasi är en lag som många extrema grupper i den
islamiska världen i dag propagerar för. Den tilllämpas främst som ett politiskt redskap för att hålla
meningsmotståndare i schack. Men det har absolut inget stöd i islamisk teologi och lära.
"Att Koranen har värderingar om kristenhetens gudsbild är inte förvånande."
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Yc318qpH
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Relativisera inte islams våldsideal
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2015-12-01 18:02.

Slutreplik Islam och terrorn, 20 och 25/11
Imamen Kashif Virk har skrivit en replik på mitt
inlägg om att Väst i sin terrorbekämpning bör
sluta satsa på liberal islam som snarare är en
del av problemet än lösningen.

Det finns två huvudproblem med Virks replik. Helt
selektivt räknar han upp några godartade verser ur
Koranen och håller tyst om det våld mot kvinnor,
brottslingar och otrogna som följande Koranverser
(Zettersténs översättning) föreskriver: 2:186-7, 4:
19-29, 4:30, 4:91, 4:93, 5:37, 9:5, 9:12, 9:14,
9:124, 33:61 och 47:4. Virk borde i egenskap av
liberal muslim ta tydligt avstånd från dessa verser.
Men han mörklägger dem för att framställa islam i
god dager.
Problematiskt
Ett annat problem är att han påstår att det finns
något som heter "islam i sig". Han frikopplar "islam
i sig" från den sociala manifestationen av tron som
muslimer står för. Islam kan inte reduceras till
enbart en mängd urkunder. "Islam i sig" som något
oberoende av dess sociala manifestation finns
inte, då tron inte är något annat än en kombination
av det som står i skriften och det som muslimer
agerar utifrån.
Det är sålunda problematiskt att å ena sidan skryta
med att islam är bland de snabbast växande
religionerna och å andra sidan förklara de
muslimer som upprätthåller regimerna i Iran,
Sudan, Irak,, Afghanistan, Pakistan, Indonesien,
Qatar, Saudiarabien och islamiska grupper som IS,
Al-Shabab, Boko Haram, Hamas, Hizbollah,
Talibaner, Al-Qaida, med flera som icke-muslimer.
Manipulerar makthavare
Virk och andra liberala muslimer i Väst vill
manipulera makthavare. De relativiserar islam för
att slippa ta avstånd från trons våldsideal.
Kritiserar vi det våld som islams urkunder
föreskriver, får vi höra av liberala muslimer att det
går att tolka dessa på olika sätt och det finns lika
många tolkningar som muslimer. Kritiserar vi de
muslimer som åberopar Koranen när de tar till våld får vi höra att dessa uttolkare är icke-muslimer.
Bertolt Brecht lär ha sagt att "skulle det inte vara bättre om regeringen avskedade folket och valde ett
nytt?". En travesti av citatet skulle lyda: skulle det inte vara bättre om islam avskedade muslimer och
valde nya då många våldsutövande muslimer inom islamiska regimer och grupper finner ett gott
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föredöme i profeten, hans lära och praktik? Eller kan det vara så att profeten som föreskrev och
utövade våld inte representerade sann islam?
Devin Rexvid
forskar om hedersrelaterat förtryck och våld
SLUTREPLIK / ISLAM & TERRORN. Liberal islam är en del av problemet, inte lösningen.
Kritiserar vi det våld som islams urkunder föreskriver, får vi höra av liberala muslimer att det går att
tolka dessa på olika sätt. Kritiserar vi de muslimer som åberopar Koranen när de tar till våld får vi höra
att dessa uttolkare är icke-muslimer. Imamen Kashif Virk gör samma misstag, skriver Devin Rexvid.
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/bFgYITV0
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Nu krävs bred samling mot jihadismen
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2016-10-18 14:29.

Extremism. Islamfientliga röster får inte ges en
avgörande röst i debatten om hur vi ska
motarbeta våldsbejakande jihadism. Dessa
önskar enbart sprida rädsla och splittring.

I denna kamp måste vi stå enade och då krävs
bred uppslutning - även från muslimer och imamer.
De nyligen utkomna böckerna Skotten i
Köpenhamn av Niklas Orrenius och Jihad svenskarna i de islamistiska terrornätverken av
Magnus Sandelin är bägge mycket viktiga
skildringar av hur våldsbejakande islamistiska
ideologier fått fäste i Sverige.
Böckerna bekräftar den bild som landets ledande
terrorforskare sedan länge varnat för, nämligen att
det finns ett utbrett stöd för antidemokratiska
terrorideologier i Sverige. Nyligen
uppmärksammades detta även i en dokumentär av
BBC, där Sverige beskrivs som en exportör av
jihad.
Onekligen finns det krafter i samhället som vill
utpeka religionen islam som den egentliga
anledningen till att våldsbejakande jihadism
existerar. Dessa röster glömmer samtidigt bort de
många demokratiska och fredliga krafterna i den
muslimska världen, som också allra mest drabbas
av jihadismens ursinningslösa våld. Islamfientliga
röster får inte ges en avgörande röst i debatten om
hur vi ska motarbeta den våldsbejakande
jihadismen. Dessa önskar enbart sprida rädsla och
splittring, och i denna kamp måste vi stå enade.
Det finns i dag många viktiga röster i debatten som
drar tydliga skiljelinjer mellan kritik mot våld i
islams namn, och kritik mot muslimer. Orrenius
och Sandelin är aktuella exempel på detta.
Det finns dock inommuslimska röster som menar
att en hel religion skuldbeläggs på grund av en
minoritets extrema agerande. Dessa debattörer
upplever att fokus är på islam och muslimer i
allmänhet. Denna oro bör inte negligeras helt, men
samtidigt måste muslimer förstå att problemet med
extremism blir alltmer omfattande för varje dag,
även de måste stå sida vid sida med det övriga samhället i det motverkande arbetet.
Arbetet mot våldsbejakande ideologier måste ske på alla nivåer. Det nationella samordningsarbetet gick
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relativt bra under en lång tid, men har haft en alltför låg profil efter Mona Sahlins plötsliga avhopp. Detta
tomrum måste fyllas snarast, om Sverige ska framstå som trovärdigt som ett land som tar detta problem
på högsta allvar. Även opinionsbildare behöver kliva ut ur vänster-höger retoriken i denna fråga och
motivera myndigheter till att bli mer effektiva. Sveriges islamologer behöver också kliva fram för att ge
en mer nyanserad bild av islam och muslimer.
Ännu en viktig aktör i detta arbete bör vara religiösa företrädare, som jag själv. Vi måste själva ta mer
plats i debatten. En imam har mycket nära kontakt med ungdomar, och det förtroende som detta
ämbete medför innebär att människor är beredda att dela sina innersta känslor och sin oro för oss.
Inom en snar framtid måste således det nationella arbetet mot jihadismen synkroniseras och
sammanvävas. För detta är samordnarrollen avgörande. Men samarbete fordrar även att olika aktörer i
denna kamp litar på och har förtroende för varandra.
Hotbilden mot Sverige är mycket stor. I programmet SVT Opinion påpekade jag att den fria rörligheten
innebär att radikaliserade individer med europeiska pass mycket enkelt kan förflytta sig i unionen, och
detta medför att terrorhotet ökar markant.
Att arbetet effektiviseras är således mycket viktigt för allas vår säkerhet.
Kashif Virk
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/wGY7DXU
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Kashif Virk: Föråldrade hädelselagar förväxlas med
religions…
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2017-06-16 11:06.

Religionskritik har även betydelse för utövarna
själva, då det hjälper dem att u…

Olle Dahlberg skriver en oerhört klok och
balanserad text om religionskritikens betydelse i
samhället. Principiellt håller jag med honom om att
ingen ideologi eller religion kan förvänta sig rätten
att undgå kritik. Inte heller ska kritik leda till
illavarslande konsekvenser i samhället. Jag har
själv i fem år bemött kritik mot min religion genom
debattartiklar i medierna.
Det jag reagerar mot i texten är dock att endast
islam tas upp som exempel. Det är korrekt att
intoleransen som fenomen särskilt
uppmärksammas hos muslimer. Men jag anser det
vara till nytta att här ge perspektiv.
Hädelselagarna i många muslimska länder, som
exempelvis Pakistan, är en kvarleva från kolonial
tid. Dessa lagar har senare tilldelats en mycket
ödesdiger tillämpning, och här har religiösa
extremister och radikaler spelat en nyckelroll. Det
är senare denna syn på religionskritik (att den
förväxlasmed hädelse) som i och med
globaliseringen går att finna exempel utav i andra
delar av världen. Muslimer som flyttat från
Mellanöstern och Nordafrika bär därför med sig
dessa idéer om att religionen varken får
ifrågasättas eller kritiseras.
Studerar man livet av islams grundare, så finner
man flera exempel på hur människor i hans
omgivning ofta tog sig rätten att kritisera och även
förolämpa honom offentligt. En gång hälsade en
grupp judar i Medina på honom genom att säga
As-saam aleikum (död vare över dig, en
förvrängning av den muslimska hälsningen).
Profeten Muhammad (frid vare med honom) valde
att besvara med ett enkelt wa aleikum (det vill
säga detsamma).
Hädelselagar är alltså en senare tillkomst inom
islam (och kristendomen), och som saknar stöd i
urkunderna. Att de sedan kopplats ihop med
religionskritik är än mer olyckligt. En människans
religiösa övertygelser kan inte vara fruktsamma så
länge de inte utmanas och ifrågasätts, både av den utövande själv men även genom andra människor.
Varje religion genomgick i sin begynnelse en längre tid av motstånd och förföljelser, vilka bemöttes med
tålamod och därför resulterade i både personlig och kollektiv utveckling. Om man förväntar sig att
religionen inte längre får kritiseras, så kommer denna positiva utveckling att upphöra.
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Om skribenten Kashif Virk Jag heter Kashif Virk och arbetar som imam i Stockholm. Jag studerar även
religionshistoria på Stockholms universitet. Under flera år har jag debatterat religionsfrågor i svensk
media.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/BJx0OSTY
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MER LÄSNING PÅ METRO. SE/DEBATT
Metro - Göteborg. Publicerat i print 2017-04-12. Sida: 6.

Kashif Virk: Imamen: Vi måste stå tillsammans
i kampen mot terrorism Stina Björklund: Bara
för att någon

...tillhör en annan religion är det inte okej att
förtrycka kvinnor
© Metro - Göteborg eller artikelförfattaren. Utgivare: Per Gunne.
Databasens namn: Per Gunne / Metro - Göteborg /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/2pbSyL1J
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SVT1 Rapport 19.30
SVT1 Rapport. Sänt i radio/tv 2016-03-31 19:30.
© SVT1 Rapport<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se/hör nyheten på http://ret.nu/Ixjzd03k
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Adaktusson förstärker bilden av religionskrig
Expressen. Publicerat på webb 2020-01-17 16:07.

Lars Adaktussons ambition att inte vilja "måla
upp bilden av ett religionskrig" …

I själva verket förstärks den polarisering som bland
annat IS vill skapa, skriver imamen Kashif Virk.
REPLIK. Förföljelsen av kristna i stora delar av
världen är något som människovänner av alla
religioner och ideologier borde protestera och sluta
sig upp emot. Och mycket riktigt har ämnet varit
aktuellt, både på den politiska och den
opinionsmässiga dagordningen.
Jag vill nyansera den bild som Lars Adaktusson
målar upp i sin artikel, där han menar att "kristna är
offer och muslimer påfallande ofta förövare".
Det var liknande retorik som fick USA att invadera
Irak
I dag förföljs en mängd minoriteter i olika delar av
världen. Judar, uigurer, druser. Jag själv tillhör
Islam Ahmadiyya, ett samfund som förföljs i många
muslimska länder. Oavsett om kristna statistiskt
sett är den mest förföljda grupp i världen, vore det
mer angeläget att tala generellt om de
fruktansvärda religiöst och ideologiskt präglade
förföljelser som sker runtom i världen.
Precis vad IS vill
Vill man, som många konservativa kristna
opinionsbildare, förstärka dikotomin
kristna-muslimer, som Adaktusson gör i citatet
ovan och som jag får intryck av hans texter
generellt, så förstärker man i själva verket den
polarisering som bland annat IS vill skapa,
nämligen att det råder ett religionskrig.
Det var liknande retorik som fick USA att invadera
Irak, och som i princip ödelade landet och fick
många terrorgrupper att frodas och utöka sig. Och
det resulterade säkerligen i att förföljelserna av
kristna och andra minoriteter i landet förvärrades.
Retoriken håller inte
Adaktussons ambition att inte vilja "måla upp bilden av ett religionskrig", faller på hans egen retorik.
Slutligen: vill man göra upp med auktoritära regimer, bör man helt enkelt sluta sälja vapen till dem.
Av Kashif Virk
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Imam, Ahmadiyya församling
Image-text:
Lars Adaktusson, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Foto: ALEX LJUNGDAHL
Kashif Virk är imam i Ahmadiyya församling.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/AW3G4QgI
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Islamofobin är på väg att normaliseras #ABMORGON
Diskussion om kollektiviseringen av muslimer
Aftonbladet. Publicerat på webb 2018-04-16 19:51.

Islamofobi på väg att normaliseras" Kashif Virk
och Mohammad Fazlhashemi om
kollektiviseringen av muslimer.
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/SW92GzQI
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Radikal bild av islam är oförenlig med demokrati
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2014-11-03 04:10.

Mona Walter skriver om trakasserier och
förföljelser som hon upplevt efter att ha lämnat
islam. Som muslim fördömer jag och tar
avstånd från människor som står bakom dessa
hot, skriver imam Kashif Virk.

Mina studier av islam har lett mig till slutsatsen att
denna religion inte tillåter tvång, och att det inte är
islam utan vissa muslimer som måste reformeras.
En religiös skrift kan inte anklagas för de grova
tolkningar som vissa utav dess anhängare
företräder. Under alla tider har religionen
missbrukats och förvrängts, synnerligen islam.
Men det betyder inte att religionen i sig förespråkar
dessa radikala tolkningar. Islam är idag den andra
största religionen i världen och även den snabbast
växande. Om islam varit en sådan omänsklig
religion hade den inte fått så många anhängare
och blivit en utav de stora världsreligionerna.
Kritik mot islam gynnsam
Kritik mot islam är inte heller något som bör
uppröra muslimer. Koranen själv uppmanar sina
kritiker att framföra bevis för den kritik som de
riktar mot islam (21:24). I själva verket är denna
kritik gynnsam då den ger tillfälle för muslimer att
begrunda och öka kännedomen om vissa aspekter
av deras tro. Ett samhälle som inte tillåter kritik kan
aldrig utvecklas. Dessutom avråder Koranen från
att man blint åtföljer den (25:73). Visserligen tror vi
muslimer att Koranen är en fulländad skrift, men vi
kan aldrig få en fulländad förståelse utav den om vi
har bristande insikt i dess läror.
Inget brott enligt Koranen
Att avsäga säg sin tro är heller inget brott enligt
Koranen. Man kommer ingenstans däri att finna en
vers som antyder om detta. Däremot förkunnar
den om en allmängällande tillåtelse att den som
önskar må tro, och att den som önskar kan förneka
den (18:29).
Problemet i dag är att en inflytelserik minoritet
bland muslimerna förespråkar en radikal bild av
islam som är oförenlig med modern demokrati. Olyckligtvis är det även denna bild som får mest plats i
medias beskrivning av islam. Att folk råkar illa ut och blir utsatta för detta kan aldrig tillåtas i vårt land.
Det är således vårt kollektiva ansvar att se till att vi upprätthåller den religionsfrihet som råder i Sverige.
Kashif Virk
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imam, Islams Ahmadiyya Församling Sverige, Baitul Afiyyat moskén
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/vLij1DT6
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Så påverkas ramadan av coronakrisen: "En helt förändrad
högtid"
Aftonbladet. Publicerat på webb 2020-04-24 13:32.

I dag börjar den muslimska högtiden ramadan.
Det är en tid då troende brukar samlas i
moskén, men så blir det inte i år.

- Det kommer bli en absolut förändrad högtid,
säger Kashif Virk, imam vid Ahmadiyya
församlingen i Stockholm.
I år infaller högtiden ramadan mitt under
coronakrisen. Restriktioner kring sammankomster
och social distansering gör det svårt för troende
muslimer att fira som vanligt. Ahmadiyya
församlingen i Stockholm har hållit stängt sedan
ungefär en månad tillbaka och i stället håller man
kontakten via gudstjänster online.
- Den stora skillnaden i år är att vi inte kommer
kunna träffa vänner och familj för att bryta fastan
och sen kommer vi inte kunna be i moskén, säger
Saira Ahamad, 27, som ska följa ramadan i år.
- Ramadan är tålamodets och ståndfastighetens
månad så jag tror att vi muslimer är bra lämpade
för att klara av karantän och ha tålamod att inte
bryta mot myndigheters riktlinjer, säger Kashif Virk.
Extra viktigt budskap i år
Under fastan avstår man från mat och dryck från
soluppgång till solnedgång. I Sverige innebär detta
att man fastar cirka 18 timmar om dagen. Kashif
Virk menar därför att de troende som tillhör
riskgrupper bör fundera på om de är tillräckligt
starka för att fasta i år.
- Om man är i en riskgrupp som bör man göra sitt
yttersta för att hålla immunförsvaret uppe, därför
borde man ta ett noga övervägt beslut om man ska
fasta eller inte, säger Kashif Virk.
Fastan går ut på att åsidosätta det kroppsliga och i
stället fokusera på det själsliga. Enligt Kasif Virk
blir budskapet kring ramadan därför extra viktigt i
år.
- Det här är också empatin och
medmänsklighetens månad så den här ramadan
betyder mer än någonsin att vi ska hjälpa de som har de svårt under den här pandemin, säger Kashif
Virk.
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Image-text:
Foto: August Håkansson Stockholms Moské håller stängt under ramadan.
Foto: Robin Allard Saira Ahmad, 27, tror att det traditionella id-firandet kommer bli mest påverkat.
Foto: Lotte Fernvall Kashif Virk är imam vid Ahmadiyya församlingen i Stockholm.
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/2g6zJb5s
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Imamen använder lösryckta citat fel
Dagen. Publicerat i print 2019-05-21. Sida: 11.

DET ÄR VÄLKOMMET att min vän, imam Kashif
Virk, är villig att diskutera skillnaderna mellan
islam och kristen tro.

Framför allt visar han ett beundransvärt mod i att
ifrågasätta det som även icke-kristna historiker
konstaterar är den mest historiskt tillförlitliga
händelsen i Jesu liv - hans död på korset. Detta
med en hypotes som förkastats av forskare sedan
länge, nämligen att Jesus bara var medvetslös och
läktes med örter.
Har Virk presenterat goda skäl att förneka det som
samtliga lärjungar till Jesus med glädje
proklamerade, att Gud hade uppväckt Jesus från
det döda? Knappast.
Kashif Virk skriver att Jesus lovade sin samtid det
så kalllade Jona-tecknet, som enligt honom
innebär att bli räddad från döden.
FÖR DET FÖRSTA, säger Bibeln inte att Jona
blev räddad från döden, snarare att han ropade till
Gud från det profeten beskrev som "dödsriket"
(Jona 2:2).
För det andra var Jona-tecknet inte en räddning från döden, utan ett tecken på den messianska tiden
(Matt 16:1-4). Liksom Jonas "uppståndelse" medförde en omvändelse av hednafolket i Nineve skulle
Jesu uppståndelse medföra detsamma för alla folk.
För det tredje, om Virk accepterar Jesu ord om Jona - varför förnekar han alla de ställen i samma
evangelium där Jesus tydligt säger att han kommer att dö (Matt 16:21-23; 17:22-23; 20:17-19; 26:1-2)?
Vill Virk verkligen att vi ska blunda för Jesu egna ord om Jona och i stället acceptera hans egen
långsökta tolkning?
Sedan menar han att Jesus räddades från döden, enligt Hebreerbrevet 5:7. Men än en gång, om han
accepterar Hebreerbrevet som källa, varför inte också acceptera alla de gånger samma brev tydligt
talar om att Jesus faktiskt dog? (2:9-10, 14; 6:6; 7:27; 9:11-28; 10:1-39; 11:17-19; 12:2; 12:24; 13:12;
13:20-21.) Hebreerbrevet 5:7 säger inte att Jesus aldrig dog, utan att han räddades från döden, det vill
säga att han uppstod från döden. En ärlig läsning av Hebreerbrevet måste ta hänsyn till vad brevet som
helhet säger.
KASHIF VIRK SKRIVER även att Jesus hängde på korset under en alltför kort tid för att dö. Det är ett
märkligt påstående från en muslim då Koranen hävdar att Jesus inte ens korsfästes (Sura 4:157). Här
representerar Virk sin egen sekts (ahmadiyya) syn och inte majoritetsynen bland muslimer tillh örande
sunni och shia.
Virks argument haltar då han inte tar hänsyn till all den tortyr som också bidrog till Jesu död samt alla
ögonvittnen - romerska, judiska och kristna - som såg att Jesus verkligen dog. Kashif Virks
konspirationsteori är inte tillräcklig bra för att förkasta dessa ögonvittnesskildringar.
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Man kan dessutom fråga sig varför alla Jesu lärjungar proklamerade Jesus död och uppståndelse om
han aldrig dog. Glömde Jesus tala om för sina lärjungar att han överlevde? Resulterade Jesu uppdrag i
en bluff som lurade även Jesu lärjungar så att de predikade lögner?
JAG VILL AVSLUTA med att uppmuntra Kashif Virk att noga tänka igenom varför han har omfamnat en
metodologi som går ut på att ta verser ur sitt sammanhang och felaktigt återge vad Bibeln säger.
Sanningen behöver aldrig tilllämpa en sådan taktik för att försvaras.
"Glömde Jesus tala om för sina lärjungar att han överlevde?"
Replik
Läs "Imam: Jesus överlevde korsfästelsen"
på Dagen.se/ debatt
16 maj
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Dlf8qjaN
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Onyanserat om Saudikrisen
ETC. Publicerat på webb 2015-04-08 03:49.

Kännedom om islam är oerhört viktigt om man
önskar opponera sig mot förhållandena i
Mellanöstern.

Samtidigt som vi ska vara tydliga med att lyfta fram
missförhållanden måste kritiken nyanseras, skriver
imamen Kashif Virk med anledning av debatten om
Saudikrisen.
Annons Annons
Under den senaste tiden har den så kallade
Saudikrisen varit ett mycket hett diskussionsämne i
media. Avslöjanden har bland annat framvisat
stora brister i hur utrikesdepartementet behandlat
relationerna med Saudiarabien. Uttalanden har
varit motstridiga och förvirrande. Å ena sidan har
man öppet kritiserat Saudiarabiens rättssystem
och brister i tillämpningen av de mänskliga
rättigheterna. Men samtidigt har man menat att
handel och kontakter med länder som inte är
demokratier är ett sätt att förespråka mänskliga
rättigheter. Detta konstaterade bland annat
näringsminister Mikael Damberg.
Men den senare tidens avslöjanden har även visat
brister i kommunikationen med Saudiarabien.
Saudierna har klagat på att det från Sveriges sida
förekommit perioder av tystnad och brist på
information.
Saudiarabien markerade tydligt sitt missnöje
genom att ställa in Margot Wallströms tal vid
Arabförbundets möte i Kairo den 9:e mars.
Relationerna med arabvärlden har därefter
försämrats dag för dag.
En kritik som riktats från arabländerna är att
Margot Wallströms uttalanden varit anti-islamiska.
Även i den påföljande diskussionen har det
diskuterats om islam behöver reformeras och
moderniseras. Begrepp som fundamentalism,
radikalisering och jihadism har varit vanligt
förekommande i debatten, och man har hänvisat
muslimers agerande till sharialagar från profetens
tid.
Under dessa omständigheter anser jag det vara viktigt att som muslimsk företrädare klargöra vissa
saker.
För det första är det muslimska stater inte islam som behöver reformeras och moderniseras. De
rådande statsskicken i vissa muslimska länder är en fruktansvärd förvrängning av islams läror. Ett
tydligt exempel på detta är det utbredda enväldet och nepotismen. I Koranen står det tydligt att ledarna

Sida 346 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

av ett land ska utses med folkets samtycke (4:58), och att makten ska tillämpas i samråd med
befolkningen (42:38). Denna grundläggande princip är frånvarande i stora delar av Mellanöstern.
När det gäller yttrande- och religionsfrihet finns det klara direktiv från islams historia. När profeten
Muhammad (frid vare med honom) migrerade till Medina blev han utnämnd av stadens befolkning
muslimer, judar och avgudadyrkare till den högste ledaren. Företrädare från de olika folkgrupperna
skrev då under en gemensam pakt (Medinapakten) om att de skulle leva tillsammans i fred. Alla skulle
ha rätt till att utöva och efterleva sin tro. Man skulle även försvara staden tillsammans mot eventuella
angripare. Diskussion om politik, religion och andra sociala ämnen var vanligt förekommande
folkgrupper emellan.
Att det ser annorlunda ut i dagens Mellanöstern kan alltså med rätta kritiseras. Missförhållanden måste
lyftas fram på ett tydligt sätt. Men samtidigt måste myndigheter i Sverige studera islam mer ingående
för att kunna nyansera sin kritik. Annars finns det risk för att man anses vara antimuslimsk i sitt
ställningstagande.
Man måste även vara beredd på att Sverige också kan utsättas för kritik av andra länder. Hur får vi
exempelvis ihop bilden om Sverige som ett fredsälskande land, men samtidigt har en sådan hög
vapenexport? Vad betyder erkännandet av staten Palestina när man samtidigt inte öppet vågar kritisera
israeliska aggressioner? Och vad menar man med att handelsrelationer med autoritära stater ska
gynna länders demokratisering?
Missförhållanden är således ett globalt fenomen. Men det krävs tydlighet om var man egentligen står i
vissa frågor. Kännedom om islam är oerhört viktigt om man önskar kritisera förhållandena i
Mellanöstern. Man måste även se till att ekonomiska intressen inte hamnar i konflikt med de mänskliga
rättigheterna som man förespråkar.
Kashif Virk Imam Bait-ul-Aafiyyat-moskén, Stockholm
Missförhållanden måste lyftas fram på ett tydligt sätt. Men samtidigt måste myndigheter i Sverige
studera islam mer ingående för att kunna nyansera sin kritik, skriver debattören Kashif Virk.
© ETC<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/QuPwygp3
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Religionsfriheten i första rummet
Dagen. Publicerat i print 2018-02-28. Sida: 2.

I korthet

■ Debatt om böneutropens vara eller icke vara
fortsätter, i dagens tidning med ett inlägg av
imamen Kashif Virk. Det är en viktig diskussion där
svaren inte är givna. Dagens ledarredaktion står
fast vid vår linje, senast uttryckt i en ledare 16/2:
Religionsfriheten måste stå i första rummet, vad vi
än anser om islam. Bara så säkerställer vi vår rätt
och möjlighet att sprida den kristna tron till
muslimer och andra. Det gör att böneutrop inte bör
förbjudas generellt, däremot i varje särskilt fall
prövas på samma vis som annat som kan störa
närmiljön. Fritt fram för högljudda utrop flera
gånger om dagen? Absolut inte.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira.
Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/o8fDB6V2
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Mer våld bekämpar varken orättvisor eller terrorism
Sydsvenskan. Publicerat på webb 2014-12-18 08:00.

Åsikter. Tisdagens terrorattack mot en skola i Peshawar i Pakistan innehöll ofat…
Vi kan enbart föreställa oss den bestående sorg som drabbat deras föräldrar och anhöriga.
Den rådande situationen i Pakistan saknar motstycke i landets korta historia. Samtidigt som ett vidrigt
maktspel pågår mellan regeringen och alliansen Imran Khan (PTI) och Tahir-ul-Qadri (PAT), så har
terroristerna närmast fritt spelrum. Men jag som har ursprung i Pakistan vet att inte ens en terrorattack
med 140 dödsoffer kan förmå landets politiker att ta sitt ansvar på riktigt. Pakistans premiärminister
Nawaz Sharif utlovade att hämnd för varje droppe av våra barns blod som spilldes. Om detta löfte
uppfylls kommer det enbart betyda att våldsspiralen fortsätter. För våld föder mer våld, och därför kan
våld inte vara lösningen på terrorism.
Det nuvarande kriget mot terrorismen har nått globala proportioner. Men de som drabbas av tragedier
likt den i Peshawar är främst länderna i Mellanöstern. Liknande attacker sker dagligen i Irak, och även
Syrien och Afghanistan är hårt drabbade. Alla liv är lika värda. Men efter 2001 ser vi inte att terrorismen
har avtagit, utan tvärtom håller den på att hamna bortom all kontroll.
Den egentliga orsaken till terrorismen - och för den delen alla våra samtida problem - är den oerhörda
orättvisa som råder på alla nivåer. Orättvisorna är främst ekonomiskt och politiskt betingande. Vi lever i
en värld som styrs av egenintressen och vinst. Vi måste lära oss att hämma detta levnadssätt för att
bygga en bättre värld. Kanske kan vi då inse vilken enorm sorg och ilska som hyses i de länder där
terrorismen frodas, mot allt som har med västvärlden att göra. Det som en gång var fysisk kolonialism
har idag blivit politisk och ekonomisk. Drönarattacker och andra angrepp mot civila väcker oerhörda
känslor, särskilt i Pakistan. Samtalsämnen likt dessa måste hamna på agendan i FN för att leda
kampen mot terrorn i rätt riktning.
Kashif VirkImam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm VAD TYCKER DU? TACK FÖR DIN RÖST! JAG
HÅLLER MED JAG HÅLLER INTE MED 9 HÅLLER MED SÅ TYCKER SYDSVENSKANS LÄSARE 25
HÅLLER INTE MED Följ Vad är detta? Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad
av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på
sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda
funktionen. Åsikter Logga in Skriv ett debattinläggVill du skriva ett debattinlägg om detta? På åsikter
kan du tycka till.SKRIV
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/YpKh6DCv
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Våga ta debatten om svenska värderingar
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2016-02-16 12:58.

Extremism. Vi behöver fler politiker som vågar
ta den viktiga diskussionen om vilka
värderingar som förväntas av alla dem som är
bosatta i vårt land, skriver imamen Kashif Virk.

I torsdags (11/2) var jag på Liberalernas konferens
om extremism i Stockholm. Fokus var på den
islamistiska extremismen och dess ökade
utbredning i våra storstäders förorter.
Terrorismforskaren Magnus Ranstorp
presenterade sin rapport från 2009 där situationen
i Rosengård studerades.
Riskfaktorer för att människor ska exponeras för
radikala idéer uppgavs vara bland annat
trångboddhet, kriminalitet och låg sysselsättning.
Av rapporten framgick även att myndigheter har
bristande insyn i vad som egentligen försiggår i
våra mest segregerade förorter.
Man talar om parallella samhällen där den svenska
värdegrunden inte gäller utan ger plats för bland
annat hederskultur.
På seminariet fanns även Erik Ullenhag,
ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.
Han är en av få politiker som verkligen fungerat
som länk mellan staten och civilsamhället.
Under sin tid som integrationsminister besökte han
flera religiösa och kulturella organisationer,
däribland vår moské i Göteborg, och tog till sig
viktig kunskap om vilka förutsättningar som råder i
mer eller mindre slutna miljöer.
Han påpekade att det förtroende han fick
underlättade för honom att sedan även kunna
påtala för dessa organisationer om vilka
värderingar som de förväntas följa som svenska
medborgare.
Ett liknande arbete utförs i dag av Mona Sahlin,
som i sin uppgift som nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism har besökt flera
muslimska organisationer och församlingar.
Jag själv har oerhört stort förtroende för henne, just på grund av att hon visat vilja till samarbete och
dialog.
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I dag står vårt land inför oerhörda utmaningar. Motgiftet mot polariseringen är dessa politiker som
strävar efter att vara en brygga mellan majoriteten och minoriteten.
Genom den förståelse de visar, så uppmuntras minoritetsgrupper till att i större omfattning omfatta våra
demokratiska värderingar och jämlikhet.
Jag blir förbryllad över hur våra förorter ofta beskrivs i väldigt generaliserande termer. Högt uppsatta
ämbetsmän vill gärna skylta med alla de gånger de besökt orter som Tensta eller Rinkeby.
Men hur mycket får man bevittna av dessa platser om besöket sker i en polisbil, eller om man bara
deltar i ett samtal på det lokala biblioteket?
Vi behöver fler politiker som vågar och vill bygga upp ett förtroende och sedan ta den viktiga
diskussionen om vilka värderingar som förväntas av alla dem som är bosatta i vårt land.
Som imam i ett muslimskt samfund, Ahmadiyya, har jag ett personligt ansvar att se till att medlemmar
lär sig språket, utbildar sig och integrerar sig i det svenska samhället.
Men jag önskar se att det svenska samhälle som jag uppmanar dem att bli en del av även är redo att
sträcka ut sin hand för att välkomna dem.
Sedan måste myndigheter bli varse om det arbete som redan sker i våra organisationer för att motverka
radikalisering, ojämlikhet och brist på integration.
Jag hoppas även att fler religiösa institutioner visar vilja att samarbeta när möjligheten ges.
Kashif Virk
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/Va1X0Tt9
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Önskan från samfund om ny moské i Södertälje.
SVT Nyheter Södertälje. Sänt i radio/tv 2018-02-21 17:30.

© SVT Nyheter Södertälje<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Kalendern
3-11 mars
Dagen. Publicerat i print 2016-03-03. Sida: 13.

Vill du tipsa om något till Kalendern? Mejla
kultur@dagen.se

■ Torsdag 3 mars TORSLANDA.
Almhults kyrka 18.30. "Livet blir inte alltid som man
tänkt sig - ibland blir det bättre! " - en livsnära
temakväll med Lena (bilden) & Jonas Helgesson.
Hon nybliven pensionär, nybliven författare och
mamma till Jonas. Han föreläsare, ståuppare och
författare. Entré.
■ Fredag 4 mars MOTALA. Equmeniamässan
14.00. Dagledigträff med Korsbandet från Örebro.
■ Lördag 5 mars LEKERYD. Missionskyrkan
19.00. Konsert med skivaktuella Emilia Lindberg.
STOCKHOLM. Citykonditoriet 17.30. "Jesus - Gud
eller Allahs profet? " - en debatt där imamen Kashif
Virk och apologeten Omid Pasbakhsh diskuterar
Jesu identitet. Moderatorer: Jacob Rudolfsson,
Svenska Evangeliska Alliansen, och Zaheer
Ahmed, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Stockholm. Arrangör: Svenska Evangeliska
Alliansen.
■ Söndag 6 mars H Ä R S T O R P. Missionshuset 18.00. Konsert med skivaktuella Emilia Lindberg
(bilden).
TISDAG 8 MARS STOCKHOLM. Filadelfiakyrkan 13.00. "Pilgrimsvandring och pilgrimssång" - Johan
Engvall, kyrkoherde i Solna församling berättar. Pianist: Alwar Almkvisth.
■ Onsdag 9 mars UPPSALA. Lötenkyrkan 19.00. "Det är mycket man inte måste" - föreläsning med
Tomas Sjödin. Entré.
NORRKÖPING. Kvillinge Kyrka 18.00. Konsert med Ingemar Olsson.
TRELLEBORG.
Immanuelskyrkan 15.00. "På upptäcktsfärd i sångens värld" med Irene & Roberth Johansson (bilden).
MALMÖ. Malmö Latinskola, Nya aulan 19.00. Konsert med skivaktuelle Andrew Peterso från USA.
Entré.
■ Torsdag 10 mars VÄRNAMO. Missionskyrkan 19.00. Bokrelease för "96 lampor" av Jacob Langvik.
En bok som handlar om de människor som en gång brann men sedan försvann från kyrkan.
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KRISTIANSTAD. Östermalmskyrkan 14.00. "Arvet efter Fanny Crosby" med Irene & Roberth
Johansson.
VARBERG. Pingstkyrkan 19.00. Konsert med skivaktuelle Andrew Peterson från USA. Entré.
■ Fredag 11 mars VÄXJÖ. Domkyrkan 18.00. Bengt Johansson framför mässan "Gå vidare"
tillsammans med musiker och kör.
JÖNKÖPING. Allianskyrkan 19.30. Konsert med skivaktuelle Andrew Peterson (bilden från USA.
Gästartist: Jonas Sandwall. Entré.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/OAiBGFjT
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Imam: Befria slöjan från onda associationer
Omni. Publicerat på webb 2017-11-20 12:52.

© Omni<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen.
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/voIMk6vV
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Hijab är separatismens fana
Expressen. Publicerat på webb 2017-05-10 11:31.

Sekularism och jämställdhet ställer hårda men
rättvisa villkor för inkludering, …

I en replik på mitt inlägg om hijabaktivisters krav på
anpassning av sekulärt regelverk inom staten och
näringslivet till islamiska normer, ifrågasätter
imamen Kashif Virk svenska företags
neutralitetspolicy i stället för att kritisk granska de
egna dogmerna. Det finns flera problem med Virks
och andra hijabaktivisters hållning.
Hijab är både en religiös symbol för separatism
och ett politiskt statement mot statens och
näringslivets sekulära regelverk, mot jämställdhet
och ett hinder för integration. Genom krav på hijab
i tjänst förkastar islam gränsen mellan privat och
offentligt.
Hijabaktivister bör förstå att religionsfrihet
knappast innebär att den enskilde bör tillåtas att
manifestera sin religion alltid och överallt.
Religiösa rättigheter finner sin gräns i andra
individers rättigheter, till exempel frihet från andras
religionsutövning, eller i samhällets strävan efter
jämställdhet och neutralitet.
I ett sekulärt land förväntas företrädare för stat och
företag visa distans och neutralitet till synliga
religiösa, politiska och filosofiska symboler.
Hijabaktivister behöver veta att
professionsutövning är service och inte religiöst
självförverkligande. Vidare bör de förstå att det är
sekulär neutralitetspolicy och icke-neutral
jämställdhetspolicy som utgör principer för både
rättigheter och för nationell enhet samt integration.
Tvärt emot hijabaktivisters krav på hela världens
anpassning till islam ställer sekularism och
jämställdhet hårda men rättvisa villkor för
inkludering. På samma sätt som alla förväntas ta
av sig sina skor eller, som kvinna, beslöja sig när
en moské äntras, bör hijabbärande ta av sig sin
självvalda hijab i sin professionella roll som lärare,
läkare eller flygvärdinna.
Devin Rexvid
Fil. Dr. i Socialt arbete
Projektledare "STOPP" på uppdrag av Riksorganisationen glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF)
Devin Rexvid. Foto: Privat.
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Befria slöjan från onda associationer, skrev Virk, Expressen 8/5. Foto: Skärmdump Expressen.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/kGmZ2QH
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Svagt koranstöd för kristna trossatser
Dagen. Publicerat i print 2019-09-11. Sida: 14.

FÖRFATTAREN EMMANUEL LUTHER RATIQ

skriver i sin intressanta text (Dagen den 30
augusti) om olika argument för att stödja tesen om
Jesu död på korset. För detta anför han även
verser från Koranen som jag här avser bemöta.
När Koranen säger att Jesus ska uppväckas från
de döda, avser det i livet efter detta. I en annan
vers står det nämligen tydligt att varje människa
ska leva och dö på denna jord (sura 7:25).
Koranen anser dessutom att alla profeter (Jesus
inräknad) har gått bort (sura 3:144). Det vore
underligt om Koranen både förnekar tron på Jesu
gudomlighet (sura 5:116), samtidigt som den
stärker kristna trossatser. Att Jesus är ett tecken
för den "Yttersta stunden" enligt Koranen, är inget
han är ensam om. Detta ord (as-Sa´ah) används
även för andra profeter (se sura 54:1).
ENLIGT RATIQ OMNÄMNS Jesu (frid vare med
honom) död på korset hela 157 gånger i Nya
testamentet. Men ändå verkar han inte vara redo
när stunden väl är kommen. Bönen i Getsemane
är ett sista nödrop till Gud om undsättning. Vi
måste även komma ihåg att evangelierna inte är
Jesu egna ord, utan är nedskrivna först efter Paulus syn då teorin om att Jesus hade dött och
återuppstått blivit allmänt accepterad. I Nya testamentet (Mark 16:10) kan vi dessutom läsa att när
Maria Magdalena vittnade om att Jesus återuppstått, vägrade lärjungarna att tro detta. Detta visar
tydligt att inte ens de kände till någon profetia om hans uppståndelse. Historiska fakta visar alltså här på
det motsatta.
DET ENDA SOM kan bevisa att Jesus faktiskt dog, återuppstod och sedan upptogs till himlen är att han
kommer tillbaka till jorden och förkunnar detta. De kännetecken som han nämnt gällande sin återkomst,
såsom krig, hungersnöd, flertalet jordbävningar samt förföljelsen av kristna (Matt 24:6-9) har under
1900-talet uppfyllts med största tydlighet. Frågan man bör ställa sig nu är: När kommer han tillbaka? Är
det möjligt att man missat Jesus plötsliga framträdande, likt han sade: "Därför måste också ni vara
beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen." (Matt 24:44)
Vill du debattera?
♦ Skicka texten till:
debatt@dagen.se Dagen debatt, 105 36 Stockholm
Uppge namn, adress och telefon.
♦ Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.
Bildtext: Dagen den 30 augusti.
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© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/FMONATst
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Imamen: "Rädslan för islam är påtaglig"
Kvällsposten. Publicerat på webb 2018-05-08 11:44.

Beskedet att moskén i Växjö får börja med
böneutrop varje fredag gör imamen Kash…

Varför är man så rädd för islam och muslimska
uttryck?
På tisdagsförmiddagen stod det klart att
polismyndigheten har gett stiftelsen Växjö
muslimer godkänt för högtalarutsändning.
Det blir därmed böneutrop varje fredag i den
småländska staden. Polisen berättar i en kallelse
till presskonferens att beslutet tagits med stöd av
ordningslagen samt Växjö kommuns allmänna
lokala ordningsföreskrifter. Andra synpunkter och
intressen, såsom högtalarutsändningens innehåll,
har inte beaktats då polismyndigheten ska iaktta
principen om åsiktsmässig neutralitet.
Beslutet gör imamen Kashif Virk är glad.
- Det här betyder att den sekulära staten ser lika
på olika religiösa utryck och symboler. Polisen har
sagt att de inte ser till intressen eller budskap, utan
där är de neutrala. De har i stället sett till i fall det
här stör omgivningen eller inte och där har man
givit församlingen godkänt.
LÄS MER: Polisen godkänner moskéns böneutrop
Böneutrop kritiseras
Debatten har varit hätsk efter beslutet och bland
annat har kommunalrådet Anna Tenje (M) bett
stiftelsen att dra tillbaka ansökan då hon menade
att böneropen skulle leda ökad polarisering i
samhället.
- De muslimska församlingarna har ofta själva
landat i slutsatsen att det går att kommunicera
med sina medlemmar på andra sätt som inte
sticker ut lika mycket. Om Svenska kyrkan satt upp
en bandspelare på domkyrkan och proklamerat ut
Guds budskap så hade jag varit negativ till det
också. Jag gillar det sekulära samhället och
försvarar gärna det, säger hon till TT.
Till SVT säger Tenje:
- Jag tror inte att böneutrop kommer att stärka integrationen i Växjö, utan snarare riskerar att dra isär
Växjö ännu mer och bidra till fler motsättningar i ett läge där det redan finns motsättningar. Så jag
beklagar att polisen drar den här slutsatsen.
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Behöver jobba med bilden av islam
Detta menar Virk ger en tydlig bild om hur samhället ser på saken.
- Rädslan är påtaglig och den är något som vi i våra muslimska föreningar behöver arbeta med. Varför
är man så rädd för islam och muslimska uttryck? Där måste vi jobba mer utåt mot samhället, bjuda in,
förklara och berätta vad våra utryck står för.
- Sedan kan man tycka illa om böneutrop och man kan tycka illa om kyrkklockor. Men man måste
respektera att det är ett samhälle vi lever i. För att det ska fungera så måste staten se neutralt på det
här och inte låta sig påverkas.
Vad känner du när du läser Tenjes uttalanden?
- Det är ett farligt spel. Hon skulle aldrig säga att en Mohammed-karikatyr skulle dras tillbaka. Då skulle
det heta att det inte finns någon yttrandefrihet. När man säger så här om en muslimsk församling som
gjort en ansökan, så tycker jag att det känns orättvist.
- När kyrkklockan ljuder på helgen så är det ganska högt ljud med, och det är ett inslag som är
accepterat i samhället. Jag förstår det med tanke på både kulturen och det historiska. Men att muslimer
också en gång i veckan får känna att vi också är en etablerad religion i Sverige - att vi lever här och
betalar skatt som alla andra - är inte fel, och staten ska inte se godtyckligt på våra önskemål.
Extra-info:
Moskén i Växjö tillåts börja med böneutrop. Foto: CARL CARLERT
Imamen Kashif Virk är gladöver beskedet från polisen.
"Varför är man så rädd för islam och muslimska uttryck?", frågar sig Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/gkUI1jk
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Så skyddar vi unga från muslimhatet
Expressen. Publicerat på webb 2019-03-21 05:13.

Det är inte bara obskyra hatpublikationer på
nätet som bidragit till svartmålnin…

Vuxenvärlden måste höja sin medvetenhet om de
antimuslimska strömningar som florerar även i
respekterade delar av samhället, skriver Lovisa
Fhager Havdelin, imamen Kashif Virk och Lisa
Bjurwald på Internationella dagen mot rasism.
DEBATT | ISLAMOFOBI. Fredagens terrorattacker
mot moskéer i Nya Zeeland resulterade i 50
dödsoffer, däribland en treårig pojke som förgäves
försökte fly för sitt liv. Gärningsmannen och hans
motiv är skrämmande bekanta: En vit,
radikaliserad högerextremist som svalt den allt mer
öppet militanta propagandan om ett muslimskt
maktövertagande av Väst.
Vi har sett det i centrala Oslo och på Utöya när 77
oskyldiga människor - främst ungdomar mördades i 22 juli-dåden. Vi har sett det i vårt eget
Trollhättan och i inte mindre än två svenska
"Lasermäns" motivation. Ändå vilar
majoritetssamhällets fokus som så många gånger
tidigare på hotet från IS-krigare och andra
islamistiska terrorister. Händelser likt de på Nya
Zeeland blir endast tillfälliga avbrott i en pågående
samhällsdiskurs, en spricka i den svart-vita hotbild
där Muslimen alltid är den stora faran.
Miljoner muslimer i skräck - hatet på sociala
medier triggar nästa terrorist
Motpolerna göder varandra
De två typerna av extremism göder varandra och
resulterar i blodbad efter blodbad där civila får
sätta livet till. En "martyrattack" till IS ära på
Drottninggatan 2017 får två år senare en
högerextrem hämndattack på andra sidan
jordklotet till svar. Den antimuslimska propaganda
som sprids på nätet får också konsekvenser i
vardagen för många muslimer. Islamofoba hatbrott
har ökat markant de senaste åren. Mörkertalet är
betydande; så många som 90-95 procent av
drabbade väljer att inte anmäla, enligt
Stockholmspolisens Demokrati- och
hatbrottsgrupp.
Är förövaren vit blir tonen ursäktande
Det är dock inte bara obskyra hatpublikationer på nätet som bidragit till svartmålningen. Etablerade
tidningar, magasin och tv-kanaler har i många år varit skyldiga till särbehandling av muslimer. Se bara
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på rapporteringen om extremistiska gärningsmän; är förövaren vit blir tonen ursäktande och yrvaken
("han hade en svår uppväxt och verkade som en helt normal ung man"), i stark kontrast mot den
avhumaniserade rapporteringen om icke-vita extremister ("hjärtlösa monster programmerade att döda").
Förutsätt inte att hög skolnärvaro, stabil hemmiljö och liknande faktorer utgör ett automatiskt skydd mot
extrema idéer.
Medierna tenderar också att glömma attacker utförda av den första typen av gärningsman nästan så
fort de har skett. Dåden sätts inte i ett större sammanhang och samma förvånade rapportering tar vid
så fort det sker nästa gång. Vad värre är, rasistiska tyckare och politiker återfår i princip omgående sitt
medieutrymme. Som Guardian-kolumnisten Owen Jones kritiskt påpekade på sociala medier i
måndags: "Bara tre dagar har gått sedan en högerextrem terrorist mördade dussintals muslimer, och
Sky News ger en plattform till [den ledande amerikanske islamofoben] Steve Bannon".
Grön ungdom: Det är svenskarna som inte vill integrera sig
Viktiga punkter till dig som är vuxen
Lärarkåren, medier, föräldrar/vårdnadshavare och den övriga vuxenvärlden måste nu:
* Höja sin medvetenhet om de antimuslimska strömningar som florerar även i respekterade delar av
samhället, inte bara i dess utkanter.
* Vara vaksamma på den i dag mycket utbredda antimuslimska propaganda som sprids på populära
sajter som Facebook och YouTube av såväl öppet högerextrema grupper och individer som aktörer
med dold agenda.
* Rapportera om islam med fokus på hur det är att leva som muslim och praktisera sin tro i Sverige;
vilka fördomar möts man av, vad upplever man som positivt? Ett snävt fokus på religionens ytterligheter
skapar negativa fördomar som får konsekvenser i muslimers vardag.
* Inte förutsätta att hög skolnärvaro, stabil hemmiljö och liknande faktorer utgör ett automatiskt skydd
mot extrema idéer; tvärtom står unga män från medelklassen ut som rekryter för radikalisering.
* Förebygga fördomar genom att ta upp intolerant tankegods i klassrummen, på fritidsgårdar, hemma
vid köksbordet (och varför inte på nyhetsredaktionerna) innan det får fäste.
* Höja blicken! Om du själv ser, läser eller hör antimuslimska uttryck, avbryt och påtala redan där och
då att det är rasistiskt. Var ett stöd för den medmänniska som utsätts och bidra inte till att urholka
demokratin.
Av Lovisa Fhager Havdelin
Generalsekreterare Teskedsorden - en ideell organisation för mångfald, mot intolerans med särskilt
fokus på barn & unga
Kashif Virk
Imam Islams Ahmadiyya församling
Fil. kand. Religionshistoria
Lisa Bjurwald
Opinionschef Teskedsorden, journalist, föreläsare, författare till flera böcker om högerextremism
Image-text:
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Om du själv ser, läser eller hör antimuslimska uttryck, avbryt och påtala redan där och då att det är
rasistiskt, skriver Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare för Teskedsorden. Foto: Magnus Ragnvid
Kashif Virk är imam, Islams Ahmadiyya församling.
Lisa Bjurwald är journalist, författare och opinionschef på Teskedsorden.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/y5uRFLv7
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Bibelns bevis är obestridliga
Dagen. Publicerat i print 2019-09-20. Sida: 19.

I TVÅ ARTIKLAR i Dagen (18/4 och 30/8) har jag
fokuserat på det centrala budskapet i den
kristna tron, nämligen att Jesus "dog",
"begravdes" och

... "uppstod", och att han sågs av Kefas och de tolv
och därefter "av femhundra" och av aposteln
Paulus. Till stöd för dessa historiska fakta citerade
jag flera bevis (både inre och yttre, och även
sådana som kan hänföras till omständigheterna).
Referenserna till Koranen är särskilt ämnade att
visa att majoriteten av muslimer med ortodoxa
trosuppfattningar tror att Jesus lever i himlen.
Jag är inte förvånad om det låter som ett "svagt
Koranstöd" för en efterföljare till Mirza Ghulam
Ahmad, min vän Kashif Virk, som i likhet med sin
imam tror att "Jesus är död och begravd i Kashmir"
(11/9).
HISTORICITETEN KRING Jesu Kristi korsfästelse
och uppståndelse är baserad på "många bevis" för
att citera Skriften själv (Apg 1:3).
Petrus, som var ett ögonvittne till Jesu Kristi
lidande och hans faktiska död på korset, säger om
korsfästelsen och uppståndelsen, att "det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på".
Markus var Petrus lärjunge. Den andre lärjungen, Johannes, berättar om det som han hörde och såg
och bevittnade, och som han rörde vid med sina egna händer (1 Joh 1:1).
MATTEUS VAR EN av de tolv lärjungarna till Jesus. Lukas berättar om hur han noggrant han sökte upp
ögonvittnen till sin berättelse, "för att du skall förstå att de upplysningar du fått är tillförlitliga". Därför kan
varje sunt och omdömesgillt sinne lätt avgöra, att det inte finns några utsagor som bättre kan bekräftas
än Bibelns obestridliga fakta om korsfästelsen och Jesu Kristi uppståndelse.
Majoriteten av shia- och sunnimuslimer ansluter sig, med versen Bal Rafa ho Allah Elihe som grund, till
den kristna tron på att Jesus inte är död i Kashmir eller någon annanstans på jorden utan blev levande
upptagen till himlen. Några ledande muslimer stöder dessutom den kristna tron på att Jesus dog och
begravdes och "uppstod" igen från de döda, och därför betecknas Jesus med rätta som ett tecken på
domens dag.
TACK OCH LOV att historien om Jesus inte slutar med korsfästelsen utan med hans uppståndelse.
Döden har inte längre någon kontroll eller dominans över honom, vilket den har över alla andra profeter,
något Kashif Virk erkänner. Jesus har ensam utplånat döden och fört liv och odödlighet in i ljuset. Han
är det enda hoppet om härlighet och hemligheten till seger över synden.
Slutreplik
Läs alla debattens artiklar på Dagen.se/ debatt
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© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/P8z3tv5w
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Så var debattåret 2019
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2019-12-31 04:05.

Fattiga pensionärer, politiska praktfiaskon,
kommunernas kris, NPF-elevers inkludering,
upprop i välfärden och IS-återvändare.

Dagens Samhälles debattredaktion har gått
igenom artiklarna som publicerades under året för
att kunna ge svar på vilka artiklar som blev mest
lästa och ringa in några av de ämnen engagerade
flest debattörer under året.
Årets mest lästa artikel handlade om den ökande
hemlösheten bland pensionärer. Artikelförfattaren
och initiativtagaren till organisationen Vid din sida
Stockholm Jeanette Höglunds fråga till
statsminister Stefan Löfven (S) om det är värdigt
ett välfärdssamhälle att frivilliga organisationer ska
förse hemlösa pensionärer med mat, kläder och
SL-kort ringade även in ett ämne som engagerade
debattörer under hela året. Vilket ansvar staten har
för att upprätthålla välfärden, då kommunerna inte
kan, vill eller förmår?
I dag kommer detmellan 30-50 äldre hemlösa
pensionärer varje gång vi har öppet. Frusna,
hungriga och trötta. Rånade och misshandlade om
vartannat.
En annan aspekt av frågan om vem som ska bära
kostnaderna togs upp i årets näst mest nästa
artikel som skrevs av två moderata kommunalråd
Oliver Rosengren i Växjö och Lars Rådén i Solna
efter statsministerns regeringsförklaring. De
beskrev regeringens arbetslöshetsmål som ett
praktfiasko och att notan för flera års misslyckad
jobb- och integrationspolitik landar hos
kommunerna.
Kommunernas och regionernas ekonomi och
möjlighet att upprätthålla välfärden var ett
återkommande ämne under året inte minst sedan
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varnat
för konsekvenserna av den lågkonjunkturens som
väntas nästa år. Det kommunala
skatteutjämningssystemet är en grundläggande
förutsättning för många kommuner och regioner att
ha råd med skola, vård och omsorg. Men
regeringens förslag till ett nytt
kostnadsutjämningssystem fick ett blandat bemötande av debattörerna.
Kommunerna står inför betydande finansieringsproblem. Förväntningarna på välfärden växer snabbare
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än skatteintäkterna
Den fråga som dominerade årets tio i topp-lista är dock skolan. Ämnet som spann över förskolan till
gymnasiet återfinns på plats tre till sju på listan.
På tredje plats hamnade en artikel från Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention om
att barn med autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) fråntas sin
skolgång då de inte får det stöd de har rätt till. Det var ingalunda den enda artikeln under året som tog
upp elevers rätt till inkludering i skolan och hur detta ska gå till. En färsk dom från Malmö tingsrätt slår
dock fast att det är diskriminering när skolor inte sätter in särskilt stöd i tid till elever. Artikeln om domen
hamnade på plats sju.
Barn med autism och adhd slås ut från skolan och står utan någon framtid. Risken är hög att de blir
ännu fler nu.
På plats fyra hamnar läraren och liberalen Christina Örnebjärs artikel om att föräldrar till skolbarn borde
sluta samla in pengar för att ge lärare presenter vid terminsslutet. Artikeln slog an en sträng hos många
läsare inför sommarlovet och kan även ha påverkat synen på presenter till läraren i slutet på
höstterminen.
På femte plats hamnade en artikel som rör en av årets hetaste skoldebatter - huruvida metoden
lågaffektivt bemötande är effektiv för att bemöta trilskande elever eller inte. Begreppets upphovsman Bo
Hejlskov Elvén skrev tillsammans med 15 psykologer en artikel till metodens försvar.
Barn är våldsammare än vuxna, och har personalen inte någon metod för att hantera det, blir det
våldsamt.
Under året skrevsflera artiklar som rörde möjligheterna att erbjuda en god och likvärdig undervisning i
skolan. En av artiklarna: ett upprop för en likvärdig och hållbar förskola, som undertecknades av 51
forskare och programansvariga vid 18 lärosäten, två fackförbundsordföranden och en vd, blev årets
sjätte mest lästa artikel.
Frågor som rör migration och integration är ständigt aktuella i samhällsdebatten. I årets åttonde mest
lästa artikel beskriver Mustafa Panshiri och Callis Amid Magda Gads journalistiska gärning i utlandet
genom ett inrikesfilter och förklarar hur hennes rapportering kan bidra till en bättre utformad
integrationspolitik.
Uppfattningen att alla genast blir som svenskar om de bara kommer hit för att de vill bli svenskar är lika
fel som att människor inte kan förändras.
En annan fråga som varit ständigt aktuell under året är hur Sverige ska hantera de återvändande
IS-krigarna? Frågan engagerade flera debattörer. En artikel av imamen Kashif Virk, som menar att
vägen tillbaka för dessa återvändare bör gå genom rättsväsendet, snarare än genom stängda gränser,
blev dock mer läst än de andra och hamnade på plats nio på listan.
På tionde och sista plats på debattredaktionens tio i topp-lista över årets mest lästa artiklar återfinns en
artikel från Autism- och Aspergerförbundet om barn och unga med autism är överrepresenterade inom
tvångsvården, trots att LVU-placeringen ofta förstärker svårigheterna för barnen.
När barnet LVU-placeras förvärras ofta barnets tillstånd, eftersom man sällan har rätt kompetens för att
ge adekvat stöd och omvårdnad.
Image-text:
Foto: Prathan Chorruangsak / Colourbox
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Se webartikeln på http://ret.nu/KLllJUok
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Metoo bör även rymma kvinnorna som bär slöja
Kvällsposten. Publicerat i print 2017-11-19. Sida: 4.

■■ Berättelserna som strömmar in under
Metoo-kampanjen är fruktansvärda. ■■ Hija…

Efter Metoo-kampanjen har
tusentals kvinnor från olika branscher medverkat i
flera upprop där de vittnat om hur män i
maktpositioner trakasserat och våldfört sig på dem.
Dessa berättelser är fruktansvärda och lämnar nog
ingen oberörd. Att det pågått under en så lång tid
utan att kvinnor vågat vittna om det visar också på
en allvarlig brist i vårt samhälle.
Berörd av dessa berättelser kopplade jag det till
plagget hijab, i en mycket omdiskuterad tweet. Jag
anser att även detta perspektiv är viktigt i
Metoo-kampanjen, och kanske kan förståelsen för
kvinnor som väljer slöja som ett sätt att undgå
oönskad uppmärksamhet öka.
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Det visar på ett
faktum som vi alla nog känner till, nämligen att
hijab är ett mycket laddat plagg.
Trakasserier mot kvinnor med hijab sker ganska
ofta. Om detta vittnar även en rapport från Brå.
Utöver nedsättande kommentarer och verbala påhopp, förekommer även fysiskt våld.
Det finns en norm i Sverige att man varken ska kommentera eller ha någon åsikt om hur kvinnor klär
sig.
Som muslim är jag redo att förhålla mig till detta.
Men i ärlighetens namn, kan någon tala om för mig varför den hijabklädda kvinnan inte förlänas denna
rättighet? Varför har hon ingen rätt att inte bli stirrad på, att inte få nedsättande kommentarer om sitt
klädval och att inte bli en projektionsyta för samhällets fördomar?
Vissa menar att hijab objektifierar kvinnan. För mig är det svårt att begripa hur islam skulle objektifiera
kvinnan mer än vad det kommersiella samhället gör.
Där objektifieras kvinnan på var och varannan reklampåle, i tv-serier och filmer eller i diverse lektyrer.
Alltfler röster menar nu att den senare objektifieringen allvarligt påverkar pojkars och mäns kvinnosyn.
Det får alltså konsekvenser för hur kvinnor i samhället blir betraktade. I ett drömsamhälle skulle alla
män utöva behärskning och respekt gentemot kvinnor, men verkligheten ser annorlunda ut.
Om en muslimsk kvinna bär hijab som ett uttryck för sin religiösa identitet och för att signalera att hon
inte vill bli objektifierad eller få oönskade blickar riktade mot sig, så önskar jag att hennes val ska få mer
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förståelse. I Koranen står det angående hijabens syfte: Det är mer troligt att de (troende kvinnor)
sålunda blir igenkända och inte blir förolämpade (33:59).
För mig symboliserar den hijabbärande kvinnan en mycket stark individ. Hon vet om att det plagg som
hon bär kan utsätta henne för kränkningar, svårigheter med att få arbete och social stigmatisering.
Hon känner till den starkt laddade diskursen om hijabens "förtryckande natur". Men ändå väljer hon att
följa sin religiösa övertygelse, hellre än att ge vika för samhällets förväntningar.
Dessa kvinnor känner också till att hijaben har politiserats i vissa länder, att vissa tvingas bära den och
att den blivit del av ett förtryck mot kvinnors friheter. Detta förtryck bör även vi religiösa företrädare
motsätta oss tydligt.
Jag har tidigare skrivit om det här i Kvällsposten ("Befria slöjan från onda associationer", "Skillnad
mellan hedersförtryck och slöjan", "Nej, slöjan är inte ett verktyg för förtryck").
Jag önskar att Metoo-kampanjen även rymmer dessa kvinnors berättelser och perspektiv.
Jag hoppas att ni också vågar berätta om era upplevelser. Ni är mycket modiga. Jag står vid er sida.
"För mig symboliserar den hijabbärande kvinnan en mycket stark individ."
Bildtext: SLÖJAN PROVOCERAR. Respektera muslimska kvinnors val att inte bli objektifierade, skriver
Kashif Virk. | KASHIF VIRK Imam Ahmadiyya Muslimska Samfundet
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/0hQlkYjF
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Vi säger nej till vårdval BUP
Kvällsposten. Publicerat i print 2020-01-21. Sida: 4.

■■ Region Skånes politiska ledning vill införa
vårdval, utifrån tanken att det s…

Region Skånes politiska
ledning vill införa vårdval, utifrån tanken att det ska
leda till ökad tillgänglighet. Vårdvalet innebär att
dela upp verksamheten på flera privata aktörer och
behålla en mindre del offentligt. Men
vårdvalsutredningen visar på allvarliga risker.
Vårdvalet innebär problem när det gäller jämlik
vård, tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet.
Omröstning och beslut sker i Hälso-och
sjukvårdsnämnden den 23 januari.
Under senare år har befolkningsökningen gjort att
antalet patienter blivit fler. Uppdraget har utökats
från enbart specialistvård till att även omfatta de
många barnen med lättare psykisk ohälsa.
Medarbetarantalet har inte anpassats till detta och
väntetider har uppstått.
Ett vårdval går inte att styra geografiskt.
Erfarenheten visar att privata enheter etablerar sig
i sydväst. Patienterna med svårast ohälsa har
sämre förutsättningar att göra aktiva vårdval och
behöver ofta flera olika insatser och under lång tid. Öppenvårdens insatser inkluderar Mellanvården och
dem som är sjuka för att ta sig till mottagningarna. Om vårdgivaren får betalt per besök kommer denna
verksamhet inte vara lönsam. Utredningsköer är ett problem, vi prioriterar nu utifrån allvarlighetsgrad,
vid vårdval är risken att lättare och snabbare utredningar går före.
Inom psykiatrin arbetar vi nu med att ta fram vårdprocesser för att säkerställa rätt vård och få ett bättre
flöde. Vi har också nya samarbetsprojekt mellan habilitering och psykiatri för personer med autism.
Upparbetade kanaler finns mellan olika specialistteam och inför övergången till vuxenpsykiatri. Detta
riskerar att försvinna.
Vårdvalet har ingen akutmottagning eller heldygnsvård, vilka fortsatt kommer att drivas i offentlig regi.
Följden blir att patienten och dennes familj får vända sig till olika aktörer för att få sin vård, dessutom
uppstår svårigheter att hantera läkarnas jourlinje i en splittrad organisation.
Vi blir även oroliga för att patienter som behöver samarbete med skola och socialtjänst inte kommer att
få tillgång till detta i vårdvalet. I den verksamhet som finns nu är detta samarbete en naturlig del av
vården. Patienter och deras föräldrar uttrycker ett behov av att få träffa samma behandlare över tid. Om
vårdval införs skapas en kraftig rörlighet inom alla personalgrupper och minskar kontinuiteten för
patienterna. Patientföreningarna har ett nära samarbete med nuvarande barn- och ungdomspsykiatrin
och ser svårigheter med att bibehålla detta i en splittrad och privatiserad organisation.
Den ökade efterfrågan på barn- och ungdomspsykiatri behöver problematiseras och hur den bäst tas
om hand är en komplex fråga. Patientföreningarna menar att alla som söker kanske inte behöver

Sida 372 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

komma till BUP i första hand. Det finns även andra huvudmän som arbetar med barns och ungas
mående i vardagen däribland elevhälsa, skola, socialtjänst, ungdomsmottagningar och primärvård.
Betydelsefullt är att de olika huvudmännen samarbetar och kompletterar varandra.
Patientföreningarna och samtliga
yrkesgrupper instämmer i chefsläkarnas uppfattning att en del av lösningen i stället för vårdval är att
skjuta till resurser till den befintliga barn- och ungdomspsykiatrin. Vi som företräder patienter, läkare,
psykologer, socionomer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, skötare och familjebehandlare säger nej till
vårdval BUP.
"Vårdvalsutredningen visar på allvarliga risker."
DEBATT
Debattansvarig:
Csaba Bene Perlenberg
Mejla debatt@kvp.se
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Starka krafter verkar mot vår rapport om Brå Blanda eleverna och stoppa segregationen Adaktusson
förstärker bilden av religionskrig
MICHELLE ANNA-LENA MICHAEL NILSSON HANSSON NEMETI
CONNY EVA YLVA ALLASKOG HYLÉN OUDIN
MONICA LINDA CLARITA BIDMARK KJELLSSON STRANDH
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
Debattchef: Per Zettermark
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: Försöker flytta fokus från faktiska problem, skriver rapportförfattarna. | Närhetsprincipen
behöver förändras, skriver Per Bolund och Annika Hirvonen Falk (MP). | Han förstärker den polarisering
som bland annat IS vill skapa, skriver imamen Kashif Virk. | MICHELLE NILSSON Ordförande,
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH Skåne CONNY ALLASKOG Sekreterare, Nationell
samverkan för psykisk hälsa, NSPH Skåne MONICA BIDMARK Sjuksköterska, BUP öppenvård Skåne,
Vårdförbundet ANNA-LENA HANSSON Psykolog, BUP öppenvård Skåne, Sveriges Psykologförbund
EVA HYLÉN Socionom, BUP Öppenvård Skåne, Akademikerförbundet SSR LINDA KJELLSSON
Fysioterapeut, BUP öppenvård Skåne, Fysioterapeuterna MICHAEL NEMETI Familjebehandlare, BUP
öppenvård Skåne, Vision YLVA OUDIN Överläkare, BUP öppenvård Skåne, Malmö Läkareförening
CLARITA STRANDH Skötare, BUP öppenvård Skåne, Kommunal OJÄMLIKT. Ett vårdval går inte att
styra geografiskt. Erfarenheten visar att privata enheter etablerar sig i sydväst, skriver flera verksamma
inom psykisk hälsovård i Skåne. | Michelle Nilsson. | Anna-Lena Hansson . | Ylva Oudin.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/YRe5El9K
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Svenska muslimer uppmanas: "Rösta inte i riksdagsvalet"
Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2018-07-28. Sida: 7.

Muslimer borde inte rösta i höstens val. Det
uppmanar den islamistiska organisationen
Hizb ut-Tahrir i en ny video på sociala medier.
Professorn och teologen Mohammad
Fazlhashemi tror inte att budskapet kommer att
få ett stort inflytande. "Det här är väldigt
främmande för de flesta muslimer", säger han.

Klippet lades ut i lördags på Facebook av den
radikala islamistgruppen Hizb ut-Tahrir och har
hittills visats över 8 000 gånger. I videon påstår en
man att muslimer inte ska rösta i höstens val
eftersom det är fel att blanda sig i lagstiftningen,
som ska bestämmas av religiösa uttolkningar och
alltså inte av politiker eller medborgare.
- Vi, era bröder i Hizb ut-Tahrir, uppmanar er till att
bojkotta valen, säger mannen i videoklippet.
Hizb ut-Tahrir vill skapa ett världsomfattande
kalifat styrt av sharia-lagar.
Gruppen tillhör den del inom salafismen som
försöker få igenom sin ideologi genom aktivism
men utan att använda våld.
Enligt en rapport från Försvarshögskolan har salafismen växt sig starkare i Sverige på senare tid. En av
dem som hyllat Hizb ut-Tahrir är terroristen Rakhmat Akilov.
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, säger att
organisationen gjort liknande uppmaningar vid tidigare val.
- Det ligger i linje med deras världsbild där muslimer och icke-muslimer inte kan leva tillsammans, vilket
är väldigt främmande för de flesta muslimer som lever här, säger han.
Mohammad Fazlhashemi tror inte att gruppens uppmaning kommer att få någon större påverkan på
landets muslimer.
- De allra flesta med muslimsk bakgrund i samhället försöker bilda sig en egen uppfattning och vara en
del av det politiska livet, säger han.
Inte heller Kashif Virk, imam vid Islams Ahmadiyya Församling, tror att Hizb ut-Tahrirs uppmaning
kommer att påverka särskilt många av Sveriges muslimer.
- Men jag tycker att man ska se upp för deras typiskt islamistiska retorik där de försöker hänvisa till
källorna. Vi är emot att islam ses som en heltäckande politisk ideologi. Religionen hyser man i hjärtat,
säger han.
Kashif Virk säger att man i hans församling försöker uppmuntra medlemmarna att rösta i valet, och
hänvisar till en vers i Koranen som kan tolkas som en uppmaning att utnyttja sin rösträtt.
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- I kapitel fyra, vers 58, säger Gud att ni ska överlåta förtroendeuppdragen till dem som är kapabla att
utföra dem. Vi uppmanar våra medlemmar att delta i den demokratiska processen, säger han.
Områden med stor andel utlandsfödda personer har traditionellt haft ett lägre valdeltagande i svenska
val. Kashif Virk säger att det är en utmaning som samhället måste ta itu med.
- Det är en oerhörd segregation i de här områdena. Jag bor själv nära Järva, där
samhällsengagemanget är begränsat, säger han.
Han anser att vissa inslag i valrörelsen riskerar att skrämma bort muslimer.
- Tonen mot muslimska uttryck, som böneutrop, slöjor och religiösa friskolor, har varit väldigt tillspetsad.
Det kan få en stigmatiserande effekt där muslimer upplever att politikerna försöker vinna röster genom
att åberopa islam, säger Kashif Virk.
SvD har sökt Hizb ut-Tahrir för en kommentar. ■
Bildtext: Svenska muslimer, som till exempel besöker moskén i Fittja, uppmanas av den islamistiska
organisationen Hizb ut-Tahrir att inte rösta i riksdagvalet.
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Fredric Karén. Databasens namn: Fredric Karén / Svenska Dagbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/6QwbG91H

Sida 375 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Apologetik en del av lärjungaskapet
Dagen. Publicerat i print 2019-05-23. Sida: 16.

EN FÖR OSS märklig debatt har blossat upp på
sociala medier kring Dagens beslut att
publicera imamen Kashif Virks insändare om
ahmadiyyamuslimernas syn på Jesu
korsfästelse (16 maj).

Artikeln som sådan och orimligheterna i Virks
exeges har redan förtjänstfullt bemöts av
apologeten Omid Pasbakhsh (21 maj). Om någon
önskar fördjupa sig i de medicinska orimligheter
Virk presenterar så rekommenderas medicine
doktor Lennart Möllers artikel (Dagen 17 juli 2009).
Den förklarar bland annat varför vattnet och blodet
som kom ut från Jesus sida var ett bevis på hans
död och inte tvärtom, som Kashif Virk hävdar.
VI VILL i stället här ta tillfället i akt att adressera
den rädsla vi upplever oss möta i kommentarsfält
och inlägg, med anledningen av denna debatt. Den
rädsla som tycks manifestera varje gång
företrädare för kristenheten - i det här fallet
tidningen Dagen - bjuder in företrädare för andra
livsåskådningar att nagelfara kristendomens
historiska sanningsanspråk på våra egna arenor.
Det är som att stora delar av kristenheten har en
blind fläck för missionsbefallningens inneboende
treenighet. Mission är både evangelisation, diakoni och apologetik. Varför då denna återkommande
debatt där några vill plocka bort det ena, det andra eller flera av benen för att enögd fokusera på bara
ett av tre ben?
MOTSTÅNDARNAS argument tycks varit oförändrade över tid. År 2013 fick P-O Flodström och
Sven-Gunnar Hultman bemöta upprörda pingstvänner under hela pausen då vi bjudit in Humanisternas
dåvarande ordförande Christer Sturmark för att samtala kring livets ursprung, mening och mål med
dåvarande generalsekreteraren för Svenska evangeliska alliansen, Stefan Gustavsson. Människor var
alltså genuint upprörda över att vi ens arrangerade ett samtal av den sorten i kyrkorummet. I höstas
mötte Micael Grenholm en liknande kritik när hans apologetiska engagemang ifrågasattes efter att han
slog ett slag för att unga behöver fler arenor där kristendomens sanningsanspråk tas på allvar
(Sändaren 2 oktober 2018).
FÖR OSS LÅTER kritiken som om någon skulle ifrågasätta en församlings program för stadens
hemlösa. Eller en kritik av att kyrkan ägnar sig åt evangelisation i stil med Jesusbussen och
Pannkakskyrkan.
Apologetens tjänst, som den beskrivs i 1 Petrusbrevet 3:15 ("Var alltid beredda att svara var och en
som begär att ni förklarar det hopp ni äger"), handlar om att försvara och förklara grundläggande
kristendom för majoritetskulturen. I Sverige innebär det i dag att vi måste förstå andra livsåskådningars
världsbilder för att möta människor där de står, oavsett om det är på naturalismens eller islams
planhalva. Detta är den missionsbefallning hela Nya testamentet präglas av. Vi har därför ytterst svårt
att se hur det ens kan vara en diskussion kring detta. Vi ska ju vara en grek för grekerna, en romare för
romarna och en jude för judarna (1 Kor 9:19-23).
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EN VANLIG INVÄNDNING mot apologetiken som en självklar del av lärjungaskapet är att citera
Efesierbrevet 4:29, som talar om att inte ge sig in i diskussioner och att undvika onödigt prat. Versen,
läst i sitt sammanhang, är på intet sätt en polemik mot den urkristna praktiken apologetik, utan en
uppmaning till oss att inte hålla på och tjafsa med varandra för tjafsandets skull. Andra invändningar är
att vi ska bli som barn, att tron finns i hjärtat och inte hjärnan. Men i Nya testamentets brev finns det
flera ställen som talar om att den kristne inte ska vara som barn. Paulus skriver 1 Korinthierbrevet
14:20: "Bröder, var inte barn till förståndet, nej, var barn i fråga om allt ont och fullvuxna till förståndet."
NAIVITET, OKUNSKAP och barnslighet är inga kristna dygder. Apologetiken måste vara ett naturligt
inslag i församlingslivet. Lika befängt som det vore för tondöva personer att avfärda lovsången som en
elementär del av det kristna gudstjänstlivet, borde det för den känsloorienterade medlemmen vara lika
otänkbart att avfärda apologetikens plats i församlingen.
Låt oss i stället inspirera varandra till en ny era, där vi uppmuntrar varandra att leva ut alla de gåvor och
tjänster vi är kallade till i Guds församling.
All sanning är Guds sanning och en del av lärjungaskapet är att vi rustar varandra till frimodiga
evangelister och apologeter för att bygga en ny kultur i den kristna församlingen. Vi behöver inte vara
rädda när vårt hopp utmanas utan i stället välkomna det. Sanningen ska nämligen göra oss fria.
"Vi måste förstå andra livsåskådningar för att möta människor där de står."
Replik
Läs "Imam: Jesus överlevde korsfästelsen" och "Imamen använder lösryckta citat fel", på Dagen. se/
debatt
16 maj 21 maj
Bildtext: MÄRKLIG KRITIK. Kritiken av att bjuda in företrädare för andra livsåskådningar att nagelfara
kristendomens sanningsanspråk låter som om man skulle ifrågasätta evangelisation i stil med
Pannkakskyrkan, skriver debattörerna.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/upJebHIu
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Kalendariet
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2016-10-14. Sida: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.

Klubb Fredag GRATIS Calexico's Debaser
Strand, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 22-3,
20 år. Dj Masaya med transatlantiskt, swing,
balkan, cumbia, house, breakbeats m m.

Club Laveau Marie Laveau, Hornsgatan 66, t
Mariatorget, kl 21-3. Dj:er: Groovy Nickz, Tommie
X & Jimmy-Ray.
Club Stigma Västerlånggatan 50, t Gamla stan, kl
16-21. Bodyfestförfest med Rational Youth live och
dj Velodrome.
Debaser X Hymn Debaser Strand, Hornstulls
strand 4, t Hornstull, kl 24-3, 20 år. Indiefest med
Hymns skribenter.
Geronimos FGT Stora Nygatan 5, t Gamla Stan, kl
17-2. Denize Algriph kör rockig rock, svängig
psych och lite Motown.
Grl Pwr Vassa Eggen, Birger Jarlsg 29, t
Östermalmstorg, kl 22-2. House och techno med
Pau, Billie Jo och Evelina Nässén.
h Hornhuset Långholmsgatan 15 B, t Hornstull, kl
21-3. Bar Barranco: Sotarn. Laika: PayDay med Mad Mats, Markus Enochson, Juhani Ekstrand, Jonas
Lönnå och Tom Pyl. Enzo's Pachinko: Mack Daddys Playhouse.
GRATIS Håll käften och dansa Cloud Nine, Torsgatan 1, t Hötorget, kl 20-1. Premiär: HKOD med
avbytar-dj Emilia Kemze.
Landet LM Ericssons väg 27, t Telefonplan, kl 20-1.
Live: Nej och Stilla havet.
h Monday Bar: Paul van Dyk
En Arena, Palmfeltsvägen 1, Globen, t Globen, kl 22-4, 20 år. Lineup: Paul van Dyk, Alex M. O. RP. H
och Chris Bekker.
h Oasis Supersonic efterfest Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 22:30-3. Robert Plaszczyk
och Magnus Carlson (Bangers'n'Mash) spelar Oasis efter filmpremiären på Bio Rio.
Petter Strandvägen 1, t Östermalmstorg, kl 21:30. Petter live med dj-gästerna Attar och Will-Rock.
h Pop Slakthuset, Slakthusgatan 6, t Globen, kl 22-3, 20 år. Live: Alma. Allt från 60-talet till 2016 med
Terry Ericsson, Teet Sirotkin och Mira Wall på indiegolvet, Axel, Lång-Kalle och Felix på Stora, Ossian
Reynolds och Joakim Heineman i baren.
Rival Mariatorget 3, t Mariatorget, kl 17-2. Kl 17-21: DJ Dust (Daniel Savio). Kl 21-2: Kim Söderlund.
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The Salazar Brothers och Sugarcane Södra Teatern, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 21. Svensk
hiphops gudfäder med Sugarcane dj:er (Missdj, dj Erykah, Aïssa och Sister Justice).
Under Bron Hammarby Slussväg 2, t Skanstull, kl 22-5. Lineup: Exos, Johanna Schneider, Evolver och
Gavin Maycroft.
GRATIS Vandal Snaps, Götgatan 48, kl 22-3, 21 år. Ett fyratimmars- set med Kajsa Haidl.
WKND Fleminggatan 2, t Rådhuset, fr-lö kl 22-3. U mean clubwise boo-boo? ", Klubb XX, DJ
Tamam&Fatty, DJ Suzy, WXLL, Glittergrottan, MoeRoe, Rusky Luma och Martin Sten.
Lördag
296: Dark Night Murkness Slakthuset, Slakthusgatan 6, t Globen, kl 22-3, 20 år. Djs Yan Cook (Silent
Steps/Planet Rythm) och Patagonia (Seaweed). Packrummet: Pontus Unghane och Diamandy.
h Bangers'n'Mash Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg
1, t Slussen, kl 22. Mod, indie, northern soul, manchester, 60's och britpop med Robert Plasczyk,
Magnus Carlson - och gästen Andreas Mattson (Popsicle).
h Bodyfest: DAF Nalen, Regeringsgatan 74, t Hötorget, kl 16:30-2, 18 år. Live: DAF, Rein, Metroland,
Dive, Armageddon Dildos och Jäger 90.
Club Husgud: David Bowie Cosmopolite, Långholmsgatan 28, t Hornstull, kl 20-1. Fem timmar non-stop
Bowie med dj:erna Fredrik Bergström och Jonas Fougstedt.
Debaser X Cascine Debaser Strand, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 20-3, 20 år. Live: Yumi Zouma
(nz), Chad Valley (uk) och Maria Usbeck. Dj: Marcus Joons
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, t Hornstull, kl 21-3. Bar Barrranco: Polaris. Laika: Club 909:
Christofer Loffe Eriksson och Pauline Högberg. Enzos Pachinko: Julia Boman, Amanda Eddestål och
Clara Göykeres.
Houseienda Södra Bar, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 21. Techno och house med Per Hammar
(Esperanto), Anna Wester B2B Viktor Hemgren. I Kristallbaren: Jacob Julian B2B Chaux och Tove
Lindholm. Värdar: Kim Högstedt & Andreas Andersson.
GRATIS Jim Jungle och Johnnys B-Day Bash Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 20-3, 20
år. Rockabilly, rock'n'roll, boppin' blues etc.
Maqueer Laveau Marie Laveau, Hornsgatan 66, t Mariatorget, kl 22-3. George, Noshin Dilan och
Patrick kör hiphop, R&B, dancehall, reggaeton etc.
GRATIS Morfar Ginko Swedenborgsgatan 11, t Mariatorget, kl 21-1. Makks up med Big Belly Fabbe i
källaren- dancehall, hiphop, dembow och afrobeatz.
Petter Strandvägen 1, t Östermalmstorg, kl 21:30. Petter live med dj-gästerna Marcus Engberg och
Tjocke Jimmy.
GRATIS Radical Rhythm Revue Calexico's, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 22-3. Rocksteady,
regnskogsdub, Kingstonjazz m m med Johan Apel Röstlund.
GRATIS Rival Mariatorget 3, t Mariatorget, kl 21-2. Dj: Sussi Zällh. Salsa Tropical Caribbean
Clandestino, Kungsgatan 17, t Hötorget, kl 22:30-5, 20 år. Fiesta Total med The Latin Lovers djs - 2
pistas de Balle.
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Soul Fasching, Kungsg 63, t T-Centralen, kl 24-4, 20 år. Soul, disco m m med Munken & Baum.
h Soulection Slakthuset, Slakthusgatan 6, t Globen, kl 22-3. Soulection djs Sosupersam, The
Whooligan och Hanna Faith. Local support: Basement Music.
The Filth Club Bonden Bar, Bondegatan 1 C, t Medborgarplatsen, kl 20-1. Drag, burlesque,
performance, trams och kärlek.
Under Bron Hammarby Slussv2, t Skanstull, kl 22-5, 20 år. Lineup: Lns, Julius Göthlin, Johanna
Beckman och Aron McFaul.
Yaheardme Ljunggren, Götgatan 36, t Slussen, kl 21-1, 23 år. Mats N Sandahl, bas och Rickard
Valdes, congas, jammar till hiphop, r'n'b, soul och funk.
Tisdag
Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, t Östermalmstorg, kl 22-2. Djs Sanitary Sam & Dirty Girls.
Onsdag
GRATIS Coco Transistor Debaser Strand, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 19-1, 18 år. Live: Avakhan
och Soot & Flood.
Petter Strandvägen 1, t Östermalmstorg, kl 21:30. Petter live med dj-gästen Johan Netz.
Torsdag
Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, t Östermalmstorg, kl 22-2. Djs Victor Sanchez och mr Chi.
Petter Strandvägen 1, t Östermalmstorg, kl 21:30. Petter live med dj-gästerna Jonas Lönnå och Tjocke
Jimmy.
Konsert
Dansmusik
FREDAG
Bengt Hennings Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, t Alvik, kl 19.30-23. Dans i Brommasalen.
Arr: Västbergaträffen.
BEX:s Fältöversten, Valhallavägen 148, t Karlaplan, kl 13. Arr: Dansträffen.
Janne Stefans Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, t Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr:
Gamla & Nya Vänner.
Kenneth & Annika Boo Folkets Hus, Orminge Centrum, kl 13-16.
Mogendans. Arr: Lusthuset.
LÖRDAG
Edwings Ekebyskolan, Teknikvägen 25, Vallentuna, kl 19-23. Vi dansar 2 mod. 1 gam. Arr: Tuna Gille i
samarbete med ABF.
Squaredans Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, t Alvik, kl 12-16. Fyrklöverdansen. Callers:
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Christer Bern, Roland Danielsson och Svante Jordeskog. Nivåer: B-M, P-A1.
SÖNDAG
Blåsette storband Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, t Ropsten, kl 15-17.30.
Tedans till swingmusik.
Zethzons Trio Aktivitetshuset Tuben, Munkforsplan 45, t Farsta Centrum, kl 13-16. Matinédans. Arr:
PRO Farsta centrum, Farsta Stadsdelsförvaltning, ABF i Stockholm.
MÅNDAG
Wahlén och Segeblad ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26, kl 10-11.30. Måndagsdans.
TISDAG
Ingez Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, t Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr: Söderträffen.
Kjell Dahls orkester Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby, kl 13-16. Dans. Arr: SPF Tibbleseniorerna.
ONSDAG
Mac Olsson Tellus fritidscenter, Lignagatan 8, t Hornstull, kl 13. Arr: Dansklubben Guldringen.
TORSDAG
Hasse Svedberg & Hälsingebló Rotebro Arena, Hertig Karls väg 13, Sollentuna, kl 19. Motionsdans.
Arr: Sollentuna Gammaldansförening.
Malte & Roffe Cabinen i Forum, Stockholmsvägen 25, kl 13. Torsdagsdans. Arr: PRO Märsta.
Sandbergs Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, t Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr:
Föreningen Nya Vänner.
Folkmusik
LÖRDAG
Fernando Cabrera Alias Teatern, Hälsningegatan 3, t Odenplan, kl 19. Sångare, gitarrist från Uruguay.
Förband: Liliana Zavala, slagverkare född i Argentina men verksam i Stockholm.
Symbio Stallet, Stallg. 7, t Kungsträdgården, kl 20. Johannes Geworkian Hellman - vevlira och LarsEmil
Öjeberget - dragspel. Ingår i Stockholm Jazz Festival.
SÖNDAG
Öppet Folkmusikhus Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12, t Kungsträdgården, kl 16.30. Låtstuga,
visstuga, instruktion i gammaldans och polska, dansteknik, polskeakut, allmän dans till levande musik.
Spelmanscafé öppet 18-22. Arr: Föreningen Folkmusikhuset
MÅNDAG
h Stockholm Sangeet Conference
Stallet, Stallgatan 7, t Kungsträdgården, kl 17. Sveriges största festival för Indisk klassisk musik och
dans. Kl 17-19: Odissi workshop med Sarita Mishra. Kl 18: Childrens Sangeet Conference med unga
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förmågor på scen. Kl 19: Open stage för utövare av Indisk musik och dans.
TORSDAG
Ethno on the road Stallet, Stallgatan 7, t Kungsträdgården, kl 19. Lena Nowak, polsk klarinettist just nu
studerande i Sverige, Christy Scott, skotsk sångerska, Amro Alqam, kanounspelare från Palestina,
cellisten Maria Cronholm och Erik Jacobsson på gitarr.
Jazz/blues
FREDAG
African Jazz Night Stallet, Stallgatan 7, t Kungsträdgården, kl 20. Club Pisa och Stockholms Jazz
Festival presenterar musik från Sydafrika med gäster.
Allen Finney m fl Folklore Centrum, Wollmar Yxkullsgatan 2, t Mariatorget, kl 19. Allen Finney, Dag
Weibel och Calle Gustavsson. American Folk and Blues.
Anna-Louise Quartet Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, t Hötorget, kl 20.30. Jazzfestival.
Bernt Rosengrens Quartet Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, t
Midsommarkransen, kl 19. Kl 18.30 spelar ett förband med åtta elever från Södra Latin.
CAOS Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 12. Lunchkonserter med Sirintip,
Henning Ullén, Sisters Of Invention, Natalie Migdal och Josef Karnenbäck. Foajé 3.
Erik Kjellberg Quartet Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 19.
Ida Andersson Band Stampen, Stora Nygatan 5, t Gamla Stan, kl 21. After Work Live Soul Session
17.30-19.30.
Jazzsoppa Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, kl 12. Katarina Henryson och Svante
Henryson. Konserterna är en del av Stockholm Jazz Festival.
h Lina Nyberg Band och Lisa Björänge Quintet Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, t S:t
Eriksplan, kl 19.30.
Lisa Grotherus Hotel Hellsten, Luntmakargatan 68, t Rådmansgatan, kl 20.
h Abdullah Ibrahim Konserthuset, t Hötorget, kl 19. Smeknamnet "Sydafrikas Mozart" fick han av ingen
mindre än Nelson Mandela. Det finns ingen jazzmusiker som förknippas lika starkt i kampen mot
apartheid som Abdullah Ibrahim - låtar som som exempelvis Soweto och Mannenberg har omfamnats
som protestlåtar.
Tenor Madness Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, t Ropsten, kl 18. Tre saxofoner plus
komp.
The Cattlemens Club Bluesbaren, Hornsg. 55, t Mariatorget, kl 19. h Tia Fuller Trio Fasching,
Kungsgatan 63, t T-Centralen, kl 20. Kompmusiker till Beyoncé. Hon har också låtit sin saxofon ljuda
tillsammans med stjärnor som Nancy Wilson, Geri Allen, Ralph Peterson och Aretha Franklin.
Stockholm Jazz Festival.
LÖRDAG
Blues Jam Stampen, Stora Nygatan 5, t Gamla Stan, kl 14. Jamledare Derek January.
Brian Kramer's International Blues Jam Engelen, Kornhamnstorg 59 B, t Slussen, kl 14-18. Derek
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Unplugged Bluesbaren, Hornsgatan 55, t Mariatorget, kl 19.
Ellen Andersson Quartet Hotel Hellsten, Luntmakargatan 68, t Rådmansgatan, kl 20.
Jazzsoppa Klara soppteater, Drottninggatan 34,
T-Centralen, kl 12. Katarina Henryson och Svante Henryson. Stockholm Jazz Festival.
Klas Toresson sa m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, t Hötorget, kl 20.30. Jazzfestival. GRATIS
MusikMACKen Gröna Dalen, Gröndalsvägen 40, kl 13-16.
Groovin' high, Old Boy Stompers, Peter's Real Jazz.
Non stop jazz Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, t Midsommarkransen, kl
13-21. Endagsfestival för jazzfantaster i samband med Stockholm Jazz Festival.
h Stockholm Jazz Festival: Dee Dee Bridgewater & Archie Shepp Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget,
kl 19. Dubbelkonsert med två av jazzens största stjärnor:
h STUFF. och Knower Fasching, Kungsgatan 63, t T-Centralen, kl 21. De båda banden - från varsin
sida Atlanten (Belgien och USA) - är rejält omtalade för sin vilja att skapa morgondagens dansmusik.
Det gör de genom att mixa pop, hiphop, funk, jazz. Stockholm Jazz Festival.
GRATIS Swing & Sweet Orchestra Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 14.
Swing, blues och jazz.
The Remarkables Stampen, Stora Nygatan 5, t Gamla Stan, kl 21. GRATIS Tommy Löbel Swing Band
Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 19. Klassisk swing.
Ulrika Murray Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, t Skanstull, kl 19. Jazz, soul, pop, visa. Musiker:
Jonas Knutsson - saxofoner, Mattias Torell - gitarr, m fl.
SÖNDAG
Beches Indian Brew Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 16. Ingår i Stockholm Jazz
Festival. Bengt Bergers senaste grupp och genren är den något ovanliga Country & Eastern. Hörsalen.
Cory Henry: The Revival & The Funk Apostles Fasching, Kungsgatan 63, t T-Centralen, kl 20.
Stockholm Jazz Festival.
GRATIS Gustens Svänggäng med Ulla Olsson Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t
Medborgarplatsen, kl 14. Gladjazz.
GRATIS Hacke Björksten m fl Skärholmens kyrka, Bodholmsplan
1, t Skärholmen, kl 18. Hacke Björksten, tenorsaxofon, Ulf Johansson Werre, piano, Hans Backenroth,
kontrabas. Skärholmens Gospelkör och Gullevi Svensson, sång.
Le Jazz Coo Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, t Hötorget, kl 20. Jazzfestival.
GRATIS South Station Stompers Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, t Mariatorget, kl 14-17.
Klassisk jazz.
h Stockholm Jazz Festival: Avishai Cohen Trio Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 18. h Svante
Thuresson med Claes Crona Trio Vallentuna teater, Gymnasievägen 4, kl 18.30.
En kväll med fokus på Beppe Wolgers texter. Arr: Jazzklubben Nordost.
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Vivian Buczek Mornington Hotel, Nybrogatan 53, t Östermalmstorg, kl 20. Jazzsångerskan möter Martin
Sjöstedts trio på Stockholm Jazz Festival.
MÅNDAG
Cecilia Wennerström m fl Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 19.
Gentle Combo Band Chicago Swingdance Studio, Hornsgatan 75, t Zinkensdamm, kl 20.15. Göran
Strandberg, Dick Nilson m fl
Grammofon Musikbar, Upplandsgatan 18, t T-Centralen, kl 19.
TISDAG
GRATIS Big Papa's Jazzmen Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 19.
Joachim Dahlberg Stampen, Stora Nygatan 5, t Gamla Stan, kl 21. The New York Jazz Exchange
Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , kl 19. Modern grupp med amerikanska och
svenska musiker spelar i Pelarsalen. Jazzklubb Trappan.
ONSDAG
GRATIS Bodil Andersdotter Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, t Mariatorget, kl 19 -21.
Barpianist som spelar varje onsdag "Från visa till jazz".
Erika Baier & The Business Stampen, Stora Nygatan 5, t Gamla Stan, kl 20.
GRATIS Hot Jazz Group Kennys Restaurang, Stockholmsvägen 50, Lidingö, kl 19. Jazz på
stadshusrestaurangen.
GRATIS J & J Jazz Ladan/Farsta Gård, Farstaängsvägen 16-22, t Farsta centrum, kl 13.
h Nick Klaman Quintet Fasching, Kungsgatan 63, t T-Centralen, kl 20. Trumpetare och stjärnskott på
den svenska jazzscenen.
GRATIS Rosita Auer m fl Le Pot, Karlbergsvägen 52, t S:t Eriksplan, kl 20. Rosita Auer, Jan Allan,
Christer Karlberg, Jan Bergner och Jonas Backman.
TORSDAG
Allen Finney Bluesbaren, Hornsgatan 55, t Mariatorget, kl 19. Bill Öhrström m Top Dogs Stampen,
Stora Nygatan 5, kl 20. Kustbandet Musikbåten Blidösund, Skeppsbron, t Gamla Stan, kl 18.30.
Swingjazz på ångbåten. Avgång 18.30 från Skeppsbron nedanför Slottet. Ombordstigning från 17.50.
Lennart Åberg med Jazzklubb Syds husband Ladan/Farsta Gård, Farstaängsvägen 16-22, t Farsta
centrum, kl 19.30.
Förband kl.18.30 Emma Josefssons trio.
Lovisa Jennervall Quartet Hotel Hellsten, Luntmakargatan 68, t Rådmansgatan, kl 20.
GRATIS Meyer/Palmberg Group Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, t Rådmansgatan, kl 17.30-20.
Afterworkjazz.
Ronnie Gardiner All Stars Nya Föreningsgården, Larsbergstorget 9, Lidingö, kl 19. Arr: Lidingö
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Jazzklubb.
GRATIS Tommy Löbel Swing Band Restaurang Norrport, Roslagsgatan 38, t Rådmansgatan, kl 20.
Med John Pohlman.
Klassiskt
FREDAG
Elsa Holmklintz Sångbolaget, Skolvägen 10, Enskede, t Sandsborg, kl 19.30. Mats Äleklint, trombon,
Elsa Bergman, kontrabas, Per-Åke Holmlander, tuba.
Jesper Nordin x 3 Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, t Karlaplan, kl 19. Sveriges Radios
Symfoniorkester och Daniel Harding, chefsdirigent, framför Röster, triptyk: "Åkallan", "Ärr" och "Öde"
(uruppförande). Därefter Brahms: Symfoni nr 1.
GRATIS Orgelkonsert S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan
2, t Kungsträdgården, kl 17. Orgelstuderande barn och ungdomar från Norge spelar tillsammans med
Amund Dahlen och Mattias Wager.
h Orphei Drängar möter Peter Dijkstra Eric Ericsonhallen, Kyrkslingan 2-4, Skeppsholmen, t
Kungsträdgården, kl 19. Körmusik av bl a Francis Poulenc och Anders Hillborg.
GRATIS Pianolyrik S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, t T-Centralen, kl 12. Peter Henning, piano.
LÖRDAG
Drottningholms Barockensemble och Nacka Kammarkör Nacka kyrka, Gamla Värmdövägen 14, kl 18.
Musik från 1500- och 1600-talen. Verk av Gabrieli, Carissimi, Monteverdi och Schütz.
GRATIS Orgelkonsert Storkyrkan, Trångsund 1, t Gamla stan, kl 13. Minna Heimo, orgel. Verk av J S
Bach.
GRATIS Orgelkonsert S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan
2, t Kungsträdgården, kl 15. Mattias Wager ger Orgel med orkestral färg. Verk av Bach/ Straube,
Mozart, Bach/Fox, Reger, m fl.
GRATIS Orgelkonsert S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, t T-Centralen, kl 18. Minna Heimo, orgel.
Verk av Joh Seb Bach m fl.
Orgelkonsert Sofia kyrka, Vitabergsparken, t Skanstull, kl 15. Oskar Hansson framför verk av
Mendelssohn, Franck och Gigout.
Passioner för gitarr Allhelgonakyrkan, Helgelunden 2, t Skanstull, kl 18. Celia Linde spelar musik av
Tarrega, Malatz, Brouwer m fl.
Sundbybergs Orkesterförening
Kulturcentrum, Hallonbergen C, Hallonbergen, kl 13. Edvard Grieg: Norska danser och Joseph Haydn:
Symfoni nr 99. Dirigent Bo Johansson.
SÖNDAG
Bach Hjorthagens kyrka, Dianavägen 10, kl 15. Gustaf Vasa Kammarkör tillsammans med medlemmar
ur Drottningholms Barockensemble framför verk av Bach. Jesu meine Freude, Kantat 150: Nach dir,
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Herr, verlanget mich m fl. Lars Fredén, dirigent.
En hyllning till soldaten
Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, t Karlaplan, kl 15. Arrangör: Arméns Musikkår/
Försvarsmusiken/Livgardet.
Krieg! Oscarskyrkan, Narvavägen 6, t Karlaplan, kl 16. Uruppförande av Thomas Jennefeldts verk till
minne av slaget vid Somme under Första världskriget.
Rickard Söderberg m fl Ersta kyrka, Erstagatan 1, kl 16. Opera och operett med Rickard Söderberg,
tenor, Matilda Paulsson, mezzosopran och Bengt-Åke Lundin, piano.
Romantisk höstglöd Eggeby gård, Eggeby gård 1, kl 14. Stråkensemblen Tensta Strings spelar musik
av Lillebror Söderlund, Sibelius, Mendelsohn, Borodin, Puccini och Piazzolla. Medv: Annette
Mannheimer, violin, Marie Alemo, violin, Ylva Lundén-Welden, altviolin och Anders Blom, cello.
The Divine Materialism Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 15. J Jansson: The Divine Materialism
(uruppförande). J Jansson: Divertimento för fyra kontrabasar. Scelsi Tre pezzi för solotrombon. Mozart
Adagio och fuga c-moll för två pianon.
MÅNDAG
Kvinnorna bakom den nya musiken Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 18. Samtal om musik och
skapande. Eva Sidén tonsättare och pianist, Katarina Leyman tonsättare, Ellen Arkbro tonsättare.
Grünewaldsalen.
GRATIS Körkonsert Sofia kyrka, Vitabergsparken, t Skanstull, kl 19. Tjeckiska filharmonins barnkör och
Sofia vokalensemble.
GRATIS Två trumpeter och orgel Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, t Rådmansgatan, kl 12. Musik
av Vivaldi, Tessarini and Telemann. Kent Jonsson och Carl Jonsson, trumpet. Bj örn Gäfvert, orgel.
TISDAG
GRATIS Lunchkonsert Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 14, t Rådmansgatan, kl 12.15. Per-Ove
Larsson, orgel. Musik av Vierne.
GRATIS L ́obscurité at la lumière Sankta Birgitta kyrka , Nockeby Kyrkväg 47, kl 19. Höstkonsert.
Stockholms Akademiska Damkör framför verk av bl a Caplet, Hillerud, Olofson och Ingi.
ONSDAG
GRATIS Blomsterunge Ersta kyrka, Erstagatan 1, kl 18. Symfonisk minimalism och absurdism med
inslag av medeltidsmusik och gregoriansk sång.
GRATIS Lunchkonsert Ersta kyrka, Erstagatan 1, kl 12.10. Studenter från Kyrkomusikerutbildningen vid
Ersta Sköndal högskola.
TORSDAG
h Batiashvili i ny Hillborgkonsert Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 19. Uruppförande. Lisa
Batiashvili violin i Anders Hillborgs Violinkonsert nr 2. Dirigent: Sakari Oramo.
GRATIS Lunchmusik S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan
2, t Kungsträdgården, kl 12.15. Iveta Calite, piano, Linnea Vikström, cello.
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Pop/rock
LÖRDAG
BJ the Chicago Kid Kägelbanan, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 21. R'n'B med rötter i klassisk
Chicagosoul.
Bodyfest 2016 Nalen, Regeringsgatan 74, t Hötorget, kl 17. Nu blir det punkig synth på Nalen. På scen
bla: DAF, Dive, Armageddon Dildos, Jäger 90, Metroland och inte minst svenska Rein.
Chad Valley + Yumi Zouma Debaser Strand, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 22.
Clas Yngström & Sky High Musikbåten Blidösund, Skeppsbron, t Gamla Stan, kl 18.30. Tunggung på
akterdäck. Avfärd kl 18.30 från Skeppsbron nedanför Slottet.
Doktor Krall Sköndals krog, Sköndalsvägen 83, kl 21. Rock'n'roll. Galantis Berns, Berzelii Park, t
Kungsträdgården, kl 20.
Svensk houseduo.
I afton VeMode Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, t Gamla Stan, kl 18. 12 sorgliga låtar av
Depeche Mode framförda i akustisk sättning av Gudrun König, Hedda Mann och Lars Söderberg.
Powerwolf Klubben/Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8, t Gullmarsplan, kl 18.30. Tysk power metal.
Skogen Brinner Geronimos FGT, Stora Nygatan 5, t Gamla Stan, kl 23.
Sonic Syndicate Göta Källare, Folkungagatan 45, t Medborgarplatsen, kl 18.
h Tiger Lou m fl Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, t Medborgarplatsen, kl 22. Tiger Lou på höstturné
med ny skiva. Support: Rome Is Not A Town.
SÖNDAG
Uncle Lucius Akkurat, Hornsgatan 18, t Slussen, kl 20. Americana och whiskydoftande rootsrock á la
sydstat.
Yasiin Bey aka Mos Def Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, t Medborgarplatsen, kl 21. New
York-rappare.
MÅNDAG
Beige + GIGO Engelen, Kornhamnstorg 59 B, t Slussen, kl 20. Rock. Brit Floyd Annexet, Globentorget
2, t Globen, kl 19.30. Pink Floydhyllning.
Country Krall Café String, Nytorgsgatan 38, t Medborgarplatsen, kl 19.
h Sara Parkman/Wildhart
Kulturhuset, Sergels torg, t T-Centralen, kl 19. Queen av folkmusik delar scen med Wildhart. I dj-båset:
Systraskap. Hörsalen.
TISDAG
Bear's Den m fl Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, t Medborgarplatsen, kl 20. Brittisk folkpop.
Support: Matthew And the Atlas.
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Placebo Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, kl 19.30. Brittisk indie. Putikka m fl Kafé 44, Tjärhovsgatan 44,
t Medborgarplatsen, kl 19. Putikka, Glenn Echo och The Leeroy's spelar på Scen 44.
Sophie Hunger Kägelbanan, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 20.30. Schweizisk singer/songwriter.
h Steve Forbert Fasching, Kungsgatan 63, t T-Centralen, kl 20. Själva definitionen av en hardcore
troubadour med den distinktiva rösten, munspelet om halsen och sin akustiska gitarr.
ONSDAG
Andreas Mattsson Lilla hotellbaren Scandic Malmen, Götgatan 49-51, kl 20. Pop.
Reave Göta Källare, Folkungagatan 45, t Medborgarplatsen, kl 21. Tribute to Eagles Skandiascenen,
Djurgårdsslätten 43. , kl 20. En hyllningskonsert till Eagles alla hits från början av 70-talet och framåt.
Wintergatan Debaser Strand, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 20.30. Instrumentalband.
TORSDAG
h Emeli Sandé Nalen, Regeringsgatan 74, t Hötorget, kl 22. Brittisk sångerska och låtskrivare.
Fritz's Corner: Gorilla Angreb
Göta Källare, Folkungagatan 45, t Medborgarplatsen, kl 19. Dansk punk. Support: Stockholmsakten
Snake, och Twin Pigs.
Red Fang + Torche Debaser Strand, Hornstull, t Hornstull, kl 20. Heavy metal och stoner rock.
Svankropp m fl Kafé 44, Tjärhovsgatan 44, t Medborgarplatsen, kl 19. Svankropp, Krystal And Jonny
Boy och Aukra spelar på Scen 44.
Visor/poesi
FREDAG
O Rosa Bella Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, t Gamla Stan, kl 20. Musiktrio som spelar
1400-talsmusik från England. Lena-Susanne Norin - sång, Elizabeth Gaver - fiddla, Timo Peedu - luta.
LÖRDAG
En man som heter Owe Thörnqvist
Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, kl 15.
Låtarna, berättelser och anekdoter från åren på vägarna och om livet i största allmänhet.
SÖNDAG
Viscafé Trappan Viscafé Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby, kl 14. Gästartist är trubaduren och
skådespelaren Roberto Gonzalez. Visvärd: Ove Engström.
ONSDAG
Ola Magnell Musikbåten Blidösund, Skeppsbron, t Gamla Stan, kl 18.30. Ensam på akterdäck med sin
gitarr, sitt munspel, sina tidlösa, nära och vackra sånger. Avgång: 18.30 (ombordstigning 17.50) från
Skeppsbron nedanför Slottet.
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TORSDAG
GRATIS Men går jag över ängarna Botkyrka kyrka, Sankt Botvids väg 27, t Hallunda, kl 12.
Ferlinkonsert med Gisela Nordell.
Övrigt
LÖRDAG
M is for Man, Music & Mozart
Musikaliska, Nybrokajen 11, t Kungsträdgården, kl 15.
Musik och film tillsammans med Blåsarsymfonikerna, sångerskan Rigmor Gustafsson och dirigenten,
kompositören och arrangören Hans Ek.
SÖNDAG
Stockholm Sangeet Conference
Musikaliska, Nybrokajen 11, t Kungsträdgården, kl 15.30.
Festival för indisk klassisk musik och dans. Med bl a de sydindiska fiolvirtuoserna Akkarai Sisters,
hyllade khyal-sångerskan Sawani Shende och Sarita Mishra, en av Indiens främsta utövare av östindisk
tempeldans.
MÅNDAG
GRATIS Open mic Restaurang Norrport, Roslagsgatan 38, t Rådmansgatan, kl 19-22. Kom och uppträd
eller lyssna, varje måndagkväll.
ONSDAG
Utan vänner stannar jorden Uppenbarelsekyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, t Aspudden, kl 18.
Insamling till "Världens Barn". Barnkören, Diskantkören, Niklas Mesaros, spoken word-poet, EvaMarie
Agnelid och Kerstin Börjeson, dirigenter, Kompband.
Zelda: Symphony of the Goddesses Hovet, Globentorget 2, t Globen, kl 19.30. Temamusiken från det
klassiska tv-spelet, som godkänts av originalkompositören Koji Kondo, samtidigt som scener ur Zelda
visas på en massiv videovägg.
TORSDAG
Black Spirituals + The Sub Dwellers Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, t Östermalmstorg, kl 19.
Experimentell improviserad musik.
Barn
Fredag
Augustendals 4H-gård Huvudsta Allé, Solna, t Västra skogen, kl 8-16.30. På gården finns getter, får,
hästar, katter, kaniner och höns. Djuren finns att se ute i hagarna varje dag cirka kl 8-16. Cafét är öppet
10-16. Man har även kursverksamhet för barn. Info: www.augustendals4h.se
Bu och Bä på kalashumör Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, t Skanstull, kl 14. Med Teater Bambino.
När de två små lammen Bu och Bä ska hitta på något trasslar det ofta till sig. Efter Olof och Lena
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Landströms böcker. 30 min. 2-6 år.
Gräs Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 16.30. I
familjeföreställningen Gräs möts dansare, dockspelare och en cirkusartist för allra första gången på en
scen. Från 4 år.
Lyckobarnet Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, kl 18. En humoristisk äventyrshistoria om den
lyckligaste pojken i världen som förespås bli kung och om en mycket ond och maktgirig kung och om
den obehagliga trehövdade hunden. Familjeföreställning från 6 år.
Nasse - Musikalen Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, t Zinkensdamm, kl 9.15 och 10.45. Med många
funderingar försöker en nyfiken Nasse förstå världen. En musikalisk dramatisering av Sven Nordqvists
älskade bok "Nasse hittar en stol".
Någonstans finns en värld som vuxna inte vet någonting om
Uusi Teatteri, Hälsingegatan
3, t Odenplan, kl 10. Vad är egentligen meningen med att gå i skolan? Varför är inte rasterna längre?
En pjäs att känna igen sig i - men också en pjäs som tar upp den frustration och maktlöshet som
skoltiden kan innehålla. Framtagen i samtal med en klass i årskurs 3. 6-10 år och familjer. Ca 30 min.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se Uno Miltons handbyggda modelljärnväg med 50
meter räls och naturtroget landskap.
Lördag
Bu och Bä på kalashumör Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, t Skanstull, kl 13 och 14.30. Med Teater
Bambino. När de två små lammen Bu och Bä ska hitta på något trasslar det ofta till sig. Efter Olof och
Lena Landströms böcker. 30 min. 2-6 år.
GRATIS Deg på villovägar Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 13-14. Museet vaknar till liv i en
dramatiserad visning för hela familjen. Gertruds deg hamnar på villovägar, i jakten på den träffar hon på
både gycklare och fint folk från det medeltida Stockholm.
Den fula ankungen Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, t Skanstull, kl 13 och 15. När du vet vem du är
och var du kommer ifrån, då blir du vacker oavsett hur du ser ut. Se den gamla sagan i en ny tappning.
En interaktiv föreställning med sång och musik. 2-8 år.
GRATIS Familjedag Historiska museet, Narvavägen 13-17, t Karlaplan, kl 12. Familjevisning med
barnen i fokus. Pysselhörna i entréhallen. Spännande spår: Historiedetektiverna och Önskestenen.
Prova på att gräva som en arkeolog i Arkeoteket. Visning även kl 14.
GRATIS Familjelördag - kul och klur om pengar Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, t Gamla stan,
kl 12-16. Familjevisning kl 12, där vi utforskar vi pengarnas värld. Följ med på upptäcktsfärd i museet.
Skapa själv i verkstan kring olika teman, kl 13-16.
Fjärilseffekten Teater tre, Rosenlundsgatan 12, t Mariatorget, kl 13. Varieté Velociped spelar en
familjeföreställning med spännande manicker, massor av musik och en gnutta vetenskapsteori.
Gräs Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 12.30 och 14.
I familjeföreställningen Gräs möts dansare, dockspelare och en cirkusartist för allra första gången på en
scen. Från 4 år.
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Hantverkstan Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 12-16.
Måla, färglägg eller skulptera fabel- och fantasydjur av papper, kartong och återanvänt material.
h Harlekina & Harlekin Hallwylska Museet, Hamngatan
4, t Östermalmstorg, kl 13. Familjeutställning. Harlekina flyttar in med sina vänner Harlekin, Pantalone,
Pulcinella och många fler. Både stora och små får chansen att uppleva karnevalernas Venedig.
Producerad i samarbete med fotografen Jenny Lexander.
Nasse - Musikalen Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, t Zinkensdamm, kl 11 och 13. Med många
funderingar försöker en nyfiken Nasse förstå världen. En musikalisk dramatisering av Sven Nordqvists
älskade bok "Nasse hittar en stol".
Någonstans finns en värld som vuxna inte vet någonting om
Uusi Teatteri, Hälsingegatan 3, t Odenplan, kl 10 och 13. Vad är egentligen meningen med att gå i
skolan? Varför är inte rasterna längre? En pjäs framtagen i samtal med en klass i årskurs 3. 6-10 år och
familjer. Ca 30 min.
På upptäcktsfärd i Livrustkammaren Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13. Tillsammans utforskar vi
dramatiska händelser från det förflutna, silverskimrande dräkter, praktfulla rustningar och
guldglänsande vagnar och en uppstoppad häst. Barn gratis.
h GRATIS Scenkonstfestival i Viksjö Järfälla, , kl 11-16. Barnteater, nycirkus, dockteater och flera andra
föreställningar för barn och unga i Viksjö centrum. På biblioteket: Kl 11 "Mårten flyttar in", dockteater för
barn 2-5 år. Kl 13 Al-Hakawati. Muntligt berättande för barn från 8 år och vuxna. Kl 14.00 Berättarcafé
efter föreställningen. På Viksjöteatern: Kl 11 "Rapunzel", teater för barn 8-12 år. Kl 14.30 Tvärslöjd,
nycirkus för barn 3-6 år. På Viksjörträffen: Kl 11 "I Herthas ateljé", pantomimteater för barn från 5 år. Kl
12.15 och kl 13.15 Lerverkstad för barn från 5 år. Varje deltagare får kavla, knåda, ringla och modellera
sin egen lerfigur ur fantasin. Kl 14.30 "Om möjligt", dans för barn 6-12 år. Gratisbiljetter finns att hämta
på Viksjö bibliotek.
GRATIS Spelning och högläsning Bokslukaren, Mariatorget 2, t Mariatorget, kl 13. Lotta Olsson,
Charlotte Ramel och Jojje Wadenius möts i en poesi- musikbok med cd-skiva - Livet är nu. Lyssna till
Jojjes musik och Lottas högläsning. Saft och kakor. Passar alla åldrar.
h Stockholm Sangeet Conference Stallet, Stallgatan 7, t Kungsträdgården, kl 12. Sveriges största
festival för Indisk klassisk musik och dans 15-17/10. Kl 12:00: Barnföreställningen den lilla fiskaren, en
föreställning inspirerad av den Indiska dansformen Khatakali med workshop efteråt presenterad av
Magdolna Beky Winnerstam. Kl 13:30: Tabla workshop med Rahul Pophali med inriktning på barn och
ungdomar.
Så gör prinsessor Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, kl 11 och 13. Sagans prinsessor är ofta
ljuva och väna. Fagra och svaga väntar de på sin prins. Inte denna prinsessa! Regi och dramatisering:
Ika Nord. Skådespelare: Ulf Montan, Lise Edman. 4-8 år.
GRATIS Tablaworkshop för barn och unga Stallet, Stallgatan 7, t Kungsträdgården, kl 13.30.
Tablavirtuosen Rahul Pophali som med sitt solospel är en av den yngre generationens mest
mångsidiga tablaspelare av i dag. Fri entré. Workshopen ingår i festivalen för indisk klassisk musik och
dans som pågår på Musikaliska 15-17 oktober.
h Upplevelseutställning
Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg, kl 11-17. En familjehelg fylld av lek, sago- och skapande
äventyr. Vuxna leder och inspirerar i sagolek, teaterlek, skapande, bygglek och balansbana. Vuxna
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utan barn är också välkomna. Info: www.tillitsverket.se
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. 50 meter räls och naturtroget landskap.
Världens Bästa Föreställning BUS, Bondegatan 1F, t Medborgarplatsen, kl 12.30 och 15.30. På
mäklarkontoret Riskbygg AB finns mäklaren Erika Seger och tillsammans med henne ska du planera
stadens nästa skrytbygge. Men om något nytt ska byggas, måste något gammalt rivas. En interaktiv
föreställning om utopier för barn från 6 år och uppåt.
Söndag
Bu och Bä på kalashumör Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, t Skanstull, kl 14. Med Teater Bambino.
När de två små lammen Bu och Bä ska hitta på något trasslar det ofta till sig. Efter Olof och Lena
Landströms böcker. 30 min. 2-6 år.
É hora da história! Portugisisk sagostund Internationella biblioteket, Odengatan 59, t Odenplan, kl 13.
Gabriella Teixeira, modersmålspedagog. Sagostunden riktar sig till barn från 3 år och till alla som älskar
sagor.
GRATIS Familjedag Historiska museet, Narvavägen 13-17, t Karlaplan, kl 12. Familjevisning med
barnen i fokus. Pysselhörna i entréhallen. Spännande spår: Historiedetektiverna och Önskestenen.
Prova på att gräva som en arkeolog i Arkeoteket. Visning även kl 14.
Familjeföreställning med Emma Nordenstam Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46,
Midsommarkransen, t Midsommarkransen, kl 14. Emma Nordenstam framför sina bästa barnlåtar, lika
svängiga, vackra, sorgliga, roliga och spännande som livet självt. Emma Nordenstam på sång och
gitarr, medmusiker David Svedmyr.
Familjesöndag - Fagra gudar och mäktiga gudinnor Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg
6, Djurgården, kl 13. Möt kärleksgudinnan Venus, jaktens gudinna Diana och sagolika naturväsen. Vi
utforskar tillsammans de mytologiska motiven i utställningen "Salongsmåleri? ! ". I ateljén klipper,
klistrar och målar vi våra egna gudabilder och sagomotiv med guldkant.
Hantverkstan Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 12-16.
Måla, färglägg eller skulptera fabel- och fantasydjur av papper, kartong och återanvänt material.
Kalevalaskåpet Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 3, Huddinge, kl 14.
Gamla finska sagor glittrar av guld och silver och dryper av trolldom och magi. Med Teater Sláva. För
4-7 år.
Nasse - Musikalen Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, t Zinkensdamm, kl 11 och 13 . Med m ånga
funderingar försöker en nyfiken Nasse förstå världen. En musikalisk dramatisering av Sven Nordqvists
älskade bok "Nasse hittar en stol".
På upptäcktsfärd i Livrustkammaren Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13. Tillsammans utforskar vi
dramatiska händelser från det förflutna, silverskimrande dräkter, praktfulla rustningar och
guldglänsande vagnar och en uppstoppad häst. Barn gratis.
h Unga Cinemateket: Små röda blommor Filmhuset, Borgvägen 1, t Karlaplan, kl 14. Fyraåriga Qiang
startar en revolution genom att ifrågasätta vuxenvärldens belöningssystem, där barnen får en röd
blomma för varje bra sak de gör. Med mycket lite dialog, vackra pastellfärger och poetiskt foto bjuds vi
att uppleva vardagen på en kinesisk förskola ur barnets perspektiv. 1 tim 32 min, barntillåten med
svensk text. Gratis för alla barn.

Sida 392 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Upplevelseutställning Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg, kl 11-17. En familjehelg fylld av lek,
sago- och skapande äventyr. Vuxna leder och inspirerar i sagolek, teaterlek, skapande, bygglek och
balansbana. Vuxna utan barn är också välkomna. Info: www.tillitsverket.se
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. 50 meter räls och naturtroget landskap.
Öppen verkstad, Experimentspecial Nobelmuseet, Stortorget 2, t Gamla stan, kl 13-16. Experiment och
försök för barn i vår verkstad.
Måndag
Augustendals 4H-gård Huvudsta Allé, Solna, t Västra skogen, kl 8-16.30. På gården finns getter, får,
hästar, katter, kaniner och höns. Djuren finns att se ute i hagarna varje dag cirka kl 8-16. Cafét är öppet
10-16. Man har även kursverksamhet för barn. Info: www.augustendals4h.se
Babysalsarytmik Brännkyrkagatan 19B, , t Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung och
spela runt Maria Llerenas congatrummor, till bl a svenska barnsånger i latinamerikansk tappning. Drop
in.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se Uno Miltons handbyggda modelljärnväg med 50
meter räls och naturtroget landskap.
Tisdag
Augustendals 4H-gård Huvudsta Allé, Solna, t Västra skogen, kl 8-16.30. På gården finns getter, får,
hästar, katter, kaniner och höns. Djuren finns att se ute i hagarna varje dag cirka kl 8-16.
Cafét är öppet 10-16. Man har även kursverksamhet för barn. Info: www.augustendals4h.se
Gräs Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 9.30 och 10.45.
I familjeföreställningen Gräs möts dansare, dockspelare och en cirkusartist för allra första gången på en
scen. Från 4 år.
Guldet Stadsteatern i Skärholmen, t Skärholmen, kl 10 och 12.
Guldet är borta! Sjöjungfrun letar överallt - i vattnet, i luften, i affären, hemma. Ingenstans hittar hon
guldet. En dag träffar hon Sigge som också letar efter någonting. En föreställning inspirerad av
Wagners opera Rhenguldet. Från 5 år.
Jag är ett träd Uusi Teatteri, Hälsingegatan 3, t Odenplan, kl 10. Publiken bjuds in att leva sig in i och
härma naturen och dess funktioner. 2-6 år och familjepublik. Längd: ca 25 min.
Kan själv! Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, kl 9.30 och 10.45. En poetisk föreställning
om mitt och ditt. Om vårt. En svängig föreställning som pendlar mellan allvar och lek.
Prassel Zebradans, Renstiernas gata 48, t Skanstull, kl 10. Dans och musik bland prasslande p åsar.
För bebisar från 6 månader-2 år.
Pricken Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, t Skanstull, kl 9.39. Om hur vi alla kan vara olika men ändå
lika - en dockteaterföreställning med musik, värme och humor. 30 min. 2,5-6 år.
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Så gör prinsessor Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, kl 10.45. Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väna. Fagra och svaga väntar de på sin prins. Inte denna prinsessa! Regi och dramatisering: Ika
Nord. Skådespelare: Ulf Montan, Lise Edman. 4-8 år.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. 50 meter räls och naturtroget landskap.
Onsdag
After Dagis - Fjärilseffekten
Tegelscenen, Söndagsvägen 9, Hökarängen, t Hökarängen, kl 16. Varieté Velociped spelar en
familjeföreställning med spännande manicker, massor av musik och en gnutta vetenskapsteori. Kl 16
Drop in med fika och varmkorv. KL 17 Föreställningen börjar. Arr: Teater Tiddelipom
Augustendals 4H-gård Huvudsta Allé, Solna, t Västra skogen, kl 8-16.30. På gården finns getter, får,
hästar, katter, kaniner och höns. Cafét är öppet 10-16. Man har även kursverksamhet för barn. Info:
www.augustendals4h.se
Babysalsarytmik Brännkyrkagatan 19B, , t Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung och
spela runt Maria Llerenas congatrummor, till bl a svenska barnsånger i latinamerikansk tappning. Drop
in.
Gräs Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 9.30 och 10.45.
I familjeföreställningen Gräs möts dansare, dockspelare och en cirkusartist för allra första gången på en
scen. Från 4 år.
Guldet Stadsteatern i Skärholmen, Bredholmstorget 2, t Skärholmen, kl 10 och 12. Guldet är borta!
Sjöjungfrun letar överallt - i vattnet, i luften, i affären, hemma. Ingenstans hittar hon guldet. En dag
träffar hon Sigge som också letar efter någonting. Plötsligt träffar de en drake. Är det draken som tagit
guldet? Och vad är det som Sigge letar efter? En föreställning inspirerad av Wagners opera
Rhenguldet. Från 5 år.
Jag är ett träd Uusi Teatteri, Hälsingegatan 3, t Odenplan, kl 10. Publiken bjuds in att leva sig in i och
härma naturen och dess funktioner. Målgrupp: 2-6 år och familjepublik. Längd: ca 25 min.
Kan själv! Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, kl 9.30 och 10.45. En poetisk föreställning
om mitt och ditt. Om vårt. En svängig föreställning som pendlar mellan allvar och lek.
Prassel Zebradans, Renstiernas gata 48, t Skanstull, kl 10. Dans och musik bland prasslande påsar.
För bebisar från 6 månader-2 år.
Pricken Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, t Skanstull, kl 10.15. Om hur vi alla kan vara olika men
ändå lika - en dockteaterföreställning med musik, värme och humor. 30 min. 2,5-6 år.
Så gör prinsessor Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, kl 10.45. Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väna. Fagra och svaga väntar de på sin prins. Inte denna prinsessa! Regi och dramatisering: Ika
Nord. Skådespelare: Ulf Montan, Lise Edman. 4-8 år.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14.
Världens Bästa Föreställning BUS, Bondeg. 1F, t Medborgarplatsen, kl 10 och 12.30. På
mäklarkontoret Riskbygg AB finns mäklaren Erika Seger och tillsammans med henne ska du planera
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stadens nästa skrytbygge. Men om något nytt ska byggas, måste något gammalt rivas. En interaktiv
föreställning om utopier för barn från 6 år och uppåt.
Torsdag
Augustendals 4H-gård Huvudsta Allé, Solna, t Västra skogen, kl 8-16.30. På gården finns getter, får,
hästar, katter, kaniner och höns. Cafét är öppet 10-16. Man har även kursverksamhet för barn. Info:
www.augustendals4h.se
Den fula ankungen Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, t Skanstull, kl 9.30. När du vet vem du är och var
du kommer ifrån, då blir du vacker oavsett hur du ser ut. Se den gamla sagan i en ny tappning. En
interaktiv föreställning med sång och musik. 2-8 år.
En häxas dagbok Pygméteatern, Vegagatan 17, t Odenplan, kl 9.15. Väldigt fritt efter sagan om Hans
och Greta. Dockor, skuggor och musik. 4-10 år. Även kl 11.
Gräs Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 9.30 och 10.45.
I familjeföreställningen Gräs möts dansare, dockspelare och en cirkusartist för allra första gången på en
scen. Från 4 år.
Jag är ett träd Uusi Teatteri, Hälsingegatan 3, t Odenplan, kl 10. Publiken bjuds in att leva sig in i och
härma naturen och dess funktioner. Målgrupp: 2-6 år och familjepublik. Längd: ca 25 min.
Kan själv! Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, kl 9.30 och 10.45. En poetisk föreställning
om mitt och ditt. Om vårt. En svängig föreställning som pendlar mellan allvar och lek.
GRATIS Pingisskola Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 17-19. Alla mellan
8-12 år är välkomna. Du behöver inte anmäla dig utan det är bara att komma hit. Racket finns att låna.
Prassel Zebradans, Renstiernas gata 48, t Skanstull, kl 10. Dans och musik bland prasslande p åsar.
För bebisar från 6 månader-2 år.
Pricken Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, t Skanstull, kl 10.30. Om hur vi alla kan vara olika men
ändå lika - en dockteaterföreställning med musik, värme och humor. 30 min. 2,5-6 år.
Så gör prinsessor Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, kl 10.45. Sagans prinsessor är ofta ljuva
och väna. Fagra och svaga väntar de på sin prins. Inte denna prinsessa! Regi och dramatisering: Ika
Nord. Skådespelare: Ulf Montan, Lise Edman. 4-8 år.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se Mer på stan
Auktioner/Loppis
SÖNDAG
Bakluckeloppis Kista galleria, kl 11-15. Östra parkeringshuset i Kista Galleria förvandlas till en
marknadsplats av roliga, praktiska, spännande och knäppa prylar, med mängder av människor och 150
öppna bakluckor. Arr: Stockholmsmarknader AB
Blandat
FREDAG
h Toast or Bust Cykelcafé Le Mond, Folkungagatan 67, kl 18-22. Eventet bygger på "toasterprojektet"

Sida 395 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

med cyklisten Robert Förstemann som rostade en brödskiva med hjälp av en wattcykel. Nathan
Grossman som ledde projektet kommer och pratar om inspelningen, sedan är det tävling om vem som
kan cykla längst med 700w motstånd. Fotnot: Filmen finns på Youtube.
LÖRDAG
Bondens egen marknad Tessinparken, t Karlaplan, kl 10-15. Grönsaker, honung, charkuteri, lax, ostar,
ägg m m. Arr: Gårdsmejeriet Sanda
Bondens egen Marknad Södermalm Katarina Bangata, t Medborgarplatsen, kl 10-15. Frukt och
grönsaker, bär, sylt, svamp, bröd, kött, kräftor, get- och koost, blommor, honung m m. Arr:
Fågelsångens bigårdar
Höstmarknad Hässelby Missionskyrka, Åbroddsvägen 47, kl 11. Försäljning av frukt och grönt, djupfryst
mat, sylt och saft, hembakt m m. Trasmattor. Servering. Miniloppis.
GRATIS Käpprätt åt Jordbro - Kultur ur olika synvinklar Jordbro kultur- och föreningshus, Hurtigs torg 2,
kl 14. På Vita käppens dag pekas det på företeelser i samhället som behöver rättas till. Synskadade
artister framträder. Arr: ABF Södertörn m fl
Vita Käppens dag Medborgarplatsen, t Medborgarplatsen, kl 15-18. Slå dig ner i soffan i det
vardagsrum som Synskadades Riksförbund byggt upp på Medborgarplatsen och ställ dina frågor till en
person med synnedsättning.
Öppet hus och fotoutställning
Södergården, Götgatan 37, kl 12-14. Kursdeltagare och grupper visar sin verksamhet och i
samlingssalen bjuder dansklubbar och kurser på underhållning. Serveringen är öppen.
Öppet Hus på Glasbruksgatan
Glasbruksgatan 25, kl 12-17.
Passa på tillfället att se ett historiskt hus, den f d Dihlströmska Arbetsinrättningen, och den nutida
konstnärliga verksamheten där. Arr: ateljéföreningen Glasbruksgatan
SÖNDAG
Balett på bio: Den gyllene åldern
Bio Rio, Hornstulls strand 3, t Hornstull, kl 17. Se baletten live från Bolsjoj i Moskva. "Den gyllene
åldern" är en originell, färgstark och bländande föreställning med sin jazziga musik och music-hall
atmosfär.
Filmfrukost: Oasis Supersonic
Bio Rio, Hornstulls strand 3, t Hornstull, kl 10.30. Ta med frukostbrickan till biostolen och se den hyllade
dokumentären om musikgruppen Oasis.
h GRATIS Hej främling - promenad och löpning Akalla By, Akallastigen, t Akalla, kl 13-15.
Familjeaktivitet: Löpning- och promenadgrupper mellan 3-13 km. Sträckorna är barnvagnsvänliga.
Efteråt bjuder Hej främling på fika. Info: facebook. se/hejframlingstockholm
Höstbyken Hagalunds tvätterimuseum, Masmovägen 20-22, t Masmo, kl 12-14. Visning av
tvätterimuseet 12.15. Prova knyppling i Röda stugan och ta en värmande fika i Tvättarbostaden.
Ny finsk film: Jätten Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, t Östermalmstorg, kl 14. Skandalen kring
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gruvan Talvivaara och bolaget bakom den skakade om hela det finska folket. "Jätten" är en fiktiv film
inspirerad av dessa händelser. På finska med svensk textning. Regi: Aleksi Salmenperä. Längd: 97
min.
Pilgrimsvandring - All världens mörker kan inte släcka skenet från ett enda ljus Vallentuna kyrka, kl 13.
Vandringen är 3 km lång och lättgången. Start och mål vid Vallentuna kyrka. Ingen föranmälan behövs.
Öppet hus och fotoutställning
Södergården, Götgatan 37, kl 12-14. Kursdeltagare och grupper visar sin verksamhet och i
samlingssalen bjuder dansklubbar och kurser på underhållning. Serveringen är öppen.
Öppet Hus på Glasbruksgatan
Glasbruksgatan 25, kl 12-17.
Passa på tillfället att se ett historiskt hus, den f d Dihlströmska Arbetsinrättningen, och den nutida
konstnärliga verksamheten där. Arr: ateljéföreningen Glasbruksgatan
MÅNDAG
Basarklubben Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 13-16. Basarklubben
tillverkar handarbeten till förmån för gårdens verksamhet. Vi bjuder på kaffe och kaka.
GRATIS Internationella Bekantskapers språkkafé Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t
Mariatorget, kl 18-20. Här pratar man om allt möjligt och övar svenska, oavsett om man kan mycket
svenska eller är nybörjare. Ingen föranmälan.
Ny finsk film: Jätten Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, t Östermalmstorg, kl 18.30. Se söndag.
GRATIS Stadsarkivet för nybörjare Stadsarkivet, Kungsklippan 6, t Rådhuset, kl 17-17.30. Kom igång
med din arkivforskning, släktforskning och Stadsarkivets sökdatabaser. Få en snabb introduktion till
läsesalen.
Öppen kroki Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 17. Tag med eget
material.
Öppen kroki Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, kl 17.30-19.30.
Prova på modellteckning med levande modell med vägledning av konstnär Leif B Larsson. Biljett köps i
bibliotekets reception. Ta med eget material. Ingen föranmälan. Arr: Haninge kultur och
HaningeKonstnärerna.
Öppen kroki Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, t Midsommarkransen, kl
19-21. Ta med papper och penna.
TISDAG
Film som förändrade Sverige - Tystnaden Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 18.
Ingmar Bergman skildrar mästerligt uppgörelsen mellan två systrar (Ingrid Thulin och Gunnel Lindblom)
på resa i ett namnlöst land. Före filmen samtalar Pekka Heino med Maria Sveland, journalist och
författare, och Bahar Pars, skådespelare. Samtalet pågår i 30 min. Klarabiografen.
Ny finsk film: Jätten Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, t Östermalmstorg, kl 18.30. Se söndag.
h GRATIS Sista Färden-Quiz Restaurang Neverland, Söderhallarna, Medborgarplatsen, t
Medborgarplatsen, kl 19. Ett upplägg i "På spåret"-anda. Vägvisare är Erik Jonasson Lybeck och Erik
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Tjernberg. DJ och ständig artist är Patrick El-Hag.
ONSDAG
h Foto-Quiz CFF, Tjärhovsgatan 44, t Medborgarplatsen, kl 18-19.30. Testa dina kunskaper i
fotohistoria med Eva Dahlman, fotohistoriker och vice ordförande i CFF samt Dagens Nyheters fotograf
Lars Epstein, passionerad fotobokssamlare och ivrig bloggare.
GRATIS Stickcafé och systuga Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 17-20.
Sticka, virka, sy, brodera och laga. Handledare hjälper dig igång.
GRATIS Träffa en byggnadsantikvarie Stadsarkivet, Kungsklippan 6, t Rådhuset, kl 14-16. Få
rådgivning om ändringar i kulturhistoriska hus. Drop-in. Arr: Stadsmuseet
GRATIS Öppen verkstad Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 13-16. Sticka,
virka sy och laga. Det symaskiner att låna. Handledare hjälper dig att komma igång.
TORSDAG
Film: Kalle Kamrat Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , kl 14. Legendariska
skogsluffaren Karl Gabriel Lindgren, kallad Kalle Kamrat, var kanske landets sista riktige luffare. Från
slutet på 20-talet till 50-talet, i över 30 år, överlevde han i det norrländska skogsriket. Riksspelmannen
Björn Ståbi gör huvudrollen i detta dokumentärspel med spelscener och dokumentära inslag.
h Film: The Man Who Mends Women Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, t Östermalmstorg, kl 18.
Filmvisning och samtal med filmens huvudperson Dr Mukwege som är internationellt känd som mannen
som hjälpt, och fortfarande hjälper, tusentals kvinnor som utsatts för våldtäkt under de 20 år av
konflikter i östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Arr: ABF Stockholm och Zita Folkets bio
GRATIS Franskt språkcafé Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, t
Midsommarkransen, kl 19-21. Nybörjare eller inte, kom och ta en kopp kaffe och prata informellt om allt
möjligt.
GRATIS Megashop Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , kl 16-18.45. En öppen
och gratis dansträning med fokus på streetdance-kulturen för unga 13-25 år. Träningen bygger på
"each one teach one"- principen där alla är lärare och elever. Drop in.
GRATIS Släktforskningshjälp Stadsarkivet, Kungsklippan 6, t Rådhuset, kl 15-18. Få hjälp att komma
igång med din släktforskning av erfarna släktforskare. Drop in.
GRATIS Sångcafé Kulturcentrum, Hallonbergen C, kl 14. Härliga låtar du känner igen, nya och äldre.
Med Svante Engblom och Kina Löwenbrååt Koski.
GRATIS Öppen seniorverksamhet Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl
14-16. Möjlighet att använda våra datorer, spela biljard och pingis, fika i caféet och umgås med vänner.
Friluft/Motion
LÖRDAG
Från Mensättra våtmark till Backeböl brandfält t Slussen, kl 10-14. En vandring genom våtmarker,
gammal hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och till och med ett brandfält. Ronny Fors,
Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar. Ta med matsäck, kikare och lupp. Samling vid förskolan LÄR,
Gustavsviksvägen 10. Samarr med Naturskyddsföreningen i Nacka. Info: www. boonatur.se
GRATIS Parkrun Hagaparken, kl 9.30. Parkrun är en motionsrörelse som växer över hela världen och
arrangeras i dag på nästan 1000 platser. Info och anmälan: www.parkrun.se
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SÖNDAG
Haninge Stockholm central, t T-Centralen, kl 8.28. Vandring ca 20 km . Pendeltåg från Stockholm C
mot Nynäshamn kl. 8.28 till Handens station/ södra utgången, där vandringen startar. Slutmål Tyresta
by. Två raster. Arr: Stockholms Vandrareförening
Nature Crossfit Tantolunden, t Hornstull, kl 11. En kombination av yoga, qi gong, klättring, röstlek och
barfotalöpning. Vi träffas i korset golfbana/koloniträdgård.
Tyresö Busshållplats Tyresö kyrka, kl 10.20. Vandring ca 11 km. Buss 875 från T-Gullmarsplan kl. 9.50
till hpl Tyresö kyrka, där vandringen startar kl. 10.20. Slutmål hpl Nyfors. En del asfaltsvägar. En rast.
Arr: Stockholms Vandrareförening
Urskogsvandring Nyfors busshållplats, Tyresö, kl 9.30-15.30.
Långtur med guide 12 km, ca 6 tim. Hur såg skogen ut förr i tiden? Naturvägledare Peder Curman tar
dig med på långvandring i Tyrestas urskog. Lång och delvis krävande tur. Ta med matsäck för två
raster och bra skor. Samling: busshpl Nyfors (buss 873). Avslut: Tyresta by (buss 834). Arr:
Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Tyresta nationalpark.
Österåker t Danderyds sjukhus, kl 9.25. Vandring ca 14 km. Buss 626 från T-Danderyds sjukhus mot
Linanäs kl. 9.25 till Skeppsdals vägskäl (ank. 10.10). Ledaren ansluter i Åkersberga. Slutmål
Åkersberga station. Två raster. Arr: Stockholms Vandrareförening
TISDAG
GRATIS Nackareservatet t Slussen, kl 9.50. C:a 9 km. Samling: Slussen (nedre term. ) kl. 09:50.
Saltsjöbanan kl. 10:00 t. stn Saltsjö-Duvnäs. Slut: Hellas, buss t SLU. Ledare: Inger Melberg. Arr:
Vardagsvandrarna
Föredrag/Debatt
LÖRDAG
Författarmöte - Carin Önnestam
Sankt Pauls Bok och Pappershandel, Sankt Paulsgatan 24, t Mariatorget, kl 15. Carin Önnestam
presenterar sin bok "Riksäpplet i Gröndal" och berättar om Årstafrun.
Marx 2016 - Att förändra en förändrad värld ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 10-17.
Bland huvudtalarna: Anwar Shaikh, Gilbert Achcar, Vivek Chibber, Kate Soper och Göran Therborn.
Mer än 20 sessioner, panelsamtal och intervjuer. Öppningstal av Nina Björk och Kajsa Ekis Ekman.
Nobelpriset 2016 Nobelmuseet, Stortorget 2, t Gamla stan, kl 15-16.50. Nobelmuseets ämnesansvariga
berättar det du behöver veta om de allra senaste Nobelprisen.
Tapeter Drottningholms Slottsteater, kl 14. Ingenstans i Sverige finns så många bevarade handmålade
papperstapeter från 1700-talet som på Drottningholms Slottsteater. Guiden berättar om tekniken,
tapetmakarna och hur tapeterna nyligen rengjorts och konserverats.
Östasiatiska museets tillkomst
Östasiatiska museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården, kl 14-15.30. Jan Romgard, sinolog och
historiker, förklarar den politiska bakgrunden till Östasiatiska museets tillkomst och dess betydelse för
den alldeles speciella relation som uppstod mellan Kina och Sverige i början på 1900-talet.
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SÖNDAG
GRATIS Författarmöte - Björn af Kleen Gubbängens bibliotek, Gubbängstorget 108, t Gubbängen, kl
15. Bokförläggaren Svante Weyler samtalar med författaren och journalisten Björn af Kleen om hans
skrivande. Arr: Gubbängsbibliotekets vänner i samarbete med ABF
GRATIS Johan Olof Wallin i ord och ton ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 13.30. En
berättelse i ord och ton om Wallins liv från uppväxten i Stora Tuna fram till ärkebiskopsstolen. Medv:
Mona Engberg, berättare, Joachim Engberg, piano och sång samt Anna-Lena Mazhouda, sång.
Marx 2016 - Att förändra en förändrad värld ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 10-17.
Bland huvudtalarna: Anwar Shaikh, Gilbert Achcar, Vivek Chibber, Kate Soper och Göran Therborn.
Mer än 20 sessioner, panelsamtal och intervjuer. Öppningstal av Nina Björk och Kajsa Ekis Ekman.
MÅNDAG
GRATIS Från bebyggd miljö till kulturarv med fokus på Finland
Domkyrkoförsamlingens lokal, Själagårdsgatan 13, kl 18.
Margaretha Ehrström, sakkunnig inom kulturmiljöskydd, föreläser. Arr: Föreningen Svensk-Finlands
Vänner
GRATIS Korruption i Sverige och Finland Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, t Hötorget, kl 16. Sverige
och Finland rankas som de minst korrumperade länderna enligt Transparency International. Ändå har
båda länderna under de senaste åren skakats av korruptionsskandaler. Arr: Finlandsinstitutet, Institutet
mot mutor.
GRATIS Kvinnorna bakom den nya musiken Konserthuset, t Hötorget, kl 18. Möt kvinnliga tonsättare i
samtal om musik och skapande. Medv: Eva Sidén tonsättare och pianist, Katarina Leyman tonsättare,
Ellen Arkbro tonsättare. I Grünewaldsalen. Arr: kvast.org
GRATIS Turkiet - förtryck efter kuppen ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Hur kommer
Turkiets inrikespolitik att förändras? Vad sker med Turkiets kontakter med EU och med
flyktingöverenskommelsen? Medv: Yavuz Baydar, Bitte Hammargren och Paul Levin. Arr: ABF
Stockholm, Forum Eurasien och OSSE-nätverket
TISDAG
h GRATIS Annas Hörna - Liv till varje pris Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl
17.30-18.45. En samtalserie om skådespelarkonst under ledning av teater- och scenkonstchef Anna
Takanen. I kväll samtalar hon med Ivar Wiklander och Birgitta Ulfsson. Foajé 3.
h GRATIS Att bevara Stockholms byggnadshistoria ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 19.
Pelle Björklund, VD för Svenska Bostäder och Stadsholmen, har stor kunskap kring bostadsfrågor och
bostadshistoria i Stockholm - inte minst våra kulturhus i Gamla Stan. Fika till självkostnadspris serveras
från 18.30. Arr: ABF Stockholm och Gamla stans socialdemokratiska förening
Från Karthago till Palmyra - Om historisk och samtida förstörelselusta Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2,
t Kungsträdgården, kl 18. Om förstörelselustans historia, från romarnas ödeläggelse av Karthago 146 f
Kr till IS sprängningar av världsarv i Irak och Syrien. Med idéhistoriker Magnus Rodell. I samarbete med
Södertörns högskola.
Författarlunch: Sofi Oksanen
ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 12. Sofi Oksanen i ett lunchsamtal med journalisten
Jens Liljestrand. Arr: ABF Stockholm
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Författarmöte - Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, t
Östermalmstorg, kl 17.30.
Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter talar om sin nya bok "Vägen ut. En loggbok om alkoholism och
medberoende".
Författtarmöte - Ruta Sepetys
Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, t Rådmansgatan, kl 16. Den litauisk-amerikanska författaren
Ruta Sepetys berättar om sin nya bok "Tårar i havet" som handlar om historiens största fartygskatastrof
som skedde i januari 1945 när fartyget "Wilhelm Gustloff" förliste 15 mil från svenska kusten.
Katedralens hemlighet: Sekularisering och/eller religiös övertygelse Immanuelskyrkan, Kungstensgatan
17, t Rådmansgatan, kl 13. Professor Bengt Kristensson Uggla presenterar sin senaste bok, där han tar
upp frågan: Att vara sekulariserad och samtidigt bära på en religiös övertygelse?
Mini Science Fair Experiment - Fråga, se, pröva Nobelmuseet, Stortorget 2, t Gamla stan, kl 18-20. Möt
forskare som experimenterar i sitt arbete. Ställ frågor, se experiment utföras och prova på själv.
Program i anslutning till utställningen "Experiment - redskap, idéer och Nobelpris".
På gränsen till Sverige 1906-1927
ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Arkivpedagog Kettil Mannerheim, Stockholms
stadsarkiv, reflekterar. Hör om musicerande italienare, finska socialister, ryskjudiska gårdfarihandlare
och hur migrationspolitiken skärptes för hundra år sedan. Vad hade Per Anders Fogelström att säga om
migration i sina romaner? Arr: ABF Stockholm och Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner
GRATIS Samtal om Gud Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, t Medborgarplatsen, kl 19. Bengt
Kristiansson Uggla professor i filosofi, i samtal med Kristina Herngren. Arr: Rastplats Söder
Öppen samtalsgrupp - Med livet i fokus Kvarterskyrkan Marievik, Sjövikskajen 10, kl 18.30-20. Vi möts
och delar med oss av tro, tvivel, tankar och upplevelser. Tisdagar jämna veckor kl. 18.30- 20.00. Info:
Christina Öjhagen, tfn 08-685 30 07. Arr: Svenska kyrkan, Hägersten
ONSDAG
GRATIS 7000 ritningar som skapade Stadshuset Stadsarkivet, Kungsklippan 6, t Rådhuset, kl
13-13.45. Nu är ritningsarkivet från bygget av Stockholms stadshus ordnat och sökbart. Se mängder av
bildexempel ur denna arkivskatt och hör hur du själv kan söka i materialet. Josabeth Leidi, Stadsarkivet.
Det bästa verktyget för känslor i världen Rival, Mariatorget 3, t Mariatorget, kl 19.30-22.30.
Författaren till "Samtal med Gud"-serien, Neale Donald Walsch, kommer till Stockholm och föreläser på
temat emotionell kontroll. Bilj: Ticketmaster. Info: www.transcendens.se
GRATIS Filosofikafé i Skärholmen Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4, kl 17.30. Vad är
meningen med livet - och kärleken? Samtalsledare: Tobias Malm. Arr: ABF Stockholm.
Författarkväll - Martina Haag, Clara Block Hane och Denise Rudberg NK Bokhandel, Hamng. 18-20, t
T-Centralen, kl 18. GRATIS Författarmöte - Aris Fioretos Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, t
Rådmansgatan, kl 18. Aris Fioretos i ett samtal om sin litterära själsfrände Vladimir Nabokov - en
författare med gränslös kärlek till detaljen. I Rotundan.
GRATIS Författarmöte - Bosse Elmgren ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 8.30.
Frukostmöte där Bosse Elmgren samtalar om sin nya bok "Ett långt brev" med Kristina Persson och
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Mattias Vepsä. Det bjuds på en enkel frukost för alla som kommer. Arr: ABF Stockholm och
Socialdemokraterna
Författarmöte - John Ajvide Lindqvist och M. R. Carey Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan
4, t Östermalmstorg, kl 19- 20.30. Svenska skräckmästaren John Ajvide Lindqvist samtalar med
brittiska zombieskildraren M. R. Carey om skräckskrivande, splatterfilm och zombieapokalypsen. På
engelska.
GRATIS Författarmöte - Nina Burton Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50, kl 18. Nina Burton talar
om sin nya bok "Gutenberggalaxens nova". En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanism
och 1500-talets medierevolution. Arr. Sällskapet Bibliotekets Vänner i Lidingö och Lidingö stad.
GRATIS History Unfolds: Andligt kulturarv - religion, mångfald och museer Historiska museet,
Narvavägen 13-17, t Karlaplan, kl 17.30-20. Samtal mellan David Thurfjell, professor i
religionsvetenskap vid Södertörns högskola, James Webb, konstnär, Maria Kjellsdotter Rydinger, präst
och projektledare för "Tillsammans för Sverige", samt Helena Wangefelt Ström, forskare i museologi vid
Umeå universitet.
Internationell författarscen - Geir Gulliksen Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl
19.30. Geir Gulliksen har som poet, romanförfattare, essäist och förläggare satt sin prägel på norsk
litteratur under flera decennier. Nu är han aktuell på svenska med den hyllade romanen "Berättelser om
ett äktenskap". Här samtalar han med Andreas Norman. I Foajé 3.
GRATIS Kvinnohistoria i Sörmland Barkaby bibliotek, Jaktplan 2, kl 18.30. Författaren Anita
Hammarstedt berättar om sina böcker. Kaffe till självkostnadspris från kl 18. Arr: Barkarbybibliotekets
vänner.
Påven Franciskus - progressiv eller konservativ? S:ta Katharinastiftelsen, Själagårdsgatan 13, kl
19-20.30. Medv: Ulla Gudmundsson, diplomat, skribent, tidigare Sveriges ambassadör vid den Heliga
Stolen (Vatikanen). Syster Madeleine Fredell, dominikansyste. Philip Geister, jesuit, teologie doktor,
rektor för Newmaninstitutet.
Rörelser i kamp - kvinnokamp [hjärta] klasskamp ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18.
Hör Eva Schmitz föreläsa om ett inte alltid så enkelt förhållande. Arr: ABF Stockholm och Rött forum
h GRATIS Tala om din bostad Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, t Sankt Eriksplan, kl 18-20. Du som
bor i hyresrätt kom och tala enskilt med din förhandlare och juristerna från Hyresgästföreningen. På
scenen från Hyresgästföreningen: Marie Linder förbundsstyrelsens ordförande, Jonas Nygren ny
förbundschef. Arr: hgfkungsholmen.se, sthlmshyresgast.se/ norrmalm, hgfostermalm.se,
sodermalmsforeningen.se
Upprepningen och det som drömmen dolt för oss ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 19.
Föredragshållare: Jakob Staberg, psykoanalytiker (IPA) och docent i estetik, Södertörns högskola.
Moderator: Gunilla Sallander, psykoanalytiker (IPA), psykoterapeut, handledare. ABF Stockholm och
Svenska psykoanalytiska föreningen
TORSDAG
Ataxier ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Ataxier är ett samlingsnamn på en viss typ
av neurologisk symtom som innebär bland annat ostadighet och koordinationsproblem. Föreläsning
med Martin Paucar Arce. Arr: ABF Stockholm och Neuroförbundet
Djungelfeber och opiumdröm:
Vad fransmännen lärde sig i Indokina ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18.
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Vilka spår satte den koloniala erfarenheten från Indokina i den franska litteraturen? Författarsamtal med
Kristoffer Leandoer, flerfaldigt prisbelönt författare, översättare och litteraturkritiker med den franska
litteraturen som specialitet. Arr: ABF Stockholm och Svenska kommittén för Vietnam, Laos och
Kambodja
Filosofikafé i Hornstull Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25, kl 17.30. Många anser att alla
människor har ett okränkbart värde och att alla människor därmed är lika värda. Tobias Malm leder ett
öppet samtal. Arr: ABF Stockholm och Hornstulls bibliotek
Författarmöte - Ingmar Söhrman
Rumänska kulturinstitutet, Skeppsbron 20, t Slussen, kl 18.30. Ingmar Söhrman presenterar sin bok
"Den sanna historien om Dracula: Mannen - myten - legenden".
GRATIS Författarmöte - Pajtim Statovci Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, t Hötorget, kl 18.30.
Författaren Pajtim Statovci i samtal med Tiina Laitila Kälvemark om boken "Min katt Jugoslavien" där
Statovci ger en bild av hur det kan vara för en familj att komma till ett främmande land som Finland.
Går det att lagstifta mot kärnvapen i Sverige? ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Medv:
Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (S) och nedrustningsambassadör i FN. Anders Österberg,
riksdagsledamot (S). Arr: ABF Stockholm
GRATIS Israel utan Palestina ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18.30. Samtal med
Anders Persson, doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet och författare till tre böcker om konflikten.
Arr: ABF Stockholm och Judar för Israelisk-Palestinsk Fred
Klubbafton - Ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten
Tellus fritidscenter, Lignagatan
8, t Hornstull, kl 18.30. Lennart Rydberg berättar till bilder om den ångbåtstrafik till Stockholm från
omgivande landsbygd som tillkom från 1860. Den sista egentliga landsbygdstrafiken till Mälarens
jordbruksområden upphörde 1950. Kaffe och kaka ingår i entrén. Arr: Ideella föreningen Stiftelsen
Skärgårdsbåten
h GRATIS Ordenshemligheter - magasinsvisning Stadsarkivet, Kungsklippan 6, t Rådhuset, kl
17.30-18.30. På 1700-talet fanns det många hemliga ordenssällskap i Stockholm. Vissa är fortfarande
hemliga, men i andra är det möjligt att kika in bakom kulisserna. Arkivarie Mats Hayen berättar om
ordenssällskapens arkiv djupt nere i Stadsarkivets magasin.
GRATIS Release efter oss ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Samtal med några av
författarna om Föreningen arbetarskrivares tionde antologi som gör avstamp i samtiden och tar läsaren
med till framtiden. En framtid där klyftorna tilltar, och där arbetarklassen är under ännu hårdare attack.
Kom och hör några av dagens arbetarförfattare berätta om boken, diskutera dagens ar betarlitteratur
och läsa upp utdrag ur antologin. Arr: ABF Stockholm
GRATIS Romer förr och nu Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, kl 18.30. Artisten, författaren och
aktivisten Hans Caldaras berättar och visar film. Caldaras belönades nyligen med Stockholms Stads
Katarina Taikon-pris 2016. Arr: Föreningen Fjärde Världen
Tid för forntid - Vi är alla Trojaner
Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7, t Universitetet, kl 18-19. Johannes Siakas talar om
identiteter, ursprungsmyter och antikbruk. I föreläsningssalen plan 4. Arr: Institutionen för arkeologi och
antikens kultur
Vad skulle Frantz Fanon ha sagt?
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ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Frantz Fanon skrev sitt klassiska verk "Jordens
fördömda" mitt under brinnande krig i Algeriet (1954-1962).
Boken är en rasande uppgörelse med kolonialismen och en stridskrift mot ett system som ständigt
frambringar nya former av våldsamt förtryck. Medv: Paulina de los Reyes, Shabane Barot, Judith Kiros
och Seinab Hilowle. Introduktion av Daniel Strand, idéhistoriker. Arr: ABF Stockholm och Leopard
Förlag
Är Gud ett hot mot jämställdheten? S:ta Katharinastiftelsen, Själagårdsgatan 13, kl 19-20.30.
Medv: Ute Steyer, rabbin, Judiska församlingen, Stockholm. Helene Egnell, präst, teologie doktor,
stiftsadjunkt, Centrum för religionsdialog. Kashif Virk, imam vid islamska Ahmadiyya-samfundet. Sara
Larsson, skribent, redaktör.
Kropp/Själ
FREDAG
Skapande dans Högalids församling, Högalids kyrkväg 15, t Hornstull, kl 18-20. Mindfulness i
rörelse/Skapande dans. Kroppsmedvetenhet och lekfulla övningar till blandad musik Info:
www.freeyourmind.se
SÖNDAG
Kundaliniyoga och meditation
YogaShakti, Timmermansgatan 10, kl 9-11. Tema: Närvaro - att vara i nuet. Med Mari Vuorela. Drop-in.
MÅNDAG
Groundance Eriksdalsbadet, Hammarby Slussväg 20, t Skanstull, kl 18-18.55. Barfotafötters tramp och
stärkande, dynamiska rörelser till sköna rytmer. Rörelser i vila utan prestation. Drop in.
Rosen Movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 12.30-13.30.
Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning, ökar kroppsmedvetenhet, ger bättre hållning och
balans. Drop-in.
TISDAG
Taiji Qigong Skärholmens kyrka, Bodholmsplan 1, t Skärholmen, kl 12-12.45. Taiji qigong, 30 min,
fördjupning 15 min. Alltid drop- in, med Gudrun Khemiri.
ONSDAG
Skrattyoga NBNs lokaler, Björngårdsg 1b, t Mariatorget, kl 17.30-18.30. Vi hjälper varandra att komma
åt det goda skrattet. Drop in. Arr: Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe
Taiji Qigong Oscarskyrkan, Narvavägen 6, t Karlaplan, kl 12-12.45. Taiji qigong, 30 min, fördjupning 15
min. Alltid drop- in, med Gudrun Khemiri.
TORSDAG
Rosen Movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 13-14.
Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning, ökar kroppsmedvetenhet, ger bättre hållning och
balans. Drop-in.
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Stadsvandringar
FREDAG
h GRATIS Manligt och kvinnligt i konsten Humlegården, t Östermalmstorg, kl 13. På denna vandring tar
vi på oss genusglasögonen och inbjuder till funderingar kring dessa frågor. Guide: Carina Engelhardt
Önne. Samling: Humlegården, vid Linnéstatyn. Ingen föranmälan. Arr: Konstvandringar Stockholm
Norra Gärdet Sandhamnsgatan, t Gärdet, kl 15. Slut utanför TV4 på Tegeluddsvägen. Samling vid
Sandhamnsgatan 4. Guide: Per Haukaas.
LÖRDAG
Gamla stan Stortorget, t Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur; slottet, palats,
kyrkor, skulpturer, arkitekter, konstnärer och andra intressanta personer; Bellman, händelser, skrönor,
gatunamn, krogar, torg m m. Samling vid pumpen på Stortorget. Biljett köps på plats. Barn gratis.
Grändernas hemligheter Slottsbacken, t Gamla stan, kl 12. Historikern Christopher O`Regan berättar
om människorna som levde och dog i 1700-talets Gamla stan. Samling vid Obelisken. Biljetter via
Ticnet eller på plats.
Kungsklippan t Rådhuset, Parmmätargatan, kl 13.30. Samling i korsningen Hantverkargatan/
Parmmätargatan. Guide: Pontus Dahlstrand. Tid: 1.5 tim. www. stockholmsbebyggelse.se
Makten på nedre Norrmalm Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, kl 13.
Rosenbad, Drottninggatan m m. Samling utanför hotell Sheraton på Tegelbacken. Guide: Per Haukaas.
Stockholms historiska kvinnor
Brantingtorget, Kolmätargränd, Gamla stan, kl 13. En vandring bland vår historias färgstarka och
betydelsefulla kvinnor. Ciceron Ulf Bagge.
The Millennium Tour Södermalm, kl 11.30-13.30. Följ med i Lisbeth Salanders och Mikael Blomkvists
fotspår på Södermalm. This tour is in english. Endast förköp. Arr. Stadsmuseet.
SÖNDAG
Arkeologivandring kring Slussen
t Slussen, kl 14-15. Hör om fynden och vad de berättar om Stockholms historia. Avslutning med besök i
Svartbrödraklostrets källare. Endast förköp. Arr: Medeltidsmuseet
Gamla stan Stortorget, t Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur; slottet, palats,
kyrkor, skulpturer, arkitekter, konstnärer och andra intressanta personer; Bellman, händelser, skrönor,
gatunamn, krogar, torg m m. Samling vid pumpen på Stortorget. Biljett köps på plats. Barn gratis.
h Kungsholmen på 80 minuter
Löwenbrau, Fridhemsplan, kl 12.
Guidad busstur. "Tegeltraven" och Kartagos backe, Sankt Eriks bryggerier, Kungsholms glasbruk och
Eldkvarn. Sydowska morden på Norr Mälarstrand 1932. Sportpalatset och Sankt Eriksbron.
Kvinnohuset och nödbostäderna i Stadshagen m m. Avfärd kl. 12 från Fridhemsplan (vid Restaurang
Löwenbrau). Guide: Pontus Dahlstrand. Info: www.stockholmsbebyggelse.se
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Mina drömmars stad Nytorget 1, t Skanstull, kl 13. En vandring till klassiska platser i Per Anders
Fogelströms stockholmsromaner med ciceron Ulf Bagge. Arr: Sällskapet Per Anders Fogelströms
vänner och ABF.
Strandvägen special Nybroplan, t Kungsträdgården, kl 14.30.
Vandring längs hela denna esplanad. Samling vid Tornbergs klocka på Nybroplan. Guide: Per
Haukaas.
MÅNDAG
Årsta Österut - Sköntorpsgården och barnrikehusen Årsta Folkets Hus, Årsta torg, kl 17. Efter kort
inledning går vi till ett stort, runt kvarter på Orrfjärdsgränd, till Sköntorpsgårdens säregna "hyddor"", till
parken Vättersdälden med stor plaskdamm, "barnrikehusen" på Bolmensvägen. Avslutning i ett stycke
mäktig skog - mitt i Årsta. Guide: Anders Djerf. Ingen föranmälan. I samarbete med ABF.
TISDAG
Det näst bästa i Gamla stan Riddarhustorget, t Gamla stan, kl 13. En mix av historia och nutid med
Siöcrona, Wendela Hebbe, Palme, Taube, Stenbeck m fl. Samling vid Riddarhustorget mittemot statyn
av Gustav Vasa. Guide: Per Haukaas.
Inte bara grönt i Björkhagen
Björkhagen, kl 18-19.40. Följ med till folkhemsförorten med natur, arkitektur, kultur och Stockholms
första ekologiska bostadsområde. Endast förköp. Arr: Stadsmuseet
ONSDAG
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar Gamla Stan, kl 18-19.30. Upptäck Stockholms tidiga
historia. Endast förköp. Arr: Medeltidsmuseet
GRATIS Slussen och Södermalmstorg t Slussen, kl 14-14.40. Hör om de arkeologiska utgrävningarna i
Slussenområdet och om platsens historia. Samling vid Slussenprojektets informationslokal,
Stadsgården 8. Ingen föranmälan, max 30 pers. Arr: Medeltidsmuseet
Svensk försäkringshistoria
Mynttorget, t Gamla stan, kl 17. Brandkontoret, Skandia, 9:e underverket m m. Samling Mynttorget i
Gamla stan och slut Sveavägen 44 vid Urban Deli. Guide: Per Haukaas.
TORSDAG
Lövholmen, Trekanten, Gröndal
Trekanten tvärbanestation, kl 13. Anders Djerf berättar om många små och större industrier som funnits
här, vi går till 1700- talsgården Fågelsången och byggmästaren Olle Engqvists Gröndal med terrassoch stjärnhus. Ingen föranmälan. Ett samarbete med ABF
Skeppsbroraden med Skeppsbroadeln Gamla Stan, kl 11.30-13. En vandring i 1600- och 1700- talets
Stockholm. Hör om hus, arkitektur, handel, folkliv och skvaller. Endast förköp. Arr: Stadsmuseet
Utställning
FREDAG
Medeltida konst och tro - katedralernas tid Historiska museet, Narvavägen 13-17, t Karlaplan, kl 15.
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Specialvisning. Med Petter Ljunggren, pedagog och historielärare. Bokas på historiska.se.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, t Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
från början av 1800- talet fram till i dag.
LÖRDAG
GRATIS Förkroppsligat - Teckenspråkstolkad visning Nationalmuseum Design @ Kulturhuset
Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 14. Tolv konstnärer med intresse för kroppen och det
kroppsliga visar verk som väcker frågor om identitet, kroppen som verktyg och verk som behöver
mänsklig beröring för att fungera. Föranmälan: jeanette.rangner@nationalmuseum.se. Ange ditt
mobilnummer vid bokningen.
Höstsalong Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 10-16. Analogfotograferna
Stockholm samt projektet "Staden berättar".
Syntolkad visning Hallwylska Museet, Hamngatan 4, t Östermalmstorg, kl 10.30. Av högsta klass hantverket i Hallwylska palatsets inredningar. Förbokning: hwy.bokning@lsh.se
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, t Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
från början av 1800- talet fram till i dag.
SÖNDAG
Huvudsta - en tidsresa Charlottenburgs gård, Bollgatan 12, Solna, kl 13-16. Bilder, filmer och
berättelser. Arr: Solna Hembygdsförening
Höstsalong Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 10-16. Analogfotograferna
Stockholm samt projektet "Staden berättar".
GRATIS Jubileumsvisning - Naturens palats fyller 100 år
Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, t Universitetet, kl 12. Följ med vår guide och upptäck
några av museets skatter och spännande historia. En rundtur med 10 höjdpunkter från 100 år i
Naturens palats. Passar nyfikna från 7-100 år. Tid: ca 40 min. Samling i entréhallen. Även kl 14.
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan t Gullmarsplan, kl 13. Vi reser på den gröna linjen mot Skarpnäck.
Du behöver en giltig SL-biljett. Samling vid SL Center. Även teckenspråkstolkad.
Stigbergets Borgarrum Stigbergets borgarrum, Fjällgatan 34, t Slussen, kl 13-15. Anna Lindhagens
museum visar hur en borgarfamilj levde vid mitten av 1800-talet.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, t Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
från början av 1800- talet fram till i dag.
TISDAG
h GRATIS Colombiasur Peaceworks, Götgatan 22, t Slussen, kl 18-21. Utställningen består av
fotografier tagna av ungdomar från Colombia och gestaltar det pågående arbetet "att bygga en
fredskultur i en våldsam miljö". Ungdomarna som är eller har varit internflyktingar på grund av den
pågående konflikten är närvarande under utställningen för att berätta om sitt projekt.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, t Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
från början av 1800- talet fram till i dag.
ONSDAG
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Huvudsta - en tidsresa Charlottenburgs gård, Bollgatan 12, Solna, kl 13-15. Forntiden, nutiden och
framtiden, kåkarna, gårdarna och affärerna. Människorna, minnena och miljöerna. Bilder, filmer och
berättelser. Arr: Solna Hembygdsförening
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, t Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
från början av 1800- talet fram till i dag.
TORSDAG
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan t Liljeholmen, kl 18. Vi reser på den röda linjen mot Fruängen.
Visningen är gratis men du behöver en giltig SL-biljett. Samling vid T-bana Liljeholmen, biljetthallen mot
Tvärbanan.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, t Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
från början av 1800- talet fram till i dag.
Scen
Dans
69 positions MDT, Slupskjulsv. 30, t Kungsträdgården, ti kl 20, on kl 20. Danska koreografen Mette
Ingvartsen med ett solo om kropp och sexualitet, och relationen mellan kroppspolitik och
samhällsstrukturer i centrum.
Nötknäpparen Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14, t T-Centralen, fr kl 19, lö kl 15 och 19, sö kl 15.
Nytolkning av koreograf Fredrik Benke Rydman av den klassiska baletten. I Rydmans version möter
Clara en vacker balettprins, smutsiga råttor, smaskiga godisfigurer, en nötknäppare med r'n'b i
hörlurarna och en organhandlare på jakt efter ett ungt hjärta att sälja till en sjuk man. Med breaking,
hiphop, balett och visuella effekter.
h S/T/R/A/T/E/S Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14, t T-Centralen, ti kl 19, to kl 19. Bintou Dembélé är
en av banbrytarna inom fransk hiphop och har dansat med de stora streetkompanierna i Frankrike. Med
sitt eget kompani Rualité skapar hon verk som tar upp frågor om kolonialism, representation, kroppen
och blicken.
Musikteater
Bullets over Broadway Göta Lejon, Götgatan 55, t Medborgarplatsen, fr kl 19.30, lö kl 15.30 och 19.30,
to kl 19.30. En musikal av Woody Allen. Med bl a: Helen Sjöholm, Johan Rheborg, Johan Rabaeus,
Shima Niavarani, Katrin Sundberg och Andreas Nilsson.
Donna Juanita Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 19, lö kl 13, sö kl 13, to kl 19.
En musikal med 28 låtar ut Hasse & Tages låtskatt. Av Erik Norberg och Johanna Garpe som tar sitt
avstamp i frigjorda Donna Juanita ur revyn Spader, Madame! . Gina Dirawi och Claire Wikholm
gestaltar den frigjorda Donna Juanita som ung och som äldre. Stora scenen.
En tröst om hösten Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, to kl 12. En revy i tiden av Adde
Malmberg. "När det skaver som värst ska man skratta som mest! " Med: Albin Flinkas, My Holmsten,
Lars Lind, Fredrik Meyer, Julia Marko-Nord.
Kvinnan bakom allt Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, sö kl 12. Estradören Mattias
Enn sjunger och berättar om färgstarka och tongivande kvinnor på scenen: Tollie Zellman, Inga Tidblad,
Git Gay, Katie Rolfsen, Julia Caesar, Zarah Leander, Hjördis Pettersson, Pauline Brunius m fl.
Ola Salo - Hedwig And The Angry Inch Göta Lejon, Götgatan 55, t Medborgarplatsen, må kl 19.30, ti kl
19.30, on kl 19.30.
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En rockmusikal om kärlek, svek, drömmar och frihet. Med : Ola Salo, LisaStadell.
The Phantom of the Opera Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, fr kl 19.30, lö kl 14.30 och 19.30, sö kl 15,
on kl 19.30, to kl 19.30.
Peter Jöback i titelrollen i den passionerade kärlekshistorien mellan the Phantom och balettdansösen
Christine Daaé (Emmi Christensson). Greven spelas av Anton Zetterholm. Musiken av Andrew Lloyd
Webber.
Opera
Barberaren i Sevilla Operan, Gustav Adolfs torg, t Kungsträdgården, lö kl 15, må kl 19, on kl 19. Greve
Almaviva har efter sitt playboyleverne funnit den sanna kärleken - Rosina. De har setts en enda gång,
aldrig talat med varandra - men det var "kärlek vid första ögonkastet". Av Rossini. Regi Knut
Hendriksen. Med: Joel Annmo, Jens Persson, Vivianne Holmberg, John Erik Eleby m fl.
Den Stora Vävoperan Musikaliska, Nybrokajen 11, t Kungsträdgården, ti kl 19. Ett nyskrivet och
kollaborativt operaverk där den moderna globala textilindustrin möter det svenska kulturarvet.
Föreställningen spinner kring vävning som textilindustri, kvinnors rättigheter och kraften i skapandet och
väver samman två kvinnoöden.
Nixon in China Operan, Gustav Adolfs torg, t Kungsträdgården, fr kl 19, ti kl 19, to kl 19. Året är 1972
och för första gången reser en amerikansk president till det kommunistiska Kina. Ett besök som kom att
förändra världshistorien. I centrum står president Nixon och hans fru Pat, Mao Tse-tung och hans fru
Chiang Ch'ing samt deras respektive politiska rådgivare Henry Kissinger och Chou Enlai. Musik: John
Adams. Regi: Michael Cavanagh.
Othello Improvisation & Co , Hagagatan 48, t Odenplan, to kl 19. Verdis opera i miniformat. Med: Peter
Tornborg, Hanna Wåhlin, Tord Wallström och Elisabet Wallström.
h Satyagraha Folkoperan, Hornsgatan 72, t Mariatorget, fr kl 19, lö kl 18, sö kl 16, on kl 19, to kl 19.
Cirkusopera av Philip Glass. I centrum står den indiske andlige ledaren och människorättsaktivisten
Mahatma Gandhi. I Sydafrika upptäckte han Satyagraha, sanningens väg, det som skulle bli början på
det vi kallar civilt motstånd. I samarbete med Cirkus Cirkör och regissör är Tilde Björfors.
PREMIÄR Short Stories: Opera x 3 Operan, Gustav Adolfs torg, t Kungsträdgården, on kl 19. Tre korta
nyskrivna operor: "Jane", "Jean-Joseph" och "Zucco". Nytt projekt som Operan startat för att få fram
nya verk. Först ut att testa var sin operaidé är tonsättarna Roger Assar Johansson, Tebogo
Monnakgotla och Johan Ullén. De har alla fått samma förutsättningar, samma orkester och samma
tidsram, men annars fritt spelrum att välja ämne. Resultatet har blivit tre korta operor som bygger på
verkliga händelser och verkliga personer, men fritt omdiktade till operascenen.
Show
Alcazar - Disco Defenders Hamburger Börs, Jakobsgatan 6, t Kungsträdgården, fr kl 18, lö kl 18, to kl
18. Glittrig krogshow med glamour och discoklassiker, från dåtid till nutid.
Anna Blombergs värld Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, lö kl 20. Jimmie Åkesson trotsar sin
utbrändhet och dyker upp för sitt kanske viktigaste uppdrag. Kåta Gun avhandlar ett angeläget
samhällsproblem. Och hur låter det när Annie Lööf sjunger? Vi ser komikern Anna Blomberg förvandla
sig till Berit, Lill-Babs och många fler karaktärer. Ackompanjemang av Gregor Bergman.
PREMIÄR Expedition Livet Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan
4, t Östermalmstorg, to kl 19. En upptäcksresa i människans fotspår, en brokig samling berättelser och
visor om äventyrare, emigranter, neanderthalare och snickrande pappor. I föreställningen blir publiken
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huvudperson när Anders Lundin vänder, vrider och snurrar på frågorna; Var kommer vi ifrån? Vart skall
vi? Hur hamnade vi här?
Fadern - Standupshow i Faderns, Sonens och Försäkringskassans namn Klara soppteater,
Drottninggatan 34, t T-Centralen, on kl 12. Eric Löwenthals första större stora soloshow, utifrån att vara
pappa till en pojke med grav utvecklingsstörning. Ett i grunden ömtåligt ämne, här omvandlat till en
skrattfylld show.
I knät på Martina Montelius Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan
4, t Östermalmstorg, må kl 19. Talkshow med gäster. Gästerna är här mot löfte om att det som sägs på
Brunnsgatan stannar på Brunnsgatan. Kvällens gäst: Anders Lundin.
Impro Comedy Live Café String, Nytorgsgatan 38, t Medborgarplatsen, on kl 19.30. Improviserad humor
med Stockholms roligaste impro-komiker.
Jerry Williams Scalateatern, Wallingatan 34, t T-Centralen, fr kl 19.30, lö kl 19.30, to kl 19.30.
"Man måste få lira", en personlig och avskalad show laddad med favoritlåtar.
h Jonas Gardell - 30 år tillsammans Rival, Mariatorget 3, t Mariatorget, fr kl 19.30, lö kl 16 och 19.30.
Det är över 30 år sen Jonas Gardell gav ut sin första roman. 30 år sen han gjorde sin första show. 30 år
sen han blev ihop med Mark. Det Jonas Gardell vill göra med de här showen är inte bara att återvända
till nummer och sketcher från förr utan också förstå vilket samhälle dom här skämten skrevs för och hur
det har utvecklats och förändrats.
Kunskapslyftet - Mammas Nya Kille! Södra Teatern, Mosebacke torg 1, t Slussen, fr kl 19, lö kl 16 och
19, to kl 19. Sveriges Radio P3:s flaggskepp Mammas Nya Kille tar steget ut på teaterscenen med det
folkbildande initiativet Kunskapslyftet. Bengt Strömbro är klassföreståndare och Kicki Tapper är
rastvakt. På veckoschemat står bland annat Stirra sig blind för nybörjare med Mangan, Jättefortbildning
med Thunder och Omskrivningshistoria med Job Andersson.
Körberg & Dalle Intiman, Odengatan 81, t Odenplan, fr kl 19.30, lö kl 19.30, sö kl 15. En show i två
akter där Tommy Körberg valt ut, samt framför, sina favoritlåtar från sin egen och andras låtskatt. Peter
Dalle skriver manus och står på scen.
Mamma Mia! The Party Tyrol, Allmänna gränd 3, Djurgården, fr kl 18.30, lö kl 13 och 19.30, sö kl 16, on
kl 18.30, to kl 18.30. Först kom musikalen. Sen kom filmen. Nu börjar partyt. En helkväll full av ABBA:s
musik.
Oscarsrevyn Oscarsteatern, Kungsgatan 63, t T-Centralen, fr kl 19.30, lö kl 15.30 och 19.30, to kl
19.30. Oscarsteatern fyller 110 år och drar på sig feststassen - en lyxigt gnistrande och helt nyskräddad
revy. Med bl a: Robert Gustafsson, Sanna Nielsen, Dan Ekborg, Vanna Rosenberg, Rachel Mohlin och
Kim Sulocki.
Standup. Open mic Södra Sällskapet, Åsögatan 111, t Medborgarplatsen, ti kl 20. Stockholm Comedy
Club. Proffs och amatörer.
Sällskapsresan China Teatern, Berzelii Park 9, t Östermalmstorg, fr kl 19.30, lö kl 15 och 19.30, sö kl
15. Nu blir Lasse Åbergs klassiska film musikal. Med: bl a: Anders "Ankan" Johansson, Sven Melander,
Hans-Erik Dyvik Husby, Frida Bergh.
The One Legged Man Show Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, ti kl 12. En
charmerande och underhållande kväll med musikalartisten Nils Bergstrand som genom egna sånger
och texter spanar efter det ben som flytt. Tio år efter att han fått sitt högerben avskjutet på en strand i
Thailand berättar han om hur det är att ställa sig upp inför livet igen.

Sida 410 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

William Spetz Scalateatern, Wallingatan 34, t T-Centralen, må kl 19. "Mormor jag vet att du är i himlen,
men har du tid en timme? " är en föreställning om hans sista kväll med sin mormor Ulla. För henne
berättar han om en uppväxt med pushiga gympalärare, kroppskomplex och ilandskamper.
h Özz Nûjen & Måns Möller - Sveriges Historia Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, fr kl 19, lö kl 19, to kl 19.
Två av Sveriges största komiker tar de sig an ämnet Sveriges historia och frågor som "Har Gustav Vasa
egentligen åkt Vasaloppet? ", den eviga "Rysskräcken - nu och då" och "Hur blev egentligen Sverige
kristet?
Teater
Antiwords Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, t Östermalmstorg, lö kl 19. Vad händer när en
bryggare och en förföljd politiker, Vaclav Havels alter ego, möts på scen? Lägg till två skådespelare, en
stor tunna tjeckiskt öl, stora originalmasker samt en absurd humor. Gästspel av Teaterkompaniet
Spitfire Company. Språk: tjeckiska med engelsk text.
Deformerad Persona Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, lö kl 19, sö kl 16, to kl 19. En
höghuslägenhet i en svensk stad 2016. En ung kvinna är sjuk i MS, hennes jämngamla vårdare är en
kvinna från ett lägre samhällsskikt. I takt med att deras relation utvecklas skapar frågor som klass,
status, etnicitet, kulturellt kapital och språkets makt en glidning mellan de två: vem är egentligen
underordnad och vem är överordnad? Ett glidande maktspel fritt inspirerat av Ingmar Bergmans
filmklassiker. Med: Sofia Pekkari, Nina Zanjani, Kristina Törnqvist, Danilo Bejarano. Målarsalen eller
Lilla scenen.
Den nakne mannen och mannen i frack Teaterladan, Rudans friluftsområde, lö kl 19. En galen och
dråplig historia av Dario Fo om...två filosoferande gatsopare...en kvinna som inte riktigt hänger med i
svängarna... en naken man utan frack i en soptunna...en polis som inte gillar när soptunnor står och
dräller...en blomsterförsäljare med frack. Ormteatern.
Det här är min historia Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , lö kl 15, ti kl 19.
Artisten, klubbikonen och dj:n Fredrik Apollo Asplunds musikmonolog om att som ung söka sin egen
väg. Resan går från uppväxten i Kiruna till Svenska balettskolan i Stockholm, vidare till Vogueklubbar i
New York och hjärtformade pannkakor i Damaskus. Från 15 år.
Det levda baklänges Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, on kl 18 och 19 och 20, to kl 18 och 19
och 20. Marwan Arkawi flydde från Syrien och lever nu i Sverige. I Osynliga teaterns pjäs får publiken
en unik inblick i hans resa och möte med Migrationsverket genom VR-glasögon och hörlurar.
Medverkar gör Marwan Arkawi själv. Hansasalen. Spelas huvudsakligen på engelska.
Det verkar så lätt Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, fr kl 18. Gästspel av Scenkonst
Sörmland. Föreställningen prövar genom spelscener, sånger och dialog med publiken kärlekens alla
möjliga gränser, ställer frågan vad som skulle hända utan dem och utforskar vad som är okej att göra
som kille respektive tjej.
Doktor Glas Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 13. Pastor Gregorius, hans fru Helga
och doktor Glas, hamnar i ett moraliskt dilemma när Helga berättar för honom om äktenskapets plågor.
Är det någon gång rätt att mörda för någon man älskar, undrar Söderberg provocerande. Krister
Henriksson återvänder till rollen som doktor Glas i Hjalmar Söderbergs mästerverk - nu i en helt ny
tolkning av den tidigare succéuppsättningen. Utöver en ny bearbetning av texten blir det även ny dekor,
ny musik, och nytt ljus. Stora scenen.
Dorian Grays porträtt Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 19, sö kl 15, ti kl 19, to
kl 18. Konstnären Basil har hittat det ultimata objektet att måla av: den unge, oskuldsfulle Dorian Gray.
Förälskad in i själen börjar Basil måla sitt livs mästerverk. Hans vän konstsamlaren Henry anar vad som
är på gång och får till slut komma till ateljén och själv möta den vackre Dorian Gray. Fritt efter Oscar
Wilde. Emil Ljungestig, Rikard Wolff och Richard Turpin i ett tätt och personligt kammarspel om priset
för lycka. Klarascenen.
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Drottningarna - Återupprättelsen
Livrustkammaren, Slottsbacken 3, lö kl 15. Pjäsen av Ingela Karlsson är en teaterföreställning om
återupprättelse av renässansdrottningarna Elisabeth I, Maria Stuart och om andra oskyldigt dömda.
Nyckelordet är respekt, som betyder att se på nytt på latin. Med: Maria Baczynski, Ingela Karlsson och
Vladimir Dikanski.
h Dylansällskapet Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 18, lö kl 19, ti kl 18. Var
Time Out of Mind verkligen en större bedrift än Blonde on Blonde? Dylansällskapet är en komedi om
manlig vänskap och samvaro, om mänskligt behov av en större mening och om att passionerat älska en
artist. Med: Lennart Jähkel, Lars Göran Persson, Christer Fant, Leonard Terfelt. Lilla scenen.
Ensam och Esmeralda Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, lö kl 13 och 16, sö kl 13, ti kl 18, on kl
10, to kl 18. Martina Montelius skildrar på sitt särpräglade sätt en filmmakares barndom. På ett lika
komiskt som sorgligt sätt visar Ensam och Esmeralda hur fantasin kan bli en väg ut ur krav och
förväntningar, och hur barnets upplevelser kan ge material till konstnärligt skapande. Tornrummet.
Ett Grått Rum - Förnimmelse av Lars Norén Fria teatern - Lilla scenen, Bergsgatan 11, t Rådhuset, må
kl 19, ti kl 19, on kl 19, to kl 19. Allt har hänt. Deras vi är brutalt sönderslaget. Hoppet förvandlat till akut,
nästan ohanterlig sorg. Gästspel av danska Teater Terminal. Medverkande: Julie Riis, Rolf Hansen,
Martin Norén.
Fadren Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, on kl 18. August Strindbergs rasande
idédrama från 1887 om mannen som offer för kvinnans list och manipulation. I Mellika Melouani
Melanis uppsättning ställs det klassiska dramat mot en kör av ensamstående mammor, ledda av
artisten Kajsa Grytt. Som det stridande äkta paret ser vi Helena af Sandeberg och Ville Virtanen.
Klarascenen.
Falla ur tiden Dramaten/Elverket, Linnégatan 69, t Karlaplan, ti kl 19, on kl 19. Åtta personer har
träffats. Alla har varit med om det värsta tänkbara - att förlora ett barn. En sorgeritual för åtta röster med
Suzanne Osten som dirigent. Elverket.
Flyktdjur Teater Galeasen, Slupskjulsvägen 32, Skeppsholmen, t Kungsträdgården, lö kl 16, sö kl 16,
må kl 19, on kl 19. Det handlar om oss. Vi som en del av jorden och naturen. Som människor och djur.
Som gudomliga. Nu har vi har brutit kontakten med allas vårt ursprung, struntat i vattendragen, bergen,
haven, fälten, väderleken, faunan, zoologin, ornitologin, och vår näste. Nyskriven pjäs av Christina
Ouzounidis, i regi av Natalie Ringler. Med: Ester Claesson, Lina Englund och Staffan Göthe.
Fri att flyga Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, t Zinkensdamm, to kl 19. Gästspel. Av och med Angelika
Roberts och Paula Ternström. Om hämnd, äkta närvaro och teater som terapi. Att våga leva sina
drömmar och följa sitt hjärta.
Förlorad plats Trolleriteater, Yxsmedsgränd 1, ti kl 19.30. Ett litet teaterprojekt där trolleri blir en del av
gestaltningen. Micke Lidén och Leif Olberius har Inspirerade av Strindbergs kammarspel Brända tomten
skapat en föreställning om en gammal trollkarls väg genom livet.
Hamlet a stand up Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, on kl 19. Enmansföreställning av och
med Roger Westberg som mimar, talar, sjunger och dansar sig igenom Claudius brodermord, Ofelias
olyckliga skepnad och den häpnadsväckande duellen mellan Ofelias bror och Hamlet - solo!
Hedda Gabler Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 19, ti kl 19, on kl 19.
Henrik Ibsens mest slitstarka mästerverk. Berättelsen om den frustrerade kvinnan som är instängd i
patriarkala sociala strukturer som hon har ett alltmer desperat behov av att slå sig ur. Electra Hallman i
titelrollen. Lejonkulan.
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Helan & Halvan - Another Nice Mess Teater Giljotin, Torsgatan 41, t Sankt Eriksplan, fr kl 19, sö kl 13,
må kl 19, on kl 13. Två livs luffare i gestalt av Karina Hollas och Gunilla Röörs egna tolkningar av Helan
och Halvan... Två Beckettska figurer som trotsar livsledan genom att genomleva den.
Hon & Han Improvisationsstudion, Skånegatan 63, t Medborgarplatsen, fr kl 19. En improviserad
relationskomedi. Med: Sofia Czinkoczky och Lennart R Svensson.
Huset vid nattens ände Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, ti kl 19, on kl 19. Ett kalejdoskop av
möten mellan människor i Bergmans olika rum. Även Bergman själv dyker upp, gestaltad av ett
körliknande kollektiv på nio personer.
I lodjurets timma Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, ti kl 19. En pojke är inspärrad på rättspsyk.
Han har mördat två människor som flyttat in i morfaderns gamla hus, huset där han växte upp. Han får
en katt i cellen som en del av ett psykologiskt försök, för att väcka hans empati. Men snart spårar
försöket ur. Av P O Enquist. Med: Michael Jonsson, Nina Fex, Ingela Olsson. Lilla scenen.
Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 13, on kl 19.
En gripande, ärlig och stundtals brutalt humoristisk monolog om en människas kamp för överlevnad,
baserad på författaren och forskaren Ann Heberleins självbiografiska bok med samma namn. Med:
Melinda Kinnaman. Regi: Sunil Munshi. Lilla scenen.
PREMIÄR Katastrofen Turteatern, Lågskärsvägen 13, t Kärrtorp, fr kl 19, sö kl 17, on kl 19, to kl 19. Du
behöver inte oroa dig. Världen kommer gå under. Du har inte upptäckt det än, men katastrofen är redan
här. En tillväxtvidrig föreställning om den stora klimatomställningen. Produceras i samarbete mellan
Turteatern och Teater Lacrimosa. På scen: Anita Nyman.
Kicktorsken Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , lö kl 18, on kl 19.
Alexander Salzbergers självbiografiska monolog Kicktorsken är en smärtsam, sylvass och humoristisk
berättelse inspirerad av hans egen uppväxt i Vällingby med missbrukande föräldrar. Som en kameleont
slänger han sig mellan identiteter och subkulturer. Ibland är han rappare, ibland kickers, vissa gånger
sportkille, andra gånger tankefilosof. Stundtals muslim, kristen, adopterad, rasist eller fosterhemsbarn.
Kärleksbrev Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, lö kl 18. En brevväxling. Två akter.
Följ två människor och deras medvetna och omedvetna val under 52 års tid. Här framförs ett helt
kärleksliv på två timmar. Med: Birgitta Ulfsson och Iwar Wiklander. Klarascenen.
Leif Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, to kl 19. Här har ni en som inte lade sig ner
att dö. Här har ni en som föll, men reste sig. Här har ni en som väsnades, som sjöng, som var tyst, som
lever. Leif är berättelsen om (och med) Leif Andrée, en historia om klass, punk, alkohol, teater, våld,
politik och kärlek. En historia om livet, en klassresa genom ett sönderfallande folkhems-Sverige. Lilla
scenen.
Lost in Translation + Troubadour Tales Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, fr kl 20. Två
föreställningar på en kväll! En improviserad komedi om att hitta sig själv i Sverige. Plus en förtrollande
berättelse om en trubadur och om drömmar. Spelas på engelska av ITS.
Läs mellan raderna kommatecken bitch dom förhåller sig typ det är ok och vi kan tycka olika men NÄ
vissa saker är inte ok jävla liberal idéskit, Alias Teatern, Hälsningegatan 3, t Odenplan, fr kl 19, sö kl 16,
ti kl 19. Ett scenkonstverk av skådespelaren Alejandra Albornoz Goic och konstnären Johanna
Gustavsson.
Macbeth Maximteatern, Karlaplan 4, t Karlaplan, on kl 19.30, to kl 19.30. Shakespeares tragedi i regi av
Stefan Larsson. En pjäs om girighet, ärelystnad, skam och skuld, våld, ond bråd död, och sex. Med:
Mikael Persbrandt, Marie Richardson, Ellen Jelinek, Johannes Bah Kunhke, Charlotta Jonsson m fl.
Maratondansen Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, lö kl 19, sö kl 19, ti kl 19, on kl
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19. Efter en roman av Horace McCoy. En dansant föreställning där de medverkande tävlar om att vinna
både förstapriset och publikens gunst. Vem orkar dansa till slutet? Med bl a: Ulf Eklund, Kajsa Ernst,
Katarina Ewerlöf, Gunilla Röör och Philip Zandén. Stora scenen.
Medea Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, fr kl 18, lö kl 18, sö kl 15, to kl 18. Kan hämnd läka ett
brustet hjärta? Och kan man ha ihjäl sina egna barn och ändå fortsätta att vara människa? I den
klassiska tragedin Medea, som skrevs av Euripides för över 2 400 år sedan, finns ingen nåd, ingen
frälsning och ingen förlåtelse. Det finns bara en väg att gå när kärleken tar slut. Regi: Stefan Larsson.
Med Livia Millhagen, Kenneth M. Christensen m fl. Målarsalen.
Mitt hjärtlösa fosterland Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, lö kl 20, sö kl 20.
Gästspel av Future Produktion. Sverige har blivit kallt, förändrat. Nu råder ett nytt samhällsklimat och de
rättigheter som vi tog för givet är nu borta. Sverige har blivit en diktatur och alla oliktänkade medborgare
fängslas och förvinner. Mitt i detta befinner sig Walter Fernström. Han hamnar i fånglägret Norra Latin.
Med: Johan Blom Bünz, Tony James Andersson.
Måndagsboulevarden med Jonas Hallberg Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, må kl 19. Med
en blandning av humor och allvar presenterar Jonas Hallberg först en liten pjäs för att därefter diskutera
pjäsen med inbjudna gäster, varje kväll under nytt tema. I kväll: "Eva och Adam i knipa"
Nattpassage Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 19, lö kl 18, må kl 19, on kl 19.
Fri scen, frigruppen Stå! Gerillan: Det skymmer. Ett nattåg går genom Europa. Ombord finns fyra
människor. En har missat ett flyg, en är på väg söderut för att volontärarbeta, en smugglar mynt från öst
till väst och en kör tåget. Text och regi: Astrid Menasanch Tobieson Medverkande: Pilar Bergés
Sanchez, Anna-Karin Håkansson. Kilen.
Othello Orionteatern, Katarina Bangata 77, t Skanstull, fr kl 19, lö kl 19. För första gången ger Lumor
sig i kast med en klassisk text, och har sökt upp en av litteraturhistoriens mest tragiska
våldsbrottslingar. Othello har kallats "den västerländska kanons mest hänsynslösa skildring av
kärlekens villkor", men i dess mitt står en man förvriden av hat. Regi: Oskar Thunberg. Med: Cilla
Thorell, Tobias Aspelin, Eva Johansson, Lars Bringås.
Parasta Ennen - Bäst före Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, to kl 19. Du är 20 år, du fyller 40, du
fyller 60. En dag vaknar du upp och är 80. Vad hände? Med massor med humor, charm och glimten i
ögat delar den finländske skådespelaren Ilmari Saarelainen med sig av träffsäkra fakta och reflektioner.
Föreställningen spelas på finska och textas till svenska.
Premären Teater Moment, Gubbängstorget 117, t Gubbängen, fr kl 19, lö kl 19, må kl 19, to kl 19. En
scenversion av John Cassavetes film The Opening Night. Regi: Ulla Kassius. I Myrtle, spelad av Eva
Rexed, möter vi en kvinna och skådespelare i sin egen rätt. Hon har fått nog. Rollen känns för trång. I
övriga roller: Andreas Boonstra, Ludde Hagberg, Johanna Lazcano och Anna Wallander.
Rampfeber Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, lö kl 19.30, sö kl 16, to kl 19. Pilska karlar,
lättklädda fruntimmer, arabiska schejker och väldigt många dörrar. Tyvärr har de upphöjda
skådespelarna inte alls lust att spela en simpel fars full av sexistiska skämt och grunda personporträtt.
Med: Lotta Tejle, Torkel Petersson, Ana Gil de Melo Nascimento, Eric Stern, Rolf Skoglund, Helena
Bergström m fl. Stora scenen.
Sune - Kaos i fredagsmyset Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, lö kl 12.30, sö kl 11 och 14.30. Tjejtjusaren
Sune lämnar filmens värld och blir teaterföreställning.
Med: Morgan Alling, Pernilla Wahlgren, Amy Diamond och Adam Gutniak m fl. Skandiascenen.
PREMIÄR Svenska hijabis Dramaten/Elverket, Linnégatan 69, t Karlaplan, fr kl 19, lö kl 19, sö kl 13.
Benin Al-Najjar, Ruhani Islam, Maryam Dinar, Sarah Ameziane och Shama Vafaipour. Fem unga
svenska kvinnor med helt vanliga intressen: bakning, bildkonst, boxning, fotokonst, pedagogik. Fem
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muslimska kvinnor med sjal som nu ställer sig på scenen och berättar om sina liv. Lilla Elverket.
PREMIÄR Tala är silver Playhouse teater, Drottninggatan 71A, t Hötorget, on kl 19, to kl 19. I Bess
Wohls pjäs direkt från New York kolliderar kursdeltagarnas skriande behov av bekräftelse och mänsklig
värme med kravet på absolut tystnad, allt i takt med att myggsvärmar och skogens bedövande tystnad
sänker sig över dem. Regi: Hugo Hansén. Med: Mats Blomgren, Ing-Marie Carlsson, Christian Magdu,
Jasmine Beatrice, Anna Lyons, Jonas Kruse och Joakim Jennefors.
Tretton trollkarlar och en farsa
Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, to kl 19. Humorduon Lustgas, bestående av Elias Bjärgvide
och Andreas Anterot, har skrivit en föreställning som är både trolleri och en teaterkomedi. Unga
Boulevard.
Vad som än händer, älskade syster
Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, t Östermalmstorg, fr kl 19. Gästspel. Ett suggestivt
samtidsdrama inspirerat av filmklassikern "What ever happened to Baby Jane"( 1962). En föreställning
om rivalitet, beroende och syskonkärlek. Vad händer med människor i ett samhälle som dyrkar
personlig framgång till varje pris. Med: Anette Sevreus & Evalena Ljung-Kjellberg. Manus & regi: Karl
Ekdahl.
Vår tids fruktan och elände Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, t Zinkensdamm, fr kl 19, lö kl 19, sö kl
16. Om att inte räcka till. Att inte vara behövd. Om oro. Om hur mänskliga vi förmår vara i en allt mer
omänsklig tid. Med texter av Bertolt Brecht, Åsa Lindholm, Jan Käll m fl. Med: Jan Ärfström, Sofia
Berg-Böhm, Henrik Dahl och Tiril Wishman Eeg-Henriksen Regi: Henrik Dahl.
PREMIÄR Älskaren Teaterverket, Västmannagatan 54, fr kl 19, lö kl 19, sö kl 19. När ett enda liv inte
räcker. När en enda sorts kärlek inte är nog. En pjäs av Harold Pinter. Med: Elin Frykberg, Emelie
Ulfeby, Cristian Åsvik.
Övrigt
Storydox: Hemliga rum Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, sö kl 18.30. Varje kväll
går sex personer upp på scen och berättar historier ur sina egna liv. De delar med sig av hisnande
livsäventyr, avgörande beslut och avklädda sanningar. Med inspiration från bland annat amerikanska
The Moth skapas unika berättarkvällar där ingen historia är den andra lik. En mick, en människa, en
berättelse. Kafé Klara.
Talking & Props: Helsinki Weld, Norrtullsgatan 7, t Odenplan, on kl 19. Minifestival med fokus på
språket. Danny Neyman är performancekonstnär, skribent, dansare och piratpsykoanalytiker.
Festivalen pågår på Weld 19-30/10. Se: www.weld.se
Tyresöspelet Bollmoradalens kyrka, Tyresö, fr kl 19, lö kl 14 och 18, sö kl 16. Ett musikaliskt
krönikespel om Tyresö historia från stormaktstiden till våra dagar. Arrangörer: Tyresö Teaterförening
och Tyresö församling.
Konst
Vernissage
FREDAG
Anne Sofie Englesson Galleri Bellman, Bellmansg 9, t Slussen, www.bellman.se. Öppet: lö-ti kl 11-17,
on kl 11-20, to kl 11-15. Akvarell och olja (vernissage kl 16-20). T o m 20/10.
Grupputställning Studio Mossutställningar, Hangövägen 18, Gärdet, t Gärdet, www.
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mossutstallningar.com. Öppet: to-sö kl 12-17. Öppet: lö-sö kl 11-18. "Så går det när människor har för
mycket frihet" - Anna Johansson, Alexandra Larsson Jacobsson, Lotta Törnroth och Simon Blanck
(vernissage kl 16-21). T o m 16/10.
Hej Hej Pals! Fylkingen, Torkel Knutsonssgatan 2, t Mariatorget, www.palsfestival.se.
Öppet: fr kl 18-24, lö kl 14-1, sö kl 14-18. En tredagsfestival med performancekonst (för program se
www.palsfestival.se).
Josefine Östlund Marie Laveau, Hornsgatan 66, t Mariatorget. Öppet: fr-lö kl 22-3. "Area is cleaned.
Base needs pulse. Forget the past and have another try" - performance, video och ljud (vernissage kl
20-22). T o m 28/10.
Karl-Johan Stigmark Tegen 2, Bjurholmsgatan 9 B, t Skanstull, www.tegen2.se. Öppet: fr-sö kl 12-16.
"Inga sprickor vid Houtkopersdwarsstraat" - foto, installation och objekt (vernissage kl 17-20). T o m
6/11.
h Tessa Van Thielen Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, t Telefonplan,
www.konstfack.se. Öppet: lö-on kl 12-16. "No Castle on This Land" - tales of travels, en
Mastersutställning (vernissage kl 16-20). T o m 19/10.
LÖRDAG
15 KONST-iga år Konsthallen, Köpmanbrinken 2, t Gamla stan, www.konsthallenstockholm.se.
Öppet: må-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16. En jubileumsutställning med galleriets konstnärer (vernissage kl
12-18). T o m 26/10.
Akvarellsällskapet Spray Galleri Svea, Köpmangatan 4, t Gamla Stan, www.gallerisvea.com.
Öppet: lö-sö kl 11-17, må-to kl 11-18. Gunilla Ceesay, Inger Nerman och Göran Rücker (vernissage kl
11-17). T o m 20/10.
Andreas Dienert Galleri Ekvall + Törnblom, Hornsgatan 36, t Slussen, www.ekvalltornblom. se. Öppet:
ti-to kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Måleri (vernissage kl 12-16). T o m 26/10.
Anna Lindberg Alvikstorpet/Galleraget, Ekstigen 1, t Alvik. Öppet: lö-sö kl 11-17, må kl 16-21, ti kl
10-20, on-to kl 10-18. "Return of the Goddess" - målningar (vernissage kl 11-17). T o m 20/10.
h Cecilia Edefalk Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården, www.
waldemarsudde.se. Öppet: ti-sö kl 11-17, to kl 11-20. "Maskros/ Dandelion" - en omfattande
retrospektiv utställning med verk från 1970-talet till i dag. T o m 12/2.
Charlotte Gyllenhammar Hedvig Eleonora kyrka, Storgatan 2, t Östermalmstorg. "Night" - videoverk
(vernissage kl 16-16.45, konstnärssamtal med Gyllenhammar och kyrkoherde Sven Milltoft). T o m
6/11.
h Eva Koch Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, t Östermalmstorg, www.konstnarshuset.org.
Öppet: on-to kl 12-17, fr-sö kl 12-16. Stora och Lilla galleriet samt trappan: "On a line" - en omfattande
soloutställning som består av tre videoinstallationer: "Den drömmen om fred (2016)", "Fredsduvor
(2016)" Och "Evergreen (2006)". Vernissage kl 13-17, invigning av Margareta Rossholm Lagerlöf kl
13.30. T o m 13/11.
Florencie Fredriksson Konstiga Fönstret, Sirapsvägen 3, Hökarängen, t Hökarängen. Öppet: lö-sö kl
12-17, må-on kl 15-18, to kl 14-17. Keramik och betong. T o m 20/10.
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Kerstin Melin Galleri Riddaren, Köpmanbrinken 8, t Gamla Stan, www.galleririddaren.se.
Öppet: lö kl 12-18, sö kl 12-16, må-to kl 12-18. Oljepastell och skulptur (vernissage kl 12-18). T o m
20/10.
Lars Eriksson Grafiska sällskapet, Hornsgatan 6, t Slussen, www. grafiskasallskapet.se. Öppet: ti-to kl
12-18, fr-sö kl 12-16. Nya träsnitt, svartvita och kolorerade (vernissage kl 12-16). T o m 2/11.
Lars Malm Galleri Hantverket, Götgatan 63, t Medborgarplatsen, www.gallerihantverket.se. Öppet:
må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Fågel, fisk och lite däremellan" - skulpturalt konsthantverk i trä
(vernissage kl 11-16). T o m 3/11.
Lena Birksten Galleri Korn, Hornsgatan 147, t Hornstull. Öppet: lö-sö kl 12-16, må-to kl 11-18. "Rörelser
mellan ljus och skugga" - akrylmålningar. Vernissage kl 12-16. T o m 20/10.
Madeleine Santiago Elofsson
Hägernäs strands galleri, Catalinabacken 8, Täby, www. hagernasstrandsgalleri.se.
Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 11-15. Målningar (vernissage kl 13-16). T o m 29/10.
Margareta Olson Galleri T, Österlånggatan 3, t Gamla Stan. Öppet: alla dagar kl 12-18. Målningar i olja
(vernissage kl 12-18). T o m 20/10.
Mikael Fare Galleri Cupido, Svartmangatan 27, t Gamla stan, www.gallericupido.se. Öppet: on-to kl
13-17.30, fr-lö kl 12-16, sö kl 13-16. Skulpturer och reliefer (vernissage kl 12-16). T o m 30/10.
Nils Gunnar Zander Studio L2, Kindstugatan 3, t Gamla Stan, www.lidstromer.com. Öppet: ti-fr kl 12-17,
lö kl 12-16. "Lera Bly" - arbeten i lera och bly (vernissage kl 13-16). T o m 12/11.
Ulla-Britt Hede Karby Gård, Karbygårdsvägen 1, Täby, www. karbygard.se. Öppet: lö-sö kl 11-16.
Mixed media (vernissage kl 11-16, musikkväll 19/10 kl 19). T o m 30/10.
Öppna ateljéer Glasbruksgatan 25, , www.glasbruksgatan.se.
Öppet: lö-sö kl 12-17. Ateljéföreningens konstnärer ställer ut, även café, musik m m. T o m 16/10.
Överbysalongen 2016 Överby gård, Stäketleden, Rotebro, www.overbygard.org. Öppet: lö-sö kl 12-16.
Öppet: lö-sö 12-16. Jurybedömd höstsalong. T o m 30/10.
SÖNDAG
Malin Ståhl Detroit Stockholm, Roslagsgatan 21, t Rådmansgatan, www.detroitstockholm. com. Öppet:
22-23, 29/10 kl 12-18. "In Landscape I Walk / I landskapet jag går" - performance på video (vernissage
sö kl 14-17, seminarium sö 23/10 kl 13-16). T o m 29/10.
TORSDAG
Anna Micro Vikstrand Galleri Alex Wiberg, Sibyllegatan 20, t Östermalmstorg, www.wiberg. com. Öppet:
ti-to kl 12-18, fr-lö kl 12-16. "Dordogne - husen, bergen, ljuset" - målningar (vernissage kl 17-19). T o m
9/12.
Peter Ern Domeij Gallery, Luntmakargatan 52, t Rådmansgatan, www.galleridomeij.com. Öppet: on-fr kl
12-17, lö kl 12-16. "En vacker dag" - målningar (vernissage kl 18-20). T o m 19/11.
Konstutställningar
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SÖDERMALM
Ann-Sofie Gelfius Kaolin, Hornsgatan 50, t Slussen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16.
"Nyanser" - brukskeramik. T o m 26/10.
Anna Lena Kauppi och Action
Blås & knåda, Hornsgatan 26, t Slussen. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Grönt glasViride vitrum" - Anna Lena Kauppi (T o m 26/10). Övre rummet: "Action" - Emelie Hultberg, Linda
Karlsson och Maya Strandberg. T o m 20/11.
Balans och Provokation Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, t Liljeholmen. Öppet: to kl 11-19, fr-sö kl
11-16. Samtida konst från Burma/Myanmar - verk av The Maw Naing, Kolatt, Yadanar Win och Ma Ei. T
o m 27/11.
Bernd Oppl och Peter Westman
Candyland, Gotlandsgatan 76, t Skanstull. Öppet: fr-sö kl 13-16. "Guilt". T o m 23/10.
Carina Seth Andersson Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, t Slussen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl
11-16 "Plock" - glas.
T o m 26/10.
Fanny Petersen Galleri Anigo, Pustegränd 6, t Slussen. Öppet: to kl 18-21, fr kl 17-21, lö-sö kl 12-16.
Nytt galleri i f d Tersaeus lokaler: "Hemma - At home- Zu Hause! - målningar. T o m 3/12.
Johanna Schartau Id:i Galleri, Tjärhovsgatan 19, t Medborgarplatsen. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö-sö kl
12-16. "London Calling" - fotografier, Squatopoly m m. T o m 23/10.
Josefine Östlund Marie Laveau, Hornsgatan 66, t Mariatorget. Öppet: fr-lö kl 22-3. "Area is cleaned.
Base needs pulse. Forget the past and have another try" - performance, video och ljud. T o m 28/10.
SISTA CHANSEN Lotta Zetterman Englund 125 kvadrat, Kocksg 17, t Medborgarplatsen. Må-fr kl
11-18, lö-sö kl 11-16. "Flisor och fragment". T o m 18/10.
Höstsalongen, Helene Schmitz och Anton Corbijn Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, t Slussen.
Öppet: sö-on kl 9-23, to-lö kl 9-1. "Höstsalongen" - 31 fotografer ställer ut. T o m 20/11. "Transitions" fotografier av Helene Schmitz. T o m 13/11. "1-2-3-4" fotografier från 40 år av Anton Corbijn. T o m
4/12.
Ninna Berger Konstfrämjandets kansli, Swedenborgsgatan 1, t Mariatorget. Ljud i porten: "Åtta timmar
natt" - hör de nattliga ljuden från en gata i Rom, alla dagar kl 10-18. T o m 4/12.
Nøne Futbol Club Steinsland Berliner, Bondegatan 70, t Skanstull. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-17.
"Let it run". T o m 21/10.
Peter J Evans, Rebecca Farrensteiner och Laura Harrington
HangmenProjects, Ringvägen 86, t Skanstull. Öppet: fr kl 14-18, lö kl 13-17. "No memory of title" Peter J Evans. "Red and pink makes blue and green" - Rebecca Farrensteiner. "Nothing and nowhere"
- Laura Harrington. T o m 29/10.
Pieter ten Hoopen Galleri Kontrast, Hornsgatan 8, t Slussen. Öppet: ti-to kl 12-18, fr kl 12-17, lö-sö kl
12-16. "#childmothers" - fotografier från hela världen av mödrar yngre än 15 år. I samarbete med Plan
International. T o m 30/10.
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Reino Björk och Fredrik Ingemansson The Glassery, Hornsgatan 42A, t Slussen. Öppet: fr kl 16-18, lö
kl 11-18. "The Project" - glas. T o m 29/10.
SISTA CHANSEN Schubert Animation Seriegalleriet, S:t Paulsgatan 14, t Mariatorget. Öppet: må-fr kl
11-18, lö-sö kl 12-16. "Babblarna" - färgglada figurer för små barn: originalteckningar, skisser och
reproduktioner. T o m 19/10.
Tore Sandahl Stockholms Fotoantikvariat, Torkel Knutssonsgatan 31, t Mariatorget. Öppet: ti-fr kl
12-18, lö kl 12-15. "Dit skogen aldrig når" - svartvita fotografier från Kina. T o m 25/10.
GAMLA STAN
SISTA CHANSEN Susan Lindström och Eva Gustafsson Galleri Engleson, Storkyrkobrinken 10, t
Gamla Stan. Öppet: alla dagar kl 12-18. "Fyra händer" - måleri och keramik. T o m 20/10.
Varja Berg och Torbjörn Berg Nationalgalleriet, Skomakargatan
3, t Gamla Stan. Öppet: to-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. "Inte blir det bättre och aldrig var det bra" installationer, teckningar, skulpturer m m. T o m 23/11.
KUNGSHOLMEN
Eva Martinson och Marianne Brattö Nordens Ljus Galleri, Kungsholms Strand 121, t Fridhemsplan.
Öppet: må-fr kl 11-14, lö kl 13-16. Stora galleriet: "I det ljusa i det mörka" - måleri av Eva Martinson.
Aktersalongen: "Svart, blått, grått & lite vått" - måleri av Marianne Brattö. T o m 25/10.
CITY/NORRMALM
Aila Knuutila Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, t Hötorget. Öppet: ti kl 10-19, on-to kl 12-18, fr-lö kl
11-15. I biblioteket: "Ode till livet" - grafik och måleri. T o m 26/11.
Albin Looström och Przemek Pyszczek Belenius, Jakobs torg 3, t Kungsträdgården. Öppet: on-fr kl
12-18, lö-sö kl 13-17 "Down Stuff" - målningar av Albin Looström. "The Complexity of Honesty" - reliefer
m m av Przemek Pyszczek. T o m 29/10.
Alexander Tallén Stene Projects, Brunnsgatan 21B, t Hötorget. Öppet: to-fr kl 12-17, lö kl 12-15.
"Something has been lost". T o m 29/10.
Anne Mustarastas Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, t Hötorget. Öppet: ti kl 10-19, on-to kl 12-18, fr-lö
kl 11-15. "Helsinki Dresses" - några av de vackraste byggnaderna i Helsingfors presenterade som
kostymer. T o m 3/11.
Arvid Svenssons samling C F Hill, Norrlandsgatan 24, t Östermalmstorg. En samling med nyckelverk av
Dan Wolgers, Ylva Ogland, Andreas Eriksson, Maria Miesenberger, Dick Bengtsson (den första
svenska konstinstallationen 1965), Olle Baertling och Öyvind Fahlström, totalt över 100 verk. T o m
24/10.
Förkroppsligat Nationalmuseum Design @ Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen.
Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. Verk i gränslandet mellan konst och konsthantverk av Ammy
Olofsson, Annika Liljedahl, Christian-Pontus Andersson, Daniela Hedman, Emma Linde, Jens
Peterson-Berger och Olov Ylinenpää, Maja Michaelsdotter Eriksson, Malin Bobeck, Matilda Kästel,
Märit Runsten och Per B Sundberg. T o m 15/1.
Inga Lovén Konstakademien, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 11-17, lö-sö kl 12-16. Galleri
Olsson i Studion, 4 tr: "Inbilla dig inte att du kan rita två linjer i ett streck" - målningar. T o m 30/10.
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Johanna Aalto Olsson, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: on-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. "Kenties" målningar. T o m 22/10.
John Skoog och Emanuel Röhss
Index - the swedish contemporary art foundation, Kungsbrostrand 19, t T-centralen. Öppet: on-fr kl
12-18, lö kl 12-16. "Mad Horizon" - John Skoogs film "Shadowland" visas inuti en installation av
Emanuel Röhss, även ett urval av andra konstnärers verk samt arkivmaterial m m. T o m 4/12.
Mamma Andersson och Tal R
Galleri Magnus Karlsson, Fredsg 12, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. "Svanesang" nya målningar och arbeten på papper. T o m 23/10.
h Marcus Erixson och Carl Johan De Geer Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, t Kungsträdgården.
Öppet: ti-fr kl 11-17.30, lö kl 13-16. Öppet_ må-fr kl 11-19, lö-sö kl 11-17. Fotografier från Håkan
Hellströms konsert-år, med tillägg av Carl Johan De Geer. T o m 22/10.
mnstr BAT Gallery, Birger Jarlsgatan 53, t Rådmansgatan. "Textures" - svart-vita, abstrakta fotografier.
T o m 30/11.
Morten Andenaes Galleri Riis, Rödbodtorget 2, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "on
closing in"- fotografier. T o m 5/11.
h Patti Smith Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19,
lö-sö kl 11-17. Galleri 3: "Eighteen Stations" - fotografier, bl a från boken "M Train", installation m m.
Även "Patti Smiths bibliotek" med hennes favoritlitteratur. T o m 19/2.
SISTA CHANSEN Peder Bjurman och Leif Jordansson Konstakademien, Fredsgatan 12, t T-Centralen.
Öppet: ti-fr kl 11-17, lö-sö kl 12-16. Visningar: to-fr kl 16, 17, 18 och 19, lö-sö kl 13, 14, 15 och 16. I
Högtidssalen: "The Cloud Machine" - en social skulptur i 3D-projektion. T o m 16/10.
The new human Moderna museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö
kl 10-18. Om människans livsvillkor i en snabbt föränderlig värld. Hur ser vi på oss själva och varandra
som människor? Verk av Adel Abdessemed, Ed Atkins, Robert Boyd, Esra Ersen, Harun Farocki,
Kerstin Hamilton, Daria Martin, Santiago Mostyn, Ursula Mayer, Adrian Paci, Tomáš Rafa, Frances
Stark, Hito Steyerl, Superflex och Ryan Trecartin. T o m 5/3.
Thomas Schütte Moderna museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö
kl 10-18. "United Enemies" - skulpturala verk, arkitekturmodeller, teckningar m m. T o m 15/1.
VASASTAN
Britt-Marie Lundin Galleri Bellange, Tomtebogatan 30, t S:t Eriksplan. "Fåglar, träd och hästar" målningar m m. T o m 23/10.
Dan Almqvist Susanne Pettersson Gallery, Gävlegatan 10B, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl
12-16. "Under stjärnan" - målningar. T o m 4/11.
Heli Hiltunen Galleri Andersson Sandström, Hudiksvallsgatan
6, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16. "Half Remembered Light" - verk i gränslandet mellan
fotografi och måleri. T o m 17/11.
Henrik Samuelsson Galleri Flach, Hälsingegatan 43, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
"Ashes" - målningar. T o m 12/11.
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Insomnia Bonniers konsthall, Torsgatan 19, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-19, lö-sö kl 12-17. Om
sömnlöshet som kulturellt symptom - verk bl a av Carsten Höller, Katarina Löfström, Julia Feyrer &
Tamara Henderson, Kate Cooper, Leif Elggren och Rafaël Rozendaal. T o m 22/1.
Katja Larsson Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl
12-16. "The Earth Will Be Buried at Sea" - skulptur och fotografiska objekt. T o m 12/11.
Kristina Jansson Andréhn-Schiptjenko, Hudiksvallsgatan
8, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16. "Selbst Dort" - målningar. T o m 5/11.
Porfyr och Mia E Göransson
Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmansvägen 10, t Odenplan. Öppet: on-fr kl 11-19, lö-sö kl 11-17
"Porfyr - den kungliga stenen" - konstföremål. Keramik av Sven-Harrystipendiaten Mia E Göransson. T
o m 27/11.
Samlingsutställning Galleri Argo, Torsgatan 59, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 13-16. "TID" Corinne Ericson, Britt- Marie Hansson, Lovisa Ivenholt och Kent Karlsson. Utställningstext: Bodil
Jönsson. T o m 29/10.
ÖSTERMALM
Anne Terselius Claridge Galleri Eklund, Karlavägen 15, t Stadion. Öppet: ti-to kl 12-18, fr-lö kl 12-16.
Abstrakt måleri och collage. T o m 22/10.
Barbara Probst Lars Bohman Gallery, Karlavägen 9, t Tekniska högskolan. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö kl
12-16. "12 Moments" - fotografier. T o m 29/10.
Ditte Ejlerskov Anna Elle Gallery, Karlavägen 15, t Tekniska Högskolan. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö-sö kl
12-16. Målningar.
T o m 6/11.
Endre Nemes Galerie Bel Art, Ulrikagatan 13, t Karlaplan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 12-16. Målningar
1958. T o m 4/11.
h Gränslösa landskap Åmells, Birger Jarlsg 14, t Östermalmstorg. Öppet: må-fr kl 10-18, lö kl 12-16.
"Gränslösa landskap" - landskapet i måleri, fotografi och samtidskonst. Verk av Pehr Hilleström, Helmer
Osslund, Nils Kreuger, Marcus Larson, Carl Fredrik Hill, Agnes Cleve, Hans Hammarskiöld, Gunnar
Smoliansky, Tuija Lindström, Peter Frie m fl. T o m 21/10.
SISTA CHANSEN Hans Wahlgren Not yet famous gallery, Grevgatan 52, t Karlaplan. Fotografier från
Stockholm. T o m 20/10.
Inka & Niclas Grundemark Nilsson Gallery, Sibylleg 26, t Östermalmstorg. Öppet: on-lö kl 12-18. "The
Belt of Venus and the Shadow of the Earth" - foto, film och skulptur. T o m 29/10.
Jasmin Daryani Cornelia Sojdelius Gallery, Cardellgatan 6, t Östermalmstorg. Öppet: on-fr kl 12-18,
lö-sö kl 12-16. "To Disembody". T o m 26/10.
Jerry Grönberg Galleri Eva Solvang, Grevgatan 26, t Östermalmstorg. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 13-16.
Nya målningar med en motivvärld hämtad från Fårö. T o m 26/10.
Joan Artigas och Anna Rosenbäck
Galleri Helle Knudsen, Karlavägen 1, t Tekniska högskolan. Öppet: on-to kl 11.30-17.30, fr-lö kl 11-15.
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Skulpturer av Joan Artigas, måleri av Anna Rosenbäck. T o m 22/10.
Kerstin Turstedt Galleri Nordostpassagen, Nordenskiöldsgatan 85, Djurgårdsstaden. Öppet: fr- sö kl
13-17, to kl 17-20. "Möten på savannen" - målningar. T o m 23/10.
Lena Andersson och Dan Wolgers
Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Öppet: on-må kl 10-17, ti kl 10-20. "Egentligheter" - texter och
konstverk. T o m 31/12.
SISTA CHANSEN Mano Davar Galleri Alex Wiberg, Sibyllegatan 20, t Östermalmstorg. Öppet: ti-to kl
12-18, fr-lö kl 12-16. "Life by Mano Davar" - fotografier. T o m 15/10.
Maria Adlercreutz Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, Djurgården. Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-17, to kl
12-20. "Med världen i väven" - en retrospektiv utställning med textilt hantverk av Maria Adlercreutz
(1936-2014). T o m 5/2.
Maria Adlercreutz och Linnea Blomgren HV Galleri, Djurgårdsslätten 82. Öppet: on-fr kl 12-16, lö kl
12-17. "Det vita mörkret" - väv av Maria Adlercreutz. "Reflexion" - väv av Linnea Blomgren. T o m
12/11.
Robert Mapplethorpe McCabe Fine Art, Artillerigatan 40, t Östermalmstorg. Öppet: ti-lö kl 12-18 "Icon" fotografier. T o m 14/12.
SISTA CHANSEN Robert Rauschenberg Galleri Mårtenson & Persson, Karlavägen 20, t Tekniska
Högskolan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Prints" - grafik. T o m 15/10.
Salongsmåleri Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17, to
kl 11-20. Storslagna och tekniskt briljanta målningar från det sena 1800-talet, framför allt av Julius
Kronberg (1850-1921), men även av Hugo Birger, Georg Pauli, Jenny Nyström och Amanda Sidwall m
fl. T o m 22/1.
SISTA CHANSEN Sivert Jonsson Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, t Ropsten. Öppet:
må-lö kl 11-17. Måleri. T o m 15/10.
Stories they tell Lydmar Hotel, Södra Blasieholmshamnen 2, t Kungsträdgården. Fotografier av Albert
Watson, Clive Arrowsmith, Brian Duffy, Pamela Hanné, Martin Bogren och Rodney Smith. T o m 30/11.
h Tony Oursler och Christine Ödlund Magasin III, Frihamnsgatan 28, t Gärdet. Öppet: to kl 11-19, fr-sö
kl 11-17. "M*r>0r" - videoverk från 1970-talet till nu av Tony Oursler. "Aether & Einstein" - nya
skulpturer, verk på papper och videoverk, tillsammans med storskaliga platsspecifika installationer av
Christine Ödlund. T o m 11/12.
Tony Cragg Djurgården, t Karlaplan. Stora skulpturer i en friluftsutställning på Djurgårdsbrunnskanalens
strand vid Etnografiska museet och Rosendals slott. T o m 28/10.
UTANFÖR TULLARNA
Amalia Årfelt och Eva Kerek
Litografiska museet, Sundby gård. Öppet: on kl 11-15, sö kl 11-16. Stipendiatutställning. T o m 23/10.
Aurèl Schiller Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, t Telefonplan. Öppet: må kl 11-18,
ti-fr kl 11-16. I Biblioteket: "Är du där" - teckningar i tusch. T o m 4/11.
Conny Karlsson Lundgren Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8.

Sida 422 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Öppet: må-to kl 9-20, fr kl 9-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Gesture/ Labour/Leisure" - filmisk gestaltning
m m. T o m 13/11.
SISTA CHANSEN Florencie Fredriksson Konstiga Fönstret, Sirapsvägen 3, t Hökarängen. Öppet: lö-sö
kl 12-17, må-on kl 15-18, to kl 14-17. Keramik och betong. T o m 20/10.
Gunilla Poignant Tyresö Konsthall, Östangränd 7, Tyresö. Öppet: må-to kl 9-19, fr kl 9-18, lö kl 11-15.
Skulpturer. T o m 22/10
Gunnel Moheim Winterviken, Vinterviksvägen 60, Aspudden, t Aspudden. Öppet: må-sö kl 11-16.
Öppet: alla dagar kl 11-16. Akvareller, bl a med motiv från Stockholm och Slussen. T o m 30/10.
Hassan Nadjafi Täby bibliotek, Biblioteksgången 13, Täby.
Öppet: må-to kl 9-20, fr kl 9-18, lö kl 11-16. "Höstens ankomst" - fotografier, bilder av naturen under
hösten med alla sina sprakande färgskiftningar, former och återspeglingar. T o m 29/10.
SISTA CHANSEN Huddinge konstnärsklubb Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge.
Öppet: to kl 12-19, fr-sö kl 12-16. "Konsten i Huddinge hänger på mig". T o m 16/10.
SISTA CHANSEN Ivar Sviestins och Treskallarna Väsby konsthall, Optimusvägen 12B, Upplands
Väsby. Öppet: on-to kl 12-17, fr-sö kl 12-16. Fotografier av Ivar Sviestins. Verk i trä av Treskallarna Martin Heap, Jörgen Melin och Tomas Skimutis. T o m 16/10.
Japan Paper Art Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna.
Öppet: ti-sö kl 11-17. Konsthall Öst: Nya tolkningar av den traditionella papperskonsten med 18
konstnärer från Japan. T o m 30/10.
Katarina Andersson Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge. Öppet: to kl 12-19, fr- sö kl 12-16.
"Skäl" - målningar. T o m 4/12.
Kerstin Ögren Älta bibliotek, Ältavägen 202. Akryl- och oljemålningar. T o m 29/10.
Lisa Andrén Nynäshamns konsthall, biblioteket, Stadshusplatsen 3, Nynäshamn. Öppet: må-ti kl 10-19,
on kl 12-17, to-fr kl 10-17, lö-sö kl 11-14. "Öar" - grafik och måleri. T o m 23/10.
SISTA CHANSEN Litokraft Österåkers Konsthall, Kantarellvägen 12, Åkersberga. En svensk-finsk
utställning med tio konstnärer. T o m 16/10.
Lotta Frost Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50. Öppet: må-to kl 8-20, fr kl 8-16. "Tecknad väv och
broderad teckning" - blandteknik grafik, papper och sömnad. T o m 4/11.
Margareta Blomberg Österåkers Konsthall, Kantarellvägen 12, Åkersberga. Måleri. T o m 30/10. Mona
Wallström Gustavsbergs konsthall, Odelbergs väg 9, Gustavsbergs hamn. Öppet: to-sö kl 11-16. "Hus
nr. 10" - smycken. T o m 8/1.
SISTA CHANSEN Paola Jernberg Hantverksstallet, Bryggavägen 133, Ekerö. Öppet: to-sö kl 11-17.
Möbler. T o m 16/10.
SISTA CHANSEN Pelle Hanberger och Linnéa Wihlén Spånga församlingshus, Värsta allé 1. Öppet:
må-fr kl 9-12, 13-15. Pelle Hanberger, måleri, och Linnéa Wihlén, keramik. T o m 14/10.
SISTA CHANSEN Samlingsutställning wip konsthall, Årsta skolgränd 14 BD, Årstaberg. Öppet: lö-sö kl
13-16. "Infidel White Room" - Tre filmer och två performance av fyra koreografer: Paloma Madrid,
Bianca Traum, Karina Sarkissova och Anna Källblad. T o m 16/10.
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Snövit Hedstierna Norrtälje konsthall & museum, Galles gränd 7.
Öppet: ti, to-fr kl 12-17, on kl 12-19, lö-sö kl 12-16. "An Issue of structure" - interaktiva rumsliga
ljudinstallationer, ljudarkiv och publikationer. T o m 4/12.
Stefan Gadnell Galleri Fallera, Sticklingevägen 11, Lidingö. Öppet: ti-to kl 16-18, lö-sö kl 11-16.
Akvareller. T o m 27/10.
SISTA CHANSEN Tomas Robefelt och Ingrid Rådmark Slottsgalleriet, Ekebyhovs slott, Ekerö. Öppet:
lö-sö kl 12-16. "En berättelse om och av textil" - Tomas Robefelt. "Former och figurer" - Ingrid Rådmark.
T o m 16/10.
Textila undertexter Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, t Duvbo. Öppet: on kl 12-20, to-sö
kl 12-17. Om betydelsen av textil kultur, med avstamp i 1960-talets frigörelse - verk av b la Maria
Adlercreutz, Elsa Agélii, Zandra Ahl, Olle Baertling, Helene Billgren, Ann Böttcher, "Moki" Cherry,
Shabnam Faraee, Johanna Friedman, Josefin Gäfvert, Anna Nordström, Paola Torres Núñez del
Prado, Veronica Nygren, Kaisa Melanton, Claes Oldenburg, Lennart Rodhe och Hannah Ryggen. T o m
4/12.
Ulrica Hydman Vallien Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna. Öppet: ti-sö kl 11-17.
Konsthall Väst: en retrospektiv utställning med måleri, teckning, glas och skulpturer i stengods. T o m
30/10.
SISTA CHANSEN Ulrika Willberg Ensta krog, Stockholmsvägen 205, Täby, www.roslagsmalarna.se.
Öppet alla dagar kl 12-16, ti kl 12-18. Målningar, skulpturer, smycken m m. T o m 20/10.
Vivi Calissendorff Ateljé Vivi Calissendorff, Måsvägen 2, Näsby Park. Öppet: sö kl 13-16. Stengods och
porslin. T o m 30/10.
Woo-Bock Lee Husby Konsthall, Husby gård, t Husby. Öppet: ti-sö kl 12-16. "40 år i Husby" papperskonst m m. T o m 6/11.
Vill du tipsa kalendariet?
Mejla respektive avdelning: klubb@pastan.nu, konsert@pastan.nu, barn@pastan.nu,
merpastan@pastan.nu, scen@pastan.nu, konst@pastan.nu
Vi behöver tipsen en vecka i förväg. Kalendariet är ett urval.
Telefon 08-738 10 48
Bildtext: Filmen med Robert Förstemann finns på Youtube. Toast or Bust. Nathan Grossman, som
ledde projektet med Robert Förstemann som rostade en brödskiva med hjälp av en wattcykel, pratar
om inspelningen. Sedan är det tävling om vem som kan cykla längst med 700w motstånd. Cykelcafé Le
Mond, fr, kl 18-22. | | | |
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/XKxLMF4t
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Så ska unga muslimer förhindras att lockas till extrema
grupper
TV4 Play (arkiv). Publicerat på webb 2015-02-19 06:42.

Världens ledare diskuterar hur man kan stoppa
rekrytering och radikalisering till terrorgrupper.
Imamen Kashif Virk om toppmötet
© TV4 Play (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/wl4PPXfp
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Imamer vill motverka fördomar mot islam
Sveriges Radio Dalarna. Publicerat på webb 2021-04-05 12:36.

Under måndagen besöker imamerna Kashif
Virk och Rizwan Afzal Borlänge för att skapa
dialog och samtal med folk på Sveatorget om
islam.

"Vi vill ge folk möjlighet att träffa muslimer och
prata med dem direkt. Vi tror att möten underlättar
integrationen också", säger Kashif Virk som vill
motverka fördomar genom att träffa folk på stan i
Borlänge.
P4 Dalarna dalanytt@sverigesradio.se
Image-text:
Imamerna Rizwan Afzal och Kashif Virk svarar på
frågor om islam vid Sveatorget i Borlänge under
måndagen. Foto: Privat
© Sveriges Radio Dalarna<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/mGHQI2Lr
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Vi berättar om islam
Katrineholms-Kuriren. Publicerat i print 2019-09-02. Sida: 21.

Förra veckan besökte jag och medlemmar av
min församling Islam Ahmadiyya den vackra
staden Eskilstuna. Syftet med besöket var att
informera lokalbefolkningen om islam.

Detta gjorde vi främst genom att dela ut broschyrer
med vårt budskap.
Under en längre tid har samtalet av islam präglats
av extremer. Å ena sidan porträtteras islam genom
muslimer som har en våldsbejakande och
samhällsfientlig agenda. Å andra sidan finns ett
växande antal människor som, påverkade av detta,
menar att islam inget har att göra i det svenska
samhället. Detta samtalsklimat har skapat en stor
rädsla och motvilja för islam.
Den politiska diskursen om islam präglas också av
att man yrkar för att förbjuda vissa uttryck som
finns i islam, men inte specifikt inom islam utan
även i andra religioner. Bland detta är bönestunder
på arbetstid, halalmat i skolan och slöjan. I stället
för att frågor likt dessa ska handla om vilken slags
religionsfrihet och tolerans vi önskar ha i vårt
samhälle, har politiker kopplat dem till frågor som
rör religiös extremism, hedersvåld och intolerans.
Under dessa omständigheter är det naturligt för vår församling att resa landet runt och informera om
islam. Vi har varken tillgång till stora mediala plattformar eller andra medel att nå ut till den större
befolkningen. Vår enda möjlighet är att dela ut broschyrer med syftet att informera om vår tro, ej att
uppmana någon att konvertera. Dessa broschyrer har vi delat ut flera miljoner till antalet i hela landet.
För detta får vi både ris och ros.
Vissa menar att informationen är påträngande eller rent oönskad. Denna feedback fick vi även från
Eskilstuna, och har full förståelse för det. Andra menar att det är ett mycket positivt initiativ, där
muslimer själva gör sin röst hörd och når ut.
Ett syfte med kampanjen är också att visa på mångfalden inom islam. Vår församling, Ahmadiyya, är en
global rörelse som tror på att Hazrat Mirza Ghulam Ahmad av Qadian, Indien (död 1908), var den
Utlovade Messias och Mahdi. Våra ledord är lojalitet gentemot vårt land, integration i form av att göra
sig kapabel att verka för sitt lands bästa samt att sprida fred. Vårt motto är "Kärlek för alla. Hat mot
ingen".
Besöket i Eskilstuna var uppskattat, och vi hoppas kunna återkomma och berätta mer om vår tro. Det är
genom dialog vi kommer varandra närmare och kan skapa trygghet och harmoni i våra samhällen.
Bildtext: Ahmadiyyamoské i Kalifornien, USA.
© Katrineholms-Kuriren eller artikelförfattaren. Utgivare: Eva Burman. Databasens namn: Eva Burman / Katrineholms-Kuriren /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/VB5czQdT
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Prova på ramadan - ny kampanj mot radikalisering
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2016-06-06 06:45.

Med hjälp av en reklamfilm och hiphop-stjärnor
vill unga öka förståelsen för ramadan.
Kampanjen är tänkt som ett led i att motverka
radikalisering. Imamen Kashif Virk tycker det är
ett lovvärt initiativ.

Själv har han vågat sig ut på Flashback i ett försök
att hitta nya sätt att informera om islam.
I år börjar den muslimska fastemånaden ramadan
den 6 juni och sammanfaller med nationaldagen.
Då lanseras också kampanjen "Give it up 4
ramadan".
Projektet finansieras av RAN, Radicalisation
Awareness Network, som är EU:s nätverk för att
förebygga radikalisering.
Moa Fahlander, som till vardags jobbar som
projektledare på Somaliska riksförbundet, var en
av 30 unga från 13 olika länder som sökte och
antogs till projektet. Under tre dagar i
Nederländerna fick de fria händer att komma på en
online-kampanj som kan fungera som ett
kontrabudskap mot rasism, extremism och
intolerans på nätet.
Resultatet blev en kampanj om ramadan och de
fick hjälp av anställda på reklambyrån
Wieden+Kennedy som bland annat gjort Nikes
Just do it- kampanj. I kampanjen Give it up 4
ramadan uppmanas unga att utmana varandra
genom att avstå från något under några dagar.
- Vi lever i en värld där många inte kan så mycket
om ramadan. Det här är ett lekfullt sätt upplysa om
det, men också bjuda in till att vara med, säger
Moa Fahlander.
Under ramadans 30 dagar kommer 30 personer,
kända och okända, att i videor berätta om vad de
tänker avstå från. Hiphopartisten Promoe och
komikern Aman Ali är några som medverkar.
- Man får posta videor där man säger vad man ska
göra. Själv ska jag fasta och prova ramadan i fem
dagar. Jag är inte muslim och har aldrig testat, så
det ska bli spännande. Hoppas att jag klarar det. Jag jobbar med personer som fastar en månad varje
år och då kanske jag får en förståelse för hur det är att jobba heltid och fasta, säger Moa Fahlander.
Extremism är motsatsen till utbyte för det handlar om att vara i sin egen värld.
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När de presenterade kampanjen för representanter för holländska regeringen och företrädare för
Google, Facebook och Twitter fick de frågan Hur ska det här förebygga våldsbejakande extremism?"
- Det här är en motbild till extremism eftersom det handlar om nyfikenhet och utbyte. Extremism är
motsatsen till utbyte för det handlar om att vara i sin egen värld. Det här är förstås inte hela lösningen,
men vi hoppas att det får folk att engagera sig, säger Moa Fahlander.
Kashif Virk, som är imam i islamska Ahmadiyyasamfundet vid Bait-ul-Aafiyyat moskén i Stockholm,
tycker att det är ett lovvärt initiativ.
- Det är jättepositivt att prova på. Det är ingen andlig konfession du gör utan du försöker sätta dig in i en
annan människas situation. Ramadan handlar mycket om det. När du går runt hungrig kan du lättare
sätta dig in i fattiga människors situation. Vi uppmanas också att hjälpa fattiga, ramadan är nära knutet
till ekonomiskt bistånd, säger Kashif Virk.
Hans generella bild är att svenskar i allmänhet kan ganska lite om religion.
- Man läser om det i grundskolan, men det är kunskaper som lätt glöms bort. Jag minns själv inte vad
jag läste om religion i grundskolan. Kunskap kan göra det lättare att leva tillsammans och är därför
väldigt viktig.
Du skriver debattartiklar och deltar i paneldebatter, men du startade också en tråd på Flashback för att
informera. Hur tänkte du då?
- Haha, det var som att sticka handen i en bikupa. Jag visste att på den sidan finns alla sorters
människor, men jag ville ge dem möjlighet att ställa frågor. Det var många som uppskattade att en
imam vågade sig in.
Imamen Kashif Virk beskriver ramadan som en träningsperiod för att bli en bättre människa. Foto: Foto:
Privat
När ramadan inleds kommer Kashif Virk att sätta mobilens väckarklocka på 01.00. Då går han upp och
ber nattbönen. Sedan är det dags för frukost. Vid två inleds fastan och då ber han morgonbönen.
Sedan finns tid att vila lite före dagens arbete.
- De långa dagarna är påfrestande för oss som bor här i norr. Det pågick en diskussion i fjol också om
hur man ska förhålla sig till de extrema dygnslängderna och man kom överens om att man kan korta
ner fastan eftersom islams lag sharia tillåter detta. I min församling kommer vi att fasta under 18 timmar
och bryta den klockan åtta.
Kashif Virk har många gånger fått frågan "Vad tjänar det till att gå hungrig?
- Jag brukar svara att det inte är fokus på att gå runt hungrig. Det är fokus på att man granskar sig själv.
Man ökar sin fysiska uthållighet, men det andliga är viktigast. Hunger förstärker kroppens spirituella
krafter. Det är svårt att beskriva, men man känner mer ödmjukhet och vilja att lägga fokus på bön.
Fasta finns inte bara i islam utan också inom judendomen, buddhismen och kristendomen.
Du har varit med om många ramadan, hur påverkas man?
- Ska jag vara ärlig så när man genomgått ramadan är man som en ny person. Detta sitter kvar under
några månader, sedan återgår man till det lite mer normala. Sen kommer ramadan igen och då får man
en ny möjlighet. Samtidigt går vissa in i ramadan med inställningen att de ska överge en last inom sig.
Det kan vara att sluta röka eller snusa.
Det är så tragiskt det som händer i muslimska länder att man inte slutar kriga fastän det är ramadan.
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Kashif Virk beskriver ramadan som en träningsperiod där det gäller att inte bara avstå från mat och
dryck utan också från sådant som tillfogar andra människor skada.
Under ramadan ska muslimer undvika våld, ilska, avundsjuka, småaktighet, girighet och skvaller.
- Det är så tragiskt det som händer i muslimska länder att man inte slutar kriga fastän det är ramadan.
De är inte representanter för islam, men när de påstår sig vara det borde de tänka att det är ramadan
och att vi borde sluta slåss, söka chans till försoning och be till gud att vi ska sluta kriga.
Kan verkligen en kampanj som "Give up 4 ramadan" bidra till att motverka radikalisering?
- Ja, positiva muslimska röster behövs, som motpol till allt det ungdomar kommer i kontakt med genom
nätet. Det måste finnas positiva grupper som den här som kallar till godhet. De använder sig av nätet
för att sprida budskapet och det är också på nätet som många radikaliseras. Men sedan är problemen
med radikalisering förstås mycket djupare än så.
Så mår du bra under fastan
Ramadan är den religiösa fasta som muslimer genomför under en månad varje år. I år infaller den 6 juni
- 5 juli. Under dygnets ljusa timmar får den fastande inte äta eller dricka, vilket kan leda till problem med
välbefinnande och hälsa.
Äldre med kronisk sjukdom är ofta mest känsliga för vätskebrist, och de som har diabetes, hjärtsvikt,
njursvikt och svåra magbesvär bör diskutera med sin läkare innan de genomför fastan. Koranen säger
att man inte skall riskera sin hälsa och sitt liv, och man kan göra andra goda gärningar om fasta inte
kan genomföras.
I broschyren Må bra under ramadan finns mer information.
Källa: Örebro universitet
Läs mer
Läs även
Med kampanjen Give it up 4 ramadan" vill unga bjuda in människor att prova på ramadan.
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/F2XtSOZM
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Islam accepterar inga läroavsteg
Dagen. Publicerat i print 2016-08-23. Sida: 11.

IMAM KASHIF VIRK skriver (Dagen 19 augusti)
att jag delar samma världsbild som Islamiska
staten (IS). När jag som muslim, för 20 år
sedan, började studera islam och analysera
profetens Muhammeds liv fanns inte IS.

Det islam som jag tillhörde var vanlig traditionell
sunniislam vilket 90 procent av världens muslimer
bekänner sig till. Samma sunniislam som lärs ut i
de svenska sunnimoskéerna runt om i vårt land i
dag. IS tillhör också sunniislam och de praktiserar
den enligt de ursprungliga traditionerna från
profeten Muhammed och accepterar inga avsteg
från den ursprungliga läran.
NÄR KASHIF VIRK tar på sig rollen som islams
försvarare glömmer han en viktig del, nämligen att
nämna vilken muslimsk bakgrund han har. Kashif
är en svensk imam inom ahmadiyya-rörelsen.
Ahmadiyya är en mycket liten "reformrörelse" som
grundades av Mirza Ghulam Ahmad i 1800-talets
Brittiska Indien.
Det mest kontroversiella inslaget i deras lära är att
de ser Ahmed som en ny profet, eller hos vissa
"nästan en profet", efter islams profet Muhammed
vilket hos den världsdominerande sunniislam är en hädelse och skall bestraffas enligt de islamska
sharialagarna. Ahmadierna är diskriminerade och förföljda i flera islamiska länder. När då Kashif, som
kommer från en liten minoritetsgrupp som av de flesta inte ens accepteras som muslimer, tar på sig
rollen som försvarare av islam talar han enbart för ahmadiyya, inte sunni- eller shiaislam vilket är de två
absolut största inriktningarna, till nästan 100 procent.
KASHIF PÅSTÅR ATT Koranen fördömer bokens folk, kristna och judar, som enligt Kashif skall ha
bedrivit religiös förföljelse och krigsföring mot muslimer. Detta påstående är falskt. Bokens folk var i
minoritet i Mecka och Medina under Muhammeds tid. Inte i någon islamsk skrift, haditherna eller
Muhammeds sunna (självbiografi), står det om denna förföljelse som Kashif påstår. Däremot står det
om när profeten Muhammed drev ut de tre judiska stammarna när han kom till Medina då de inte ville
underkasta sig islams lära. Han massakrerade männen och tog kvinnor och barn som slavar. Detta
skedde mellan åren 623-627. Det var alltså profeten Muhammed och hans följare som tog initiativet till
denna krigsföring och förföljelse av bokens folk, vilket görs av IS än i dag.
Sedan hänvisar Kashif Virk till vers 60:8 i Koranen som stöd för vänskap mellan muslimer, kristna och
judar. Vad han glömmer nämna är att det är en tidig vers, uppenbarad i Mecka då Muhammed var svag
med få följare. I senare uppenbarade verser från Medina, då islam var starkt med många följare, hittar
vi bland annat 3:28, 5:52 och 58:22 som på ett väldigt tydligt sätt förbjuder muslimer från att ha vänskap
med judar och kristna även om de skulle vara dina föräldrar eller syskon. Inom islam finns en princip
och regel att senare uppenbarade verser i Koranen ersätter de tidigare, detta kallas för abrogation.
DÄREFTER TAR Kashif även upp vers 3:64 som ett argument för samverkan mellan islam,
judendomen och kristendomen. I själva verket uppmanar den versen kristna och judar att acceptera
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islams syn på Gud, Allah, och förkasta Jesus som Guds son. En mycket ensidig samverkan på islams
villkor.
Slutligen skriver Kashif att det är muslimer som till största delen är offer för IS och liknande grupper.
Detta stämmer. Det Kashif inte nämner är att muslimer som vill leva mer sekulärt inte är skyddade från
islam och således blir dess offer. 2015 gick sunniislams främsta lärosäte, Al-Azharuniversitetet i
Egypten, ut med att de inte fördömer IS handlingar som stridande mot islams läror.
"Det Kashif inte nämner är att muslimer som vill leva mer sekulärt inte är skyddade från islam och
således blir dess offer."
Bildtext: Tidigare artiklar Dagen den 17 och 19 augusti 2016.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/MhmJVpG
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Nej, slöjan är inte ett verktyg för förtryck
Expressen. Publicerat på webb 2015-10-09 13:20.

Befria slöjan från onda associationer - så att
alla som vill kan bära den. Den t…

På senare tid har slöjan blivit ett hett debattämne.
Detta efter reklamkampanjer från H&M och Åhléns,
där hijabbärande kvinnor porträtterats. Denna
debatt håller dock på att gå över styr.
Maria Rashidi skriver i en debattartikel att dessa
annonser påminde henne om de orättvisor hon
själv upplevt. Hon anser denna tygbit är ett verktyg
för könssegregation och en del av en
könsapartheidskultur.
Detta är delvis sant. I flera muslimska länder är det
just så man ser på slöjan, alltså som ett sätt att
kontrollera kvinnans sexualitet. Det är ytterst
beklagligt att islams läror i dag förespråkas av
kulturer där kvinnoförtrycket är utbrett. De
makthavare och inflytelserika personer som
förespråkar och upprätthåller sådana kulturer har
bristfällig moralisk integritet.
Islam önskar som religion upprätta ett samhälle
där kärleken för Gud och mänskligheten införlivas i
varje individ. I samhällen där detta inte är
verklighet, tjänar inte lärorna det syfte som de
egentligen är ämnade för. Tvärtom blir de verktyg
för förtryck, och där är inte bara islam ett offer. Alla
religioner och ideologier som hamnar i fel händer
har denna destruktiva tendens.
Med detta sagt vill jag behandla vissa av de
punkter som Rashidi tar upp i artikeln, då de
allmänt förknippas med islam.
Slöjan är inte till för att separera könen, utan
tvärtom för att underlätta möten mellan könen i
samhället. Detta påstående är svårt att uppskatta
om man lever i ett öppet, västerländskt samhälle.
Men i ett mångkulturellt samhälle måste vi kunna
förhålla oss till att människor ser olika på saker och
ting, och acceptera andra värderingars existens,
så länge de inte direkt bestrider våra grundsatser.
Vissa går så långt att de menar att slöjan är ett hån
mot alla män, som av religionen inte anses vara
kapabla att kunna behärska sig själva. Men lagar i allmänhet stiftas inte på grund av majoriteten, utan
för en minoritet. Ett exempel på detta kan vara att det är straffbart med stöld i Sverige - inte för att vi
antar att majoriteten är skurkar, utan för att kontrollera en minoritet som har en tendens att stjäla. Det är
således inget hån mot majoriteten att stifta en lag som är avsedd för en minoritet.
En muslimsk kvinna utesluts inte från maktposition i ett muslimskt samhälle. Att leda bönen i en moské
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anses inte vara en maktposition inom islam, snarare ett ansvar. Att enbart män leder bönen för andra
män har aldrig ansetts vara en jämlikhetsfråga inom islam. I många muslimska länder finns dessutom
starka kvinnliga ledare och även i den muslimska familjen så har modern den högsta statusen. Enligt
Profeten är det hon som allra mest förtjänar hela familjens lydnad.
Islam lär oss om ett samhälle där könsrollerna inte är bestämda, utan balanserade, för att på så vis
skapa harmoni. Det finns således ingen skarp gräns för vilken roll en kvinna får och inte får ha.
Sedan är det en viktig fråga hur man bör förhålla sig till homosexualitet, något som islam avråder ifrån
men som är accepterat i det samhälle som vi lever i. Låt det först och främst vara klart att vår religion
inte ger oss rätt att döma, straffa eller håna andra människor, utan tvärtom att visa respekt. Här måste
jag återigen inflika att de straff som tillämpas i totalitära länder som framhåller sig själva som islamiska,
inte får anses vara representativa på något sätt.
I en värld där politiken står allra högst, med dess omoraliska maktspel och girighet, så blir religionen
blott ett redskap för avsedda ändamål. Islam lär ut respekt, och denna respekt bör innefatta de val som
olika individer gör i sina liv. Vi muslimer i Sverige lever inte under någon separat lag - vi utövar med
frihet vår religion enligt de rättigheter som landets lagar ger oss. Att i privata eller kollektiva miljöer
bortse från svensk lag är absolut inte tillåtet för oss, och detta föreskrivs även av vår religion.
Debatten bör således inte handla om att befria slöjbärande kvinnor från totalitära system och
självbedrägeri. Debatten bör i stället handla om att befria slöjan från onda associationer, så att alla de
kvinnor som önskar bära slöja i vårt land ska få göra det utan att ömkas eller beklagas. Den trygghet
som muslimska kvinnor finner i slöjan bör försvaras av alla dem som tror på egentlig frihet.
Kashif Virk
Imam, Bait-ul-Aafiyyat-moskén, Stockholm
Kashif Virk, imam.
Fotograf:Wahid Raziullah
Modellen Mariah Idrissi i H&M:s reklamkampanj.
Fotograf:H&M
Modellen Mariah Idrissi i H&M:s reklamkampanj.
Fotograf:Åhléns
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/dGek3OJj
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Båda cirklade som gamar med beslutsvånda kring vad de
egentl…
Kvällsposten. Publicerat i print 2018-06-16. Sida: 22.

Någon gång skulle det förstås hända.

Jag bläddrade förstrött i Dagens Nyheter i torsdags
och fastnade i ett referat från Spånga IP.
Järvaveckan - ett slags förortsalmedalen - håller till
där. Emma Bouvin heter reportern.
De som munhuggs är imamen Kashif Virk och
Melek Özberk, socialdemokratisk fritidspolitiker.
Det får lov att bli ett rätt långt citat:
"- 99 procent av alla muslimska länder förtrycker
kvinnor och du står här och försvarar islam! När
det förtrycker kvinnor?
Imamen svarar med lugn stämma att det inte är
islam som förtrycker, och att förtryck finns även i
sekulära länder.
- De får inte ens köra bil! säger Melek Özberk.
- I ett land ja. Och nu får de det! säger Kashif Virk.
Melek Özberk kom till Sverige från Turkiet 1986
och säger att hon har egna erfarenheter av islams
kvinnoförtryck.
- Du kan inte övertyga mig om att islam är bra. Jag har levt under islamistiskt kvinnoförtryck. Men jag vill
gärna komma till din församling och se hur kvinnor har det där.
- Du är välkommen, syster. Du kan få mitt nummer. Det finns ett förtryck och det är samhällets ansvar.
- Nej, det är männens ansvar. Männen inom islam. I Sverige dör inte hon och jag för att vi är utan slöja,
säger Melek Özberk och pekar på mig.
- Men i andra länder gör de det. Hon uppmanar Kashif Virk att 'gå ut i Husby och Tensta och utbilda
män'. Han tycker hon ska lämna sin bubbla.
En äldre man som stått och lyssnat ett tag blandar sig i:
- Alla har väl egentligen en individuell tro? Svenskarna tänker såhär: extremisterna har kapat islam.
- Alla är visst islamologer här, säger Kashif Virk syrligt."
Det kändes omåttligt friskt att läsa det där: ett rakt, direkt och ärligt meningsutbyte i frågor vi behöver
tala om. Återgivet utan rädsla eller brasklappar. Demokratin från sin bästa sida. Någon gång skulle det
förstås hända. Till och med i DN.
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Jag stötte på motsatsen nyligen. En radiodebatt mellan det kristna Claphaminstitutets Per Ewert och
Stockholm Prides ordförande Britta Davidsohn. De diskuterade en rapport från Claphaminstitutet om
Pridefestivalens mörka sidor. Inga nyheter direkt: sadomasochism, psykisk ohälsa, prostitution, droger.
Men båda cirklade som gamar med beslutsvånda kring vad de egentligen tycker.
Rapporten sköt in sig på att evenemanget var skadligt för "folkhälsan". Ingenting om tro, religion, Gud
och våra odödliga själar. I stället socialstyrelsesnack, för att platsa i världens mest sekulära land.
Britta Davidsohn, å sin sida, hade fått lära sig att inte ta onödiga strider. Hon gled undan och verkade
lite välvilligt oförstående.
Det var en skittrist diskussion, som det heter på fackspråk, eftersom alla begrep att båda parter var
oärliga.
En ärlig debatt skulle ha ställt åsikten att Pridefestivalen skadar oss andligt och moraliskt, mot åsikten
att den som anser det är en bigott, reaktionär moralist. Det skulle ha varit intressant att lyssna på.
Sverige har en förkärlek för debatter av det senare slaget: undvikande, underförstådda, ängsliga,
positionerande, oärliga. Om vi i stället gjorde som Kashif Virk och Melek Özberk och om Sveriges
journalister förmådde återge det lika naturligt som Emma Bouvin, skulle vi må bättre. Det var bara det
jag ville ha sagt.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/0zd0aqcw
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Erik Helmerson: Modig granskning i Gävle
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2015-09-17 09:31.

Gefle Dagblads reportageserie om
radikalisering är ett skolexempel på hur man
jo…

Gefle Dagblad har under sommaren, med kulmen
förra veckan, stått för viktiga och angelägna
publiceringar. I en serie artiklar har tidningen
granskat stadens moské och människor i dess
ledning, bland andra imamen Abo Raad.
Publiceringarna har skett i samarbete med
frilansjournalisten Magnus Sandelin, en av de mer
kunniga i Sverige på muslimsk extremism.
Reportrarna har kunnat visa hur Abo Raad på
Facebook hyllade IS framgångar i norra Irak
sommaren 2014. Imamen stod också som
medansvarig för en hemsida där det hävdades att muslimer inte fick bli vänner med icketroende och att
homosexuella män ska straffas med döden.
En Gävlebo, med koppling till moskén, som länge varit i blåsväder för sin syn på extremister är Ali
al-Ganas. På Facebook har även han hyllat Kalifatet och lyft fram salafistiska predikanter som
uppmanat till självmordsattacker.
Moskén har också upplåtits till en radikal, kanadensisk imam som predikar att kvinnor ska hålla sig
hemma och att det är rimligt att avrätta den som vill lämna islam eller som förolämpar Muhammed eller
Jesus.
Gefle Dagblads publiceringar gav upphov till ett bombhot, vars brottsrubricering ändrades från olaga hot
till falsklarm. Men de ledde också till de motanklagelser som tycks följa som ryggmärgsreflexer så snart
någon lyfter fram de auktoritära, sexistiska, anti semitiska eller våldsbejakande budskap som alltför ofta
predikas i islams namn.
I en debattartikel i konkurrenttidningen Arbetarbladet skriver Abo Raad upprört om islamistnoja. Gefle
Dagblads skriverier sägs utgöra ett klockrent exempel på hur muslimer ständigt reproduceras som
onda.
Imamen önskar att man ökar dialogen med muslimska organisationer, vilket är paradoxalt med tanke på
att han och andra företrädare för moskén konsekvent vägrat bemöta de påståenden som framförts i
GD.
Inte heller Ali al-Ganas ville tala med tidningen. Hans bror Najim, tillika moskéns kontaktperson, lät
hälsa: Era frågor har ingenting med vårt arbete och sociala engagemang i moskén att göra. Vad vi
tänker, tycker och tror är endast vår ensak och ingen annans.
Så mycket för den dialogen. Orden om vår ensak blir desto mer besynnerliga som moskén och den
ovan nämnda hemsidan delvis har finansierats av skattepengar.
Och det intressanta är att när imamen väl talar ut - även det hos Arbetarbladet vilket man kan tycka är
lite barnsligt - säger han flera kloka och rimliga saker.
Bilden av en islamofobisk omgivning som ständigt vill ansätta muslimer med sina fördomar saknar inte
verklighetsbakgrund. Hatet mot svenska muslimer sticker ständigt upp sitt tryne.
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Men det betyder inte att all kritisk granskning av allt som ryms under paraplyet islam är fördomsfull och
illvillig. Gefle Dagblads reportageserie är tvärtom ett skolexempel på hur man journalistiskt bör nalkas
de extrema tolkningarna av religionen som nu vinner mark inte bara i Mellanöstern.
I serien kommer många moderata muslimska röster till tals. Imamen Abd al Haqq Kielan talar om vikten
av medierapportering om avarterna: Det enda sättet man kan skada islam är att låta extremisterna härja
fritt. Professorn Mohammad Fazlhashemi får berätta om hur det salafistiska perspektivet inte är
representativt.
Islamologen Jan Hjärpe lyfter fram de många troende muslimer som integreras sömlöst i det svenska
samhället och poängterar att det är de extrema som vill segregera och splittra, medan imamen Kashif
Virk manar till muslimsk öppenhet och tydliga avstånds taganden mot extremism.
Man kan faktiskt säga att granskningen i sig är ett tecken på hur islam alltmer betraktas som en naturlig
och permanent beståndsdel i Sverige. Just för att muslimer inte längre betraktas som ett homogent,
främmande kollektiv ständigt i underläge vågar medierna nu lyfta fram religionens baksidor - på samma
sätt som man behandlar alla fenomen i samhället.
I mitten av augusti, före den senaste granskningen i GD, besökte några Gävlepolitiker moskén. Fanns
det extrema tendenser där? Enligt de aktörer vi har pratat med i dag på moskén så finns det inte, sa
socialdemokrat Bill. Inte vad jag känner till och inte de i min närhet heller, sa moderat Bull.
Medierna ska förstås inte sprida fördomar om islam eller andra trosriktningar. Men de ska heller inte
sopa problem under mattan. Då kan följden bli att de politiker som fördelar skattemedel får ett alltför
dåligt beslutsunderlag. Gefle Dagblads modiga och skickliga granskning är förhoppningsvis ett litet
motgift mot den åkomman.
Erik Helmerson
erik.helmerson@dn.se
Följ skribent
Foto: Magnus Bard
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/OpZ9r9BG
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Låt oss motverka radikalisering
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2015-10-08. Sida: 5,6.

Vi välkomnar landets muslimer att enas i
arbetet mot radikalisering och tillsammans
agera för landets bästa, skriver imam Kashif
Virk.

Arbetet mot extremism och radikalisering utvecklas
successivt i Sverige. Myndigheter och allmänheten
har på senare tid insett omfattningen av detta
problem. Det handlar inte bara om rekrytering till
IS, utan om förtryck i förorterna och spridning av
extrema idéer i miljöer dit allmänheten haft
bristande inblick.
En del av detta arbete sker i de religiösa
församlingarna. Behovet finns att kunskap och
information sprids av de muslimer som tar avstånd
från ondska som sker i vår religions namn. Vi inom
Islams Ahmadiyya församling ser hur onda krafter
fått större utbredning i samhället, dit man även kan
räkna in främlingsfientligheten.
På bokmässan i Göteborg inledde således vår
församling en rikstäckande informationskampanj
kallad ”Stoppa krISen”. Dess syfte är att motarbeta
extrema idéer genom kunskap och information.
Medlemmar över hela landet deltar i detta arbete,
och ämnar besöka skolor, universitet och offentliga platser för att få kontakt med allmänheten.
Vår monter på Bokmässan lockade många intresserade. Frågan om hur vi skall lyckas ställdes ofta.
Svaret vi gav var att samhället ska utföra detta arbete tillsammans, och bidraget från vår sida är att ge
stöd och information till myndigheter, journalister och andra berörda i deras arbete.
Stort behov av att samverka
Behovet av att även muslimska organisationer i Sverige samarbetar i denna fråga är också stort. Det är
vi som enklast får kontakt med personer i riskzonen. En enad muslimsk röst skulle därför göra ett
positivt intryck på hur allmänheten uppfattar vår religion. Tyvärr har ett sådant samarbete ännu inte
inletts.
Vi välkomnar därför landets muslimer att enas i arbetet mot radikalisering och tillsammans agera för
landets bästa. Samtidigt inser vi betydelsen av att journalister informeras om muslimska termer och
inriktningar för en mer nyanserad rapportering.
En annan kris är alla de miljontals människor som är på flykt undan terrorn. Medmänskligt välkomnande
är ett arbete som vår församling fått möjlighet att delta i, men det är endast en kortsiktig lösning. Våra
politiker måste få igång internationella samarbeten för att få slut på konflikterna i Mellanöstern.
Krisernas mångfald kräver således att samhällets aktörer agerar gemensamt.
Kashif Virk
imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
Billboard:

Sida 439 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Det är vi som enklast får kontakt med personer i riskzonen
Bildtext: Behov. Det finns behov av att kunskap och information sprids av de muslimer som tar avstånd
från ondska som sker i vår religions namn, skriver debattören.
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/bSN1Y1o0
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MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Kvällsposten. Publicerat i print 2018-05-08. Sida: 4.

Var inte rädda för den bokstavstrogne Koranen
lär mig: Följ lagarna på den plats…

Jimmie Åkessons vallöfte: Utvisa alla ickesvenskar
som begår grova brott.
Var är era knytblusar för Ann-Marie Begler?
Den feministiska regeringen straffar kvinnor och
belönar män, skriver Gulan Avci (L).
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt
Expressen Debatt
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas
Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten /
retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/WVXjTlJk
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Låt oss motverka radikalisering
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2015-10-08 05:02.

Arbetet mot extremism och radikalisering
utvecklas successivt i Sverige. Myndigheter
och allmänheten har på senare tid insett
omfattningen av detta problem.

Det handlar inte bara om rekrytering till IS, utan om
förtryck i förorterna och spridning av extrema idéer
i miljöer dit allmänheten haft bristande inblick.
En del av detta arbete sker i de religiösa
församlingarna. Behovet finns att kunskap och
information sprids av de muslimer som tar avstånd
från ondska som sker i vår religions namn. Vi inom
Islams Ahmadiyya församling ser hur onda krafter
fått större utbredning i samhället, dit man även kan
räkna in främlingsfientligheten.
På bokmässan i Göteborg inledde således vår
församling en rikstäckande informationskampanj
kallad Stoppa krISen. Dess syfte är att motarbeta
extrema idéer genom kunskap och information.
Medlemmar över hela landet deltar i detta arbete,
och ämnar besöka skolor, universitet och offentliga
platser för att få kontakt med allmänheten.
Vår monter på Bokmässan lockade många
intresserade. Frågan om hur vi skall lyckas ställdes
ofta. Svaret vi gav var att samhället ska utföra
detta arbete tillsammans, och bidraget från vår
sida är att ge stöd och information till myndigheter,
journalister och andra berörda i deras arbete.
Stort behov av att samverka
Behovet av att även muslimska organisationer i
Sverige samarbetar i denna fråga är också stort.
Det är vi som enklast får kontakt med personer i
riskzonen. En enad muslimsk röst skulle därför
göra ett positivt intryck på hur allmänheten
uppfattar vår religion. Tyvärr har ett sådant
samarbete ännu inte inletts.
Vi välkomnar därför landets muslimer att enas i
arbetet mot radikalisering och tillsammans agera
för landets bästa. Samtidigt inser vi betydelsen av
att journalister informeras om muslimska termer
och inriktningar för en mer nyanserad rapportering.
En annan kris är alla de miljontals människor som är på flykt undan terrorn. Medmänskligt välkomnande
är ett arbete som vår församling fått möjlighet att delta i, men det är endast en kortsiktig lösning. Våra
politiker måste få igång internationella samarbeten för att få slut på konflikterna i Mellanöstern.
Krisernas mångfald kräver således att samhällets aktörer agerar gemensamt.
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Kashif Virk
imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
EXTREMISMEN: Behovet av att även muslimska organisationer i Sverige samarbetar om detta är stort.
Vi välkomnar landets muslimer att enas i arbetet mot radikalisering och tillsammans agera för landets
bästa, skriver imam Kashif Virk.
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/iBMYhFK
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Metoo bör även rymma kvinnorna som bär slöja
Expressen. Publicerat på webb 2017-11-19 04:00.

Berättelserna som strömmar in under
Metoo-kampanjen är fruktansvärda. Hijab är
e…

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som
står för åsikterna i texten.
Efter Metoo-kampanjen har tusentals kvinnor från
olika branscher medverkat i flera upprop där de
vittnat om hur män i maktpositioner trakasserat
och våldfört sig på dem. Dessa berättelser är
fruktansvärda och lämnar nog ingen oberörd. Att
det pågått under en så lång tid utan att kvinnor
vågat vittna om det visar också på en allvarlig brist
i vårt samhälle.
Berörd av dessa berättelser kopplade jag det till
plagget hijab, i en mycket omdiskuterad tweet. Jag
anser att även detta perspektiv är viktigt i
Metoo-kampanjen, och kanske kan förståelsen för
kvinnor som väljer slöja som ett sätt att undgå
oönskad uppmärksamhet öka. Reaktionerna lät
inte vänta på sig. Det visar på ett faktum som vi
alla nog känner till, nämligen att hijab är ett mycket
laddat plagg.
https://twitter.com/VirkKashif/status/930696427663
224832
Kvinnor i hijab får nedsättande kommentarer
Trakasserier mot kvinnor med hijab sker ganska
ofta. Om detta vittnar även en rapport från Brå.
Utöver nedsättande kommentarer och verbala
påhopp, förekommer även fysiskt våld.
Det finns en norm i Sverige att man varken ska
kommentera eller ha någon åsikt om hur kvinnor
klär sig. Som muslim är jag redo att förhålla mig till
detta. Men i ärlighetens namn, kan någon tala om
för mig varför den hijabklädda kvinnan inte förlänas
denna rättighet? Varför har hon ingen rätt att inte
bli stirrad på, att inte få nedsättande kommentarer
om sitt klädval och att inte bli en projektionsyta för
samhällets fördomar?
Vissa menar att hijab objektifierar kvinnan. För mig
är det svårt att begripa hur islam skulle objektifiera kvinnan mer än vad det kommersiella samhället gör.
Där objektifieras kvinnan på var och varannan reklampåle, i tv-serier och filmer eller i diverse lektyrer.
Alltfler röster menar nu att den senare objektifieringen allvarligt påverkar pojkars och mäns kvinnosyn.
Det får alltså konsekvenser för hur kvinnor i samhället blir betraktade. I ett drömsamhälle skulle alla
män utöva behärskning och respekt gentemot kvinnor, men verkligheten ser annorlunda ut.
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Om en muslimsk kvinna bär hijab som ett uttryck för sin religiösa identitet och för att signalera att hon
inte vill bli objektifierad eller få oönskade blickar riktade mot sig, så önskar jag att hennes val ska få mer
förståelse. I Koranen står det angående hijabens syfte: Det är mer troligt att de (troende kvinnor)
sålunda blir igenkända och inte blir förolämpade (33:59).
Kvinnorna i hijab ger inte vika
För mig symboliserar den hijabbärande kvinnan en mycket stark individ. Hon vet om att det plagg som
hon bär kan utsätta henne för kränkningar, svårigheter med att få arbete och social stigmatisering. Hon
känner till den starkt laddade diskursen om hijabens "förtryckande natur". Men ändå väljer hon att följa
sin religiösa övertygelse, hellre än att ge vika för samhällets förväntningar.
Dessa kvinnor känner också till att hijaben har politiserats i vissa länder, att vissa tvingas bära den och
att den blivit del av ett förtryck mot kvinnors friheter. Detta förtryck bör även vi religiösa företrädare
motsätta oss tydligt. Jag har tidigare skrivit om det här i Expressen ("Befria slöjan från onda
associationer", "Skillnad mellan hedersförtryck och slöjan", "Nej, slöjan är inte ett verktyg för förtryck").
Jag önskar att Metoo-kampanjen även rymmer dessa kvinnors berättelser och perspektiv. Jag hoppas
att ni också vågar berätta om era upplevelser. Ni är mycket modiga. Jag står vid er sida.
Av Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Respektera muslimska kvinnors val att inte bli objektifierade, skriver artikelförfattaren. Foto: Colourbox
För mig symboliserar den hijabbärande kvinnan en mycket stark individ, skriver imamen Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/8ZNQs60h
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I Lund ska äldre inte drabbas av bedragarnas lömska knep
Kvällsposten. Publicerat i print 2020-01-19. Sida: 4.

■■ Det är extra fegt och ynkligt då
gärningsmän utnyttjar personer som genom
sin…

Lundakvintetten har ett starkt fokus på att öka
tryggheten i vår kommun. Sedan vi tog över styret
har vi infört trygghetsvakter vid Lund C,
värmekameror på skadedrabbade skolor och
utdrag ur brottsregistret vid anställning av personal
inom hemvård, rehabilitering och stöd och service.
Inom den närmaste tiden kommer Lundakvintetten
också att verka för att införa en lokal
Trygghetskommission, främst bestående av
kriminologer, pensionerade poliser och
socialarbetare. Denna ska under ett års tid, med
grund i den kompetens som finns i gruppen, ta
fram konkreta förslag på hur vi kan förbättra det
brottsförebyggande arbetet i kommunen.
Vi tror att det finns goda möjligheter till nya
samarbeten mellan myndigheter och olika
organisationer. Genom att använda våra
förvaltningar på andra sätt kan Miljöförvaltningen,
precis som i Malmö, bli en viktig aktör i kampen
mot organiserad brottslighet om det blir en ökad
etablering i restaurang- och krogvärlden.
Det stora arbetet mot brott och otrygghet i hemmet och i det offentliga rummet går framåt, men det finns
en oroande trend som vi måste arbeta extra för att motverka.
De senaste dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna om hur äldre i Lund utsätts för bedrägerier och
bedrägeriförsök. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport "Brott mot äldre - Om utsatthet och
otrygghet" (2018:7) är denna typ av brott den snabbast växande typen av brott mot äldre i hela landet.
Det är extra fegt och ynkligt, då gärningsmännen utnyttjar personer som genom sin ålder är mer utsatta
och påverkbara.
Polisen arbetar stenhårt med att infånga och lagföra dessa gärningsmän, och många av dem döms till
fängelsestraff. För brottsoffren finns det däremot mer långtgående effekter som inte försvinner i första
taget.
De bedrägerioffer som citeras i BRÅ-rapporten berättar att de numera har blivit misstänksamma mot
sina medmänniskor, att de inte är lika socialt utåtriktade och att deras liv har blivit mindre glädjefyllda
som ett resultat av brott de utsatts för.
Det finns även en stor risk att många väljer att inte anmäla brotten de utsatts för på grund av skam eller
rädsla. Många äldre ser en stolthet i att klara sig på egen hand eller med lättare stöd i hemmet. Den
som förlorat sin trygghet och självkänsla får inte tillbaka den så lätt, oavsett om gärningsmännen får
sina förtjänade straff.
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Lundakvintetten satsar nu på att förebygga äldrebrott genom att informera och stödja våra målgrupper.
Vi tänker bjuda in polisen till dialog med det kommunala pensionärsrådet, där pensionärs- och
anhörigföreningar regelbundet träffar kommunens politiker. Bedrägerier är en brottslighet i ständig
utveckling, där metoderna förändras hela tiden. Det är viktigt att på ett enkelt sätt kunna sprida
information om vilka tillvägagångssätt som är aktuella och hur man kan vara misstänksam på rätt saker
utan att skapa misstro mot hela sin omgivning.
Vård- och omsorgsnämnden får också ett extra uppdrag att i sina dagliga kontakter med äldre lundabor,
bland annat via hemtjänsten och träffpunkterna runtom i kommunen, prata om denna typ av brottslighet.
Lunds kommun är en trygg kommun för den stora majoriteten av våra invånare. För Lundakvintetten är
det viktigt att den fortsatt är det, även för våra äldre.
Genom ett gott samarbete mellan kommunen, polisen och intresseorganisationerna så skapar vi
förutsättningarna för att ingen ska falla för bedragarnas lömska knep.
"Lundakvintetten satsar nu på att förebygga äldrebrott."
DEBATT
Debattansvarig:
Csaba Bene Perlenberg
Mejla debatt@kvp.se
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Blanda eleverna och stoppa segregationen Adaktusson förstärker bilden av religionskrig Folket hade
inget val när landet såldes ut
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Debattchef: Per Zettermark
Bildtext: Närhetsprincipen behöver förändras, skriver Per Bolund och Annika Hirvonen Falk (MP). | Han
förstärker den polarisering som bland annat IS vill skapa, skriver imamen Kashif Virk. | Vår
gemensamma egendom har förskingrats, skriver Per Sundgren. | MEJLA: debatt@expressen.se
@ExpressenDebatt Expressen Debatt | INGA-KERSTIN ERIKSSON Kommunalråd och ordförande
Vårdoch omsorgsnämnden i Lund (C) DAN ISHAQ Vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden i Lund
(M) FÖREBYGGANDE. Lundakvintetten satsar nu på att förebygga äldrebrott genom att informera och
stödja våra målgrupper, skriver Inga-Kerstin Eriksson och Dan Ishaq.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/PhxH6UL4
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De blir terrroresenärer för att de är kriminella
Expressen. Publicerat på webb 2017-03-15 09:35.

Klart att imamer känner till grova tolkningar av
islams urkunder, och att de spr…

Devin Rexvids inlägg (Allvarliga brister i
regeringens åtgärder mot jihadism, Expressen
14/3) om att den religiösa aspekten som lockelse
till extremism nedtonas, är ensidig och betonar
endast ett noga utvalt del av ett komplext problem.
Dessutom är det motsägelsefullt att Rexvid menar
att trots religionens inflytande i detta ödesdigra
vägval, så behövs inte satsningar på imamer för
avradikaliseringsprocessen.
Jag vill informera Rexvid att de flesta
terrorresenärer har en kriminell bakgrund. Jag vill
även påpeka att imamer, vad jag känner till, till stor
del inte alls inkluderats i detta viktiga arbete. Det
mesta görs individuellt i församlingarna. Jag själv
är med och driver kampanjen Stoppa Krisen, som
främst är en informationskampanj men når ut till
många människor. Vårt arbete är helt ideellt.
Argumenten om utanförskap, romer och imamer i
Mellanöstern låter jag stå obesvarade, då jag
anser dem vara blott tendensiösa. Men att Adonis
skulle vara någon slags auktoritet på extremisters
tolkning av islam är ju ofattbart. Menar Rexvid att
imamer inte känner till grova tolkningar av islams
urkunder, och att de sprider död och förstörelse i
hela världen? Flera imamer, inte minst i min
församling, arbetar aktivt med att motverka
extremisternas världsbild.
Kanske önskar Rexvid, genom att anlita
kontroversiell och kritiserad expertis, att bilden av
hela islam förvrängs (ytterligare) på bekostnad av
vad en terrororganisation samt några auktoritära
stater (som även är Sveriges handelspartners)
begår i religionens namn?
Kashif Virk
Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Kashif Virk Foto: Wahid Raziullah
Virk skriver replik på Rexvids debattartikel,
"Allvarliga brister i regeringens åtgärder mot jihadism", Expressen 14/3 Foto: Skärmdump Expressen
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/Og0hHp9Y
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Svenska domstolar dömer enligt sharialag Premium Sverige
2017-08-12 07.00 Hovrätten dömde enligt sharialagar. Men
Högsta domstolen har kommit fram till att
Svenska Dagbladet Premium. Publicerat på webb 2017-08-12 07:00.

Premium Hovrätten dömde enligt sharialagar.
Men Högsta domstolen har kommit fram till att
svensk lag ska gälla. Det visar ett privaträttsligt
fall som SvD granskat.

- Kunskapen om islamsk rätt är begränsad i
svenska domstolar, säger Mosa Sayed, forskare
vid Uppsala universitet. D iskussionen finns och
ibland bubblar den upp till ytan. Den om parallella
rättssystem och att vissa grupper i samhället
ställer sig utanför lagen. Vanligen handlar det om
tillämpning av shariaregler och den islamiska
familjerättens ställning i sekulära länder som
Sverige.
I Sverige ska både män och kvinnor stå lika inför
lagen. Något som gjort att Sarah, som egentligen
heter något annat, idag - elva år efter giftermålet ser sig som både vinnare och förlorare.
Det var inte kärlek som förde dem samman. Men
efter ett tag kände ändå Sarah att familjens val av
gemål skulle bli bra. Hennes man verkade snäll.
Till och med omtänksam. Inför bröllopet var hon
förväntansfull. Ett äktenskapskontrakt upprättades
enligt familjens önskemål i Iran - även om Sarah
redan då bott flera år i Sverige - och en
överenskommelse om brudgåvan mahr skrevs in i
avtalet.
2007, ett drygt år senare, ansökte Sarah om
skilsmässa och ville då ha ut sin mahr, som i
hennes fall handlade om ett exemplar av Koranen,
en spegel, ett par ljusstakar och 700 Bahar azadi,
en sorts guldmynt, som motsvarade cirka 1,5
miljoner kronor. Hennes man vägrade och fallet
har nu under sju års tid malts genom svensk
domstols alla instanser.
Det återspeglar en medeltida samhällsstruktur där
mannen hade det fulla försörjningsansvaret för
familjen.
Vad är då mahr? Enligt Mosa Sayed - som just
utkommit med boken "Arvsrätt enligt shiaislam" - är
det ett rättsinstitut inom islamsk rätt där
äktenskapet ses som ett kontrakt mellan makarna,
men som med tiden allt oftare kommit att handla om en symbolisk gåva. Den överenskomna
garantisumman förbinder mannen att betala pengar eller annat av värde till hustrun vid äktenskapets
ingående eller vid skilsmässa. Och i länder som Iran där många kvinnor saknar egen inkomst och vars
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rättigheter är begränsade är mahr för många fortsatt en viktig ekonomisk trygghet vid skilsmässa.
- Men det återspeglar en medeltida samhällsstruktur - klansamhället - där mannen hade det fulla
försörjningsansvaret för familjen. Mahr förlorar numera konstant i relevans, eftersom allt fler också i den
muslimska världen lever i kärnfamiljer och är bosatta i större städer där även kvinnor förvärvsarbetar,
säger Mosa Sayed.
Mosa Sayed jämför med situationen i Sverige före industrialiseringen, då samhället präglades av
jordbruk och storfamiljer. Då fanns det svenska morgongåveinstitutet, som fyllde samma funktion som
mahr, och det försvann ur den svenska lagstiftningen så sent som i början av 1920-talet, förklarar han.
Ändå används fortsatt det ålderdomliga systemet med mahr och på det svenska Islamiska förbundets
sajt står att läsa: Den muslimska kvinnan har rätt till en specificerad gåva från sin man vid giftermålet.
Hon kan bestämma dess värde och hon kan använda den som hon vill.
Det var också vad Sarah trodde, att kontraktet var ett slags försäkring som skulle ge henne ett
startkapital, om äktenskapet skulle gå över styr, kärleken ta slut, eller kanske aldrig ens infinna sig.
- Jag sa till min mamma att jag inte älskade någon, men att jag ville ha ett bra liv. Och jag ville skaffa
barn. Därför gick jag med på äktenskapet. Men oj, oj så det blev, säger hon när vi ses på neutral mark
utanför Stockholms city.
En man kan enkelt skilja sig men kvinnan måste uppvisa giltiga skäl.
Sarah känner sig både lurad och snärjd. Det har egentligen inte så mycket med domarna att göra även om hon har stora skulder i form av rättegångskostnader - som att hon gick med på bröllopet från
första början. Att hon inte insåg att mannen inte ville ha henne, utan ett liv i Sverige. Det är i vilket fall
så hon ser det idag.
I det specifika fallet valde Tingsrätten att döma enligt svensk lag, men Hovrätten gjorde en annan
tolkning och gav Sarah rätt till sin mahr enligt iransk lag, ett domslut som sedan Högsta domstolen
ändrade.
Att svenska domstolar över huvud taget kan välja att rätta sig efter andra länders lagar kan te sig
märkligt för en oinvigd, men Mosa Sayed förklarar:
- Svenska domstolar är skyldiga att använda utländska lagar och rättskällor när de bedömer tvister med
internationell anknytning och vid flera tillfällen har därför svenska domstolar avgjort fall efter iransk
islamisk lag, som vilar på den shiamuslimska rättstraditionen.
Både Mosa Sayed och Martin Weyler, rådman vid Solna Tingsrätt som träffat på flera liknande fall,
menar att det är bra att HD nu satt ned foten.
- Lagval kan vara svårt. Det handlar oftast om att parterna i förväg kommer överens om att teckna ett
avtal i ett land, varefter det är det landets lagar som gäller. Men så var det inte i det här fallet, utan det
som HD nu gjort är att de bedömt att Sverige var det land där paret hade eller avsåg att ha sin hemvist,
vilket inte är samma bedömning som Hovrätten gjorde. Men med Sverige som hemvist gör att svensk
lag blir tillämplig, säger han.
Vilken roll kommer den här domen att spela i framtiden?
- HD-domarna kommer att vara vägledande för svenska domstolar när det gäller hemvist och lagvalet
kommer säkert att spela roll även för arvstvister i framtiden, menar Martin Weyler.
Mosa Sayed understryker att män och kvinnor ska stå lika inför lagen i Sverige, men förklarar också
olikheterna i arvsfördelningen med att reglerna återspeglar patriarkala samhällsstrukturer och könsroller
som i förväg bestämmer mäns och kvinnors rättigheter och skyldigheter. Att männen i exempelvis Iran
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traditionellt sörjt för kvinnans försörjning och därför ansetts vara berättigade till en större del av ett arv.
Sayed tar även i boken upp skillnaderna mellan de shia- och sunnimuslimska arvssystemen, vilket visar
sig vara en 230-sidig snårskog som han försöker att plöja en framkomlig väg genom.
Likheter och olikheter. Något som i Sarahs fall slutade med att hon begärde sin gåva enligt religionen,
och mannen avstod enligt lag.
Som kvinna född i Iran räcker det inte att flytta till Sverige. Männen vinner alltid och bestämmer allt.
Hon skakar på huvudet och förklarar att hon egentligen är för den jämlikhet som finns i Sverige, men att
kvinnor från muslimska patriarkala länder fortsatt är förlorare.
- En man kan enkelt skilja sig men kvinnan måste uppvisa giltiga skäl, döttrar ärver mindre än söner
och männen får automatiskt vårdnaden om barnen, säger hon.
Både du och din före detta man är svenska medborgare, så ni lyder under svensk lagstiftning och det
innebär ni står lika inför lagen, eller hur?
Sarah drar på svaret. Hon håller inte självklart med och det är svårt att förstå varför. Hennes syster
ansluter, en kvinna som bott över 30 år i Sverige och som snabbt förklarar att hemlandets klanstruktur
sträcker sig långt utanför de egna gränserna och fortsatt försöker styra deras liv. Att det ännu en gång
handlar om att kontrollera kvinnan och familjens heder.
- Som kvinna född i Iran räcker det inte att flytta till Sverige. Männen vinner alltid och bestämmer allt,
säger Sarah.
Kashif Virk är imam inom Islams Ahmadiyya församling i Stockholm och studerar religionshistoria vid
Stockholms universitet, och han förklarar mahr som en skuld till kvinnan som regleras med ett kontrakt
och rekommendationen är att det ska betalas ut när äktenskapet ingås, eller när kvinnan vill. Och att
det är en fråga som varje muslim tvingas ta ställning till.
Men HD-domarna som pekar på att svensk rätt ska gälla, hur påverkar de dina råd till medlemmarna i
församlingen?
- Vi ger rekommendationer enligt islamsk rätt, men om det sedan blir tvistemål är det landets lagar som
gäller.
Han jämför det med hur det är fritt fram för en svenskfödd att fördela sina tillgångar via att testamente,
men om det blir ett rättsfall så finns det lagar och prövningar av desamma, som reglerar utfallet.
- Om man studerar Koranen som helhet så missgynnas inte kvinnan. Hon ska inte betala i hushållet och
det som hon själv äger har mannen inget inflytande över. Många hämtar sina fruar i hemlandet och om
de sedan lämnar dem i västerlandet ska de ha något, så då är mahr viktigt. Men det ska skrivas
ordentliga kontrakt med vittnen och muslimer måste bli mer seriösa när de ska betala, säger Kashif
Virk.
Jag kan inte gifta om mig, inte skaffa barn.
För Sarah blev det ingen mahr, men väl hundratusentals kronor i skulder för rättegångskostnader som
förhoppningsvis kan bana väg för andra muslimska kvinnor. Göra att de ska få och kunna stå på egna
ben. Åtnjuta jämlikhet. Att få vara en fri svensk kvinna är vad Sarah drömmer om och hon brottas
dagligen med sin syn på den egna religionen. För henne är de två parallella verkligheterna, eller
rättssystemen om man så vill, fortsatt en verklighet. Hon är skild, men ändå gift. En mardrömslik
situation som hon inte rår över.
- Fast vi är skilda enligt svensk lag och jag förlorat min mahr rättsligt så är jag inte fri. Jag kan inte gifta
om mig, inte skaffa barn. Han har inte gått med på skilsmässa enligt islamsk lag och om jag träffar
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någon ny, blir det en hederssak och de kan döda mig, säger Sarah.
Image-text:
Att skilja sig enligt svensk lag innebär inte självklart att man som muslimsk kvinna kan gå vidare i livet.
Sarahs man vägrar att skilja sig enligt islamsk rätt - tio år efter att skilsmässan i Sverige var ett faktum.
Foto: Emma-Sofia Olsson Rådman Martin Weyler efter en häktnings-förhandling i Solna tingsrätt
tidigare i år. Foto: Fredrik Sandberg/TT Skild men ändå gift. Sarah förlorade sin rätt till den islamska
morgongåvan mahr, för att HD beslutat att svensk lagstiftning ska gälla. Men när det kommer till
skilsmässa vägrar hennes man att skilja sig enligt islamsk lag och Sarah kan inte gå vidare i livet med
en ny man - trots att de båda lever i Sverige. Foto: Emma-Sofia Olsson
© Svenska Dagbladet Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/msM4JYLX
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MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Expressen. Publicerat i print 2020-01-21. Sida: 4.

Starka krafter verkar mot vår rapport om Brå
Blanda eleverna och stoppa segregat…

Bildtext: FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN MEJLA:
debatt@expressen.se @ExpressenDebatt
Expressen Debatt Debattchef: Per Zettermark |
Försöker flytta fokus från faktiska problem, skriver
rapportförfattarna. | Närhetsprincipen behöver
förändras, skriver Per Bolund och Annika Hirvonen
Falk (MP). | Han förstärker den polarisering som
bland annat IS vill skapa, skriver imamen Kashif
Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas
Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen /
retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/BB0IzGBf
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Imamen om Twitter-kampanjen: Roligt att Hanif Bali,
Katerina Janouch och Rebecca Weidmo Uvell hängde på
Dagens Opinion. Publicerat på webb 2020-09-12 22:24.

© Dagens Opinion<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/8deYlRKd
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Imam ska utbilda öbor om islam
Gotlands Tidningar. Publicerat i print 2016-08-23. Sida: 1.

NYHETER Imamen Kashif Virk kommer under
hösten till Gotland för att lärda gotlänningar
mer om islam. Kashif Virk är en aktiv
samhällsdebattör som arbetar för att motverka
extremism och islamofobi.
© Gotlands Tidningar<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/RDnMCBhV
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IS-återvändarna värda en andra chans
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2019-04-05 13:50.

I den polariserade debatten om återvändare är
det många som menar att vi bör stänga våra
gränser. Jag menar i stället att vi bör ta ansvar
för våra medborgare, och genom rättsväsendet
ge dessa individer och deras familjer en andra
chans.

I dagarna kom nyheten att Centrum mot
våldsbejakande extremism träffar företrädare för
kommuner och stadsdelar för att diskutera
hanteringen av personer som haft samröre med
våldsbejakande rörelser i bland annat Syrien.
Totalt har 35 kommuner identifierats som möjliga
platser dit dessa personer kan återvända. Syftet är
att försöka förklara varför de åkte och vad
radikalisering innebär.
Initiativet är positivt, och det ger en tydlig signal om
att man tar frågan på allvar och att Sverige vill ta
ansvar för sina egna medborgare.
Detta ansvar innebär också att eventuella brott
som går att bevisa måste lagföras. Vägen tillbaka
till ett vanligt liv måste gå genom rättsväsendet.
Sedan är det viktigt att kontakten med dessa
individer upprätthålls på längre sikt för att
säkerställa att de lämnat det förflutna bakom sig.
En orsak till att dessa människor sökt sig till Syrien
kan vara en upplevd frustration. Upphov till detta
kan ha varit att de stått utanför samhället eller inte
haft ett jobb som motsvarat utbildningen de har.
Denna frustration är också viktig att bemöta. Det
åligger särskilt oss religiösa ledare, och andra som
arbetar ideellt, att fånga upp denna frustration och
behandla den.
För att unga människor ska känna sig som en del
av samhället är det också viktigt att de får religiös
utbildning och kunskap på olika språk. Att enbart
tala arabiska eller andra språk på sammankomster
gör att den nya generationen muslimer, med
bristfälla språkkunskaper i dessa hemspråk, inte
får tillräcklig djup förankring i religionen för att
kunna förstå dess fokus på fred, tolerans och
medmänsklighet. Genom att även tilltala dem på
svenska kan de få bättre verktyg för att förankra
sin tro i den svenska vardagen.
I arbetet mot extremism har den svenska staten och media en oerhört viktig roll. Efter terrordådet i Nya
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Zeeland såg vi hur landets premiärminister Jacinda Ardern gav sitt helhjärtade stöd till den muslimska
minoriteten. Våra svenska politiker kommer i dagsläget inte i närheten av detta, trots att ett sådant
agerande på ett mycket positivt sätt skulle stärka gemenskapen mellan staten och landets minoriteter.
Sedan är det viktigt att, på internationell nivå, sluta ge stöd och bedriva handel med stater som öppet
finansierar och pådriver terrorism. Vi kan inte på allvar göra upp med extremismen om vi inte är redo att
avstå från handelsfördelar som indirekt göder den.
Extremism göds även av medial uppmärksamhet. Att minsta lilla nyhet om IS når förstasidor, gynnar
bara IS. Att medierna å andra sidan inte uppmärksammar positiva händelser av religiös karaktär gör
inte saken bättre. Utan tvekan spelar medier en oerhörd roll i att påverka opinionen, och de behöver
använda sig av detta inflytande på ett ansvarsfullt sätt. De bör bli bättre på att fokusera på den breda
majoriteten av muslimer, deras tro och vardag.
I den polariserade debatten om återvändare är det många som menar att vi bör stänga våra gränser.
Jag menar i stället att vi bör ta ansvar för våra medborgare, och genom rättsväsendet ge dessa
individer och deras familjer en andra chans. Att kunna hantera den situation som nu uppstår visar på
handlingskraft och beredskap, som kan vara viktigt att ha i en orolig tid.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Image-text:
Vägen tillbaka till ett vanligt liv måste gå genom rättsväsendet, skriver Kashif Virk. Foto: Andreas
Hillergren, Bildbyrån
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/hpHlT5Lv
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Ge mig en chans att förklara islams mittfåra
Expressen. Publicerat i print 2017-12-31. Sida: 4.

■■ Debatten kring religionen islam spårade ur
fullständigt under 2017. Bara de r…

Som muslimsk debattör har år 2017 varit oerhört
intensivt. Aldrig tidigare har islam varit ett så hett
debatterat ämne som nu. Detta kan givetvis
kopplas till samtida händelser, både lokalt och
globalt. I april inträffade ett fruktansvärt terrordåd
på Drottninggatan i Stockholm, av en förövare med
muslimsk bakgrund. Efter detta dåd skrev jag en
mycket uppskattad text, som jag minns med värme
och glädje.
Men efter ett flertal framträdanden i medier, samtal
och intervjuer under året, så känns det som att jag
inte kan sammanfatta upplevelsen jag haft annat
än med att konstatera: Debatten om religionen
islam har spårat ut. Fullständigt.
Jag är inte ensam om att påpeka ovan faktum.
Liknande har uttryckts av en rad andra skribenter
under året. Susanna Birgersson skrev i Expressen
i april att "Kunskapen om läran och traditionen är
/... / närmast obefintlig när det kommer till islam. " I
en ledare av Anders Lindberg i Aftonbladet
konstaterade han om islam att det "finns gott om
fördomar, inte minst på internet. " Joel Halldorf skrev tidigare i november i Expressen att
"diskussionerna måste ske mot bakgrund av grundläggande kunskaper av det allmänna, inte bara det
alarmerande, inom islam".
Efter regeringens lukrativa handelsresa till Iran i april, passade en partiledare på att definiera slöjan
som "en symbol för kvinnoförtryck". Detta uttalande slår självklart även mot ortodoxa kristna och
judinnor. Men att slöjan är ett svårhanterligt plagg för vår offentlighet, som inte kan tolkas utan referens
till hedersförtryck, börjar bli uppenbart.
Debatten kring pjäsen "Muslim ban" på Dramaten under hösten fick en oerhört bitter eftersmak. Knappt
hade vi lagt den bakom oss innan en ledamot under Sverigedemokraternas landsdagar tog sig friheten
att dehumanisera muslimer i direktsändning.
Detta, och mycket mer, sker inte i ett vakuum. Vill man se exempel på grövre yttringar om islam och
muslimer, kan man göra en enkel sökning i sociala medier. Grova generaliseringar, hatyttringar och
missvisande inlägg har där blivit vardagsmat. Och nidbilden håller på att cementeras.
Muslimer kan - precis som alla andra - vara både offer och förövare. Men att man ständigt måste
hänvisa till illdåd och förtryck som sker i en viss religions namn, även när man försvarar dess utövares
rätt till religionsfrihet och ett värdigt liv, är ett kännetecken för en mycket orättvisande diskurs.
Det verkar vara oerhört svårt att se nyanser när det kommer till islam. I medier är det främst de radikala
och de liberala inslagen som ges utrymme, och inte de traditionella.

Sida 458 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Så, i stället för att mina bidrag till debatten om islam framöver ska handla om ämnen kopplade till
extremism, antisemitism och islamofobi, önskar jag möjlighet att i stället få skriva om islams läror
gällande fred, mänskliga rättigheter och tolerans. Vill någon ge mig denna möjlighet?
Det är en ödmjuk förhoppning, men under nästa år önskar jag att debatten om islam nyanseras och
berikas genom kunskap och dialog. För detta har jag även ett par enkla förslag:
1. Skaffa en muslimsk vän eller bekant. 2. Besök en moské.
3. Läs Koranen - från pärm till pärm. 4. Läs en introduktionskurs om islam på universitetet.
5. Besök ett muslimskt land.
"Under nästa år önskar jag att debatten om islam nyanseras och berikas genom kunskap och dialog."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Vi med psykisk sjukdom är inte av en sämre sort Vi borde börja lifta igen - det är inte alls så farligt Vi
måste sätta stopp för vansinnet med raketerna
Bildtext: NYANSER BEHÖVS. Grova generaliseringar, hatyttringar och missvisande inlägg om islam
har på nätet blivit vardagsmat, skriver debattören. | KASHIF VIRK Imam, Ahmadiyya Muslimska
Samfundet | Debatten riskerar nu att upprätthålla stigmat kring psykisk sjukdom, skriver Ann Heberlein
(M). | I tider av klimatmedvetande borde liftandet vara en självklar väg framåt, skriver Katarina Bjärvall. |
Förbjud försäljning av pyroteknik till allmänheten, skriver hundpsykologen Anders Hallgren.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ES5As3Cw
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Lyckat projekt mot radikalisering i Järva
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2016-02-23. Sida: 5.

Ett 40-tal föräldrar och ett 50-tal ungdomar i
Rinkeby och Tensta har genomgått Stockholms
första utbildning för att motverka
radikaliseringen av unga muslimer. - Vi är
väldigt nöjda med resultatet, säger Ibrahim
Bourale, Islamiska förbundet i Järva.
• Islamiska förbundet i Järva under i flera år
kämpat mot radikalisering av unga genom att
bland annat arrangera panelsamtal och debatter.
Förra året fick förbundet ekonomiskt stöd av så väl
Allmänna arvsfonden och Stockholms stad för att
ta fram en föräldra- och ungdomsutbildning med
syfte att motverka radikalisering av unga i förorten.
Nu har den första omgången av utbildningen
utvärderats och de sammantaget 90 deltagarna är
överens: Utbildningens innehåll upplevdes som
mycket värdefullt, samtidigt som det också rådde
enighet om att de som är i störst behov av
kunskaperna inte medverkar och är svåra att nå.
Men enligt deltagarna gör det ingenting - för via
dem som faktiskt går utbildningen sprids
kunskaperna i många fler forum, som i andra
föreningar, grupper och gemenskaper.
- Mun till mun-metoden är förmodligen den bästa. Vårt mål är ju att kunskapen ska få så stor spridning
som möjligt, säger Ibrahim Bourale, talesperson för Islamiska förbundet i Järva.
Utbildningen har kallats Waano - som betyder ungefär "förebygger radikalisering". Den har, efter
mycket planering och funderande, bestått av fyra delar:
Först har det handlat om förståelse för barn och ungas psykologiska utveckling, sedan har man tagit
upp radikaliseringsprocessen som sådan. Efter det har man haft "Kommunikation och konflikthantering i
familjen" på schemat och så har man avslutat med den islamiska teologins syn på våldsbejakande
extremism.
Utbildarna under kursen var bland andra Yassin Ekdahl, psykolog, forskaren Amir Rostani, poliserna
Aron Meszaros och Anders Borgbrant, Abdisalam Shiino, imam samt Anna Sarve, psykolog på Statens
Institutionsstyrelse.
Steg två i utbildningen har redan inletts. Visa av erfarenheten från höstens utbildning har man nu riktat
in sig på just de vuxna som betraktas som "ledartyper" och som har stort inflytande i olika grupper av
medborgare.
- De kan stötta andra föräldrar och framför allt sprida budskapet att det går att lita på de lokala
myndigheterna, att det är viktigt att söka hjälp innan det är för sent, säger Ibrahim Bourale.
Nu kommer även landstinget via Järvapsykiatrin, preventionsenheten och skolorna att knytas närmare
till projektet. Ungdomar ska också utbildas till att bli mentorer för andra ungdomar och på så sätt sprida
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kunskapen om hur radikaliseringsprocessen går till, men också hur den islamiska teologin ser på
våldsbejakande extremism.
Av de deltagande föräldrarna var 76 procent kvinnor och 24 procent män. Bland ungdomarna var 59
procent män och resten kvinnor. Vid utvärderingen sa nästan alla att de skulle ha önskat att
utbildningen bestod av fler än fyra utbildningstillfällen.
De ansåg också att det var väldigt bra att det var just Islamiska förbundet i Järva som stod för
utbildningen.
- Tyvärr är misstron mot socialtjänsten och stadsdelsförvaltningen stor, många vågar inte tala öppet
med myndighetsföreträdare, konstaterar Ibrahim Bourale.
Debatt på onsdag kväll
• På onsdag kväll
klockan 18 arrangerar ABF i Stockholm ett samtal om radikalisering och extremism. Huvudtalare är
Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. I panelen sitter bland andra Erik
Helmerson, ledarskribent på DN, och Eli Göndör som är fil dr religionshistoria med inriktning mot
islamologi och Mellanöstern.
• Moderator är
Kashif Virk, imam Ahmadiyya Muslimska Samfundet Stockholm. Debatten har initierats av Stoppa
Krisen, ett nationellt projekt som drivs av ungdomar från Islams Ahmadiyya Samfund i Sverige.
Fängelse för överfall på kvinna Man i vattnet - misstänkt mordförsök Hashtag ska ge nyanlända praktik
C kräver svar om spårvagnens framtid
Bildtext: Ibrahim Bourale
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/WCrBB4fv
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Imamen Kashif Virk vill att IS-terrorister ska få "en andra
chans"
Nyheter Idag. Publicerat på webb 2019-04-07 15:33.

© Nyheter Idag<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/CPatqqkL
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KALENDARIET
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2016-03-11. Sida: 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57.

KLUBB Fredag Berns Berzelii Park,
tKungsträdgården, kl 22-4, 23 år. Berns
Asiatiska: david gunther. stora salongen:
Jonas Lönnå. Calexico's Debaser Hornstull
Strand, Hornstulls strand 4, tHornstull, kl 17-3,
20 år.

djs Håll Käften och dansa, och soca dennis med
soca, dancehall och en varm bris av sydamerika.
Close-Up efterfest Debaser Hornstull Strand,
Hornstulls strand 4, tHornstull, kl 19-3, 20 år. Live:
Trubbel, mary's Kids och The dahmers. dJ:s syfelix
och max fartin' från Turbojugend stockholm.
Devotion Fasching, Kungsgatan 63, tT-Centralen,
kl 24-4, 23 år. dj Pure P med gäster spelar r&b,
soul, boogie, funk och house.
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, tHornstull, kl
21-3. Bar Barranco: elias einhyrning, fatima
Osman och dj merema. Laika:
Birds (Kajsa Haidl och Alexandra dahlström).
enzos Pachinko: mack daddys Playhouse.
GRATIS Lönnkrogen Scalateatern, Wallingatan 34, tT-Centralen, kl 22. Jazz, bar och dans till
toppmusiker i scalateaterns källare i regi av daniel fredriksson och Isabella Lundgren.
Marie Laveau Hornsgatan 66, tMariatorget, kl 22-3. Tina misaghi och Alex Urombi med vänner spelar
hiphop och r'n'b. h Oldies Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, tSlussen, kl 21-1, 20 år. dJs:
darren Bennett (madness tour-dj) och Kathleen mcgrath a k a madam scorcher - ska, rocksteady,
reggae och jamaicanskt 60-tal.
GRATIS Riche Birger Jarlsgatan 4, tÖstermalmstorg, kl 22-2. mabuse är Per Nyström och Johan
murénsom spelar synth och cold wave ("men dekadens är deras Legowelt live, Baba stiltz, samo dj.
Leo forssell, Julius göthlin, marlena Lampinen och drömfakulteten. h World of Vogue Kägelbanan,
Mosebacke torg 1, tSlussen, kl 15-5. strike a pose! stor vougefestival med paneldebatt, baluns och
efterfest i regi av Petter Wallenberg m fl.
Tisdag Choco Canel Obaren/Sturehof, Stureplan 2, tÖstermalmstorg, kl 19-1. Live: Cosima med band,
jazz, soul m m. examenskonsert. dj: fröken Choco Canel väljer ut det bästa inom jazz, beats,
elektronisk swing, bossa nova, soul, brass m m.
GRATIS Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, tÖstermalmstorg, kl 22-2. Klubb död spelar new wave
och postpunk.
GRATIS Shangri-La Hornhuset, Långholmsgatan 15 B, tHornstull, kl 19-1.
Live:Charlton. dj: Jesper och mange. Konst: siri magnusdotter.
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Onsdag GRATIS Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, tÖstermalmstorg, kl 22-2. en kväll i sann
rock'n'roll-anda med PNKsLm dj:er.
Lottarox Basement Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, tHornstull, kl 18-1. Live: Thea och Nüme.
Torsdag GRATIS Klubb Hymn Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, tHornstull, kl 18-1, 18 år. Live: Caviare
days och Lion's den.
GRATIS Lilla baren Riche, Birger Jarlsgatan 4, tÖstermalmstorg, kl 22-2. Klubben, kabeln och
experimentet Tryck & Ton från baserat i göteborg är edvin edvinsson och Anton Klint som i kväll firar en
ny limiterad (300 ex) vinyl. mål så inga dörrar är stängda").
I Lilla Baren. Julian och Torben spelar skivor i stora Baren.
Traffic Slakthuset, Slakthusgatan 6, tGloben, kl 23-3, 21 år. drum'n'bass m m med Critical sound Kasra & Ivy Lab (UK) och Limbz. Packrummet: Hasan ramic och evyn redar. rökeriet:
Omg. WTf. BBQ? - nu-disco/ electronic.
Under Bron Hammarby Slussväg 2, tSkanstull, kl 22-5. dJs: Alienata (de), Towlie, Jakob grandin, Vicky
Zissou. feminight: seven Neves soloshow, Ambervalent och Vanilla stillefors.
Kollaps records.
Lördag Bangers'n'Mash Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, tSlussen, kl 21-5, 20 år. mod,
indie, northern soul, manchester, 60's och britpop med robert Plasczyk, magnus Carlson - och gästen
Andy Bell från Oasis m m - öppet till kl 5.
Berns Berzelii Park, tKungsträdgården, kl 22-5, 23 år. Patrik saxe.
GRATIS Calexico's Debaser Hornstull Strand, Hornstulls strand 4, tHornstull, kl 17-3, 20 år. dj masaya
med transatlantiska toner, swing, balkan, cumbia, house, breakbeats m m. h Fritz's Corner
Nobelberget, Sickla Industriv 6, kl 21-3, 18 år. fritz's är tillbaka med Kriget live och dj Chili de Almeida
Bendt hos fritz's Corner med vänner. h Heaven Up Here fem år Landet, LM Ericssons väg 27,
tTelefonplan, kl 20-1. Live: rAN samt hemliga. HUH dj:er.
Hip Hop Karaoke Kägelbanan, Mosebacke torg 1, tSlussen, kl 22-5, 20 år. stor ettårsfest med Pure P
som gäst hos elias & fatima i dj-båset. Instrumentals, printade texter, dJs, mC, hypemen och -kvinnor
finnes.
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, tHornstull, kl 21-3. Bar Barranco:erik Nordström och simon
Nordmark. Laika: Café Ufo. enzo's Pachinko: Hep Cat matt.
Nataša Marijana Debaser Hornstull Strand, Hornstulls strand 4, tHornstull, kl 24-3, 20 år. dj Nataša
marijana spelar det bästa inom hiphop, r'n'b och akrobats på stora scenen.
Riche Birger Jarlsgatan 4, tÖstermalmstorg, kl 22-2. Arina och Harriet dj:ar i stora Baren,
grammofonteatern feat el Chad är organisk och jordnära house som blandas med cosmic från icke
jordiska källor, i Lilla Baren.
Slakthuset Slakthusgatan 6, tGloben, kl 22-3, 20 år. Lineup: Anna (diynamic, Brazil), mark reeve (de),
Thams a k a Tomas Härenstam, Ajaks, Papa, Kenua och Andreas Andersson (420).
Soul Fasching, Kungsgatan 63, tT-Centralen, kl 24-4, 20 år. soul, disco, funk och latin med munken och
Baum. h Stay Shoreline Södra Teatern, Mosebacke torg 1, tSlussen, kl 21-5, 20 år. dJs: Henric de la
Cour och Into spelar de mörkaste partyhitsen från 80- och 90-talet. Thedodor Jensen (Broder daniel)
framför shoreline (!!! ) live 01.30! dj-gäster är Quetzala Blanco, fredrik strage, Wilhelm Tengdahl & Julia
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frej! dekadans med Veronica Löfdahl & Jewels sjöberg (daddy's little girls)! OBs! På Champagnebaren t
o m kl 5.
Techtropik Södra Bar, Mosebacke torg 1, tSlussen, kl 21-5. Techtropisk husmusik på exrastor fest med
Zoo Brazil, m. A. N.d. Y, Linny Hex, marcus Ullmarker, Camilo & micke Julander, miss Inga & Kim
Högstedt - och decadancia. h Tempos avslutningsfest Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, tHornstull, kl
18-3, 20 år. dokumentärfilmsfestivalen avslutas med Jenny Wilson live och sugarcane dj:er med hiphop
och beats.
Under Bron Hammarby Slussväg 2, tSkanstull, kl 22-5. dJs:
Dansmusik Fredag Jiges Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavs-lundsv. 168, tAlvik, kl 13. Arr: gamla
& Nya Vänner.
Kenneth Hertz Fältöversten, Valhallavägen 148, tKarlaplan, kl 13. Arr: dansträffen.
Sounders Alviks Kulturhus, Gustavslundsv.
168, tAlvik, kl 19.30-23. Arr: Västbergaträffen.
Lördag Kjell Dahls Rotebro Arena, Hertig Karls väg 13, Sollentuna, kl 19. Arr: sollentuna gammaldans.
Söndag Blåsette Big Band Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, tRopsten, kl 15-17.30.
Tedans till swingmusik.
Måndag Only On A Monday Chicago, Hornsgatan 75, tZinkensdamm, kl 20.15-23. mogendans.
Wahlén & Segeblad ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26, kl 10-11.30. måndagsdans.
TiSdag Janne Martins Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavslundsv. 168, tAlvik, kl 13. Arr:
söderträffen.
Janne Stefans Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby, kl 13-16. Arr: Tibbleseniorerna.
OnSdag Ingez Tellus fritidscenter, Lignagatan 8, tHornstull, kl 13-15.45. Arr: Trivselklubben Kvarnen.
TOrSdag Janne Stefans Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavslundsv.
168, tAlvik, kl 13. Arr: Nya Vänner.
Kenneth Hertz Caminen i Forrum, Stockholmsvägen 25, kl 13. Torsdagsdans. Arr: PrO märsta.
Sigtuna Spelmän Rotebro Arena, Hertig Karls väg 13, Sollentuna, kl 19.30. motionsdans. Arr:
sollentuna gammaldansförening.
Folkmusik Fredag Olle Linder och Emilia Amper Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 3, Huddinge, kl 19. en
multimusikant möter en riksspelman och världsmästare på nyckelharpa.
Stockholm Lisboa Project Stallet, Stallgatan 7, tKungsträdgården, kl 20. skivsläpp och konsert.
Lördag Quilty Stallet, Stallgatan 7, tKungsträdgården, kl 20. Irländsk folkmusik. Jigs och reels i
hisnande tempon, varvat med sea shantys i kraftfull stämsång vävs samman med sånger om kärlek,
emigration och äventyr.
Söndag Adel, präster, borgare och bönder Årsta Folkets Hus, Årsta torg, kl 16. folkdansgillet Kedjan
firar sitt 95-års jubileum. dans och musik till minne av att det är 150 år sedan sveriges ståndsriksdag
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från 1400-talet upplöstes. Öppet Folkmusikhus Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12,
tKungsträdgården, kl 16.30.
Låtstuga, visstuga, instruktion i gammaldans och polska, dansteknik, polskeakut, allmän dans till
levande musik. spelmanscafé öppet 18-22. Arr. föreningen folkmusikhuset TiSdag hLena Willemark
Scalateatern, Wallingatan 34, tT-Centralen, kl 19. releasekonsert för nytt album "Blåferdi".
TOrSdag GRATIS Good oul' swirish S:t Patrick's weekend O'Connell's, Stora Nygatan 21, tGamla Stan,
kl 18. A three day party med Blarney Pigrims. Jazz/Blues FREDAG Armadillo Rhythm Section
Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, t S:t Eriksplan, kl 20. Rui de Sant'Anna Paes
examenskonsert. Nyskrivna kompositioner blandar försiktiga och stökiga melodier med nyskapande
klangvärldar och lyhörda improvisationer.
Sara Möller m fl Larrys Corner, Grindsgatan 35, t Skanstull, kl 20. Folk och chanson möter jazz och
blues.
Se och Hör GM Café, Brunnsgatan 21, t Hötorget, kl 20.30. Jazz. Sivs trio Musikvalvet Baggen,
Svartmangatan 27, t Gamla Stan, kl 20. Lättillgänglig jazz med mycket känsla, gärna låtar med
dragning åt balladhållet.
LÖRDAG GRATIS Albatross Swing Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 19.
Jazz från 20-talet till 50-talet.
Bernt Rosengrens kvartett Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, t Midsommarkransen, kl 14.
Bebop-tradition.
h Bobo Stenson Trio Fasching, Kungsg. 63, t T-Centralen, kl 20. Django Friends med Buskas och Löbel
Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 11. Jazz-brunch.
Karl Olandersson m fl GM Café, Brunnsg. 21, t Hötorget, kl 20.30. GRATIS Konsert i jazzton Sofia
kyrka, Vitabergsparken, t Skanstull, kl 15. Trion Jormin/ Bergström/Holmgren framför kammarjazz i
folkton.
MusikMACKen Gröna Dalen, Gröndalsvägen 40, kl 13-16.30.
Blues-jam med huskomp.
Reimers Swing Band Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 14-17.
Traditionell Jazz.
SÖNDAG Antti Sarpila m fl Satelliten, Allfarvägen 4, kl 16. Konsert hos Sollentuna jazzklubb.
h Christian McBride Trio Fasching, Kungsg. 63, t T-Centralen, kl 20. GRATIS Jazz i kyrkan
Skärholmens kyrka, Bodholmsplan 1, t Skärholmen, kl 18. Skärholmens Gospelkör och solister.
Jesse Lindgren, Anders Linder och Dixiesnubbarna Vallentuna teater, Gymnasievägen 4, kl 18.30. Arr:
Jazzklubb Nordost. K.O.M.P. Glenn Miller Café, Brunnsg. 21, t Hötorget, kl 20. Kjell Fernströms Kvartett
Amorinasalen , Aniariaplatsen 2, kl 16.
Arr: Sollentuna jazzklubb.
GRATIS Ola Pålssons Boogiewoogie Boys Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t
Medborgarplatsen, kl 14-17. Pianoboogiewoogie, blues och jazz.
MÅNDAG GRATIS Tradjazz jam Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 19-22.
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Öppet jazzjam.
TiSDAG Fredrik Kronkvist Lilla Hotellbaren, Folkungagatan 47, t Medborgarplatsen, kl 20.30. Jazz.
GRATIS Jam Station S:ta Clara Bierhaus, Lilla Nygatan 17, kl 20.
Eget material, norsk fjordjazz, värmländsk myrjazz, låtar av Lars Jansson och Lars Gullin och lite
jazzstandards.
Jonas Jurström m fl GM Café, Brunnsg. 21, t Hötorget, kl 20. GRATIS Mandy's Blue Seven Tellus
fritidscenter, Lignagatan 8, t Hornstull, kl 13. Klassisk jazz. Väddö Hafsband Spis & Vin,
Bäverbäcksvägen 14A, Tyresö, kl 19.30. Lättlyssnad jazz. Förband kl 18.45. Arr: Tyresö Jazzklubb.
ONSDAG h Anat Cohen Quartet Fasching, Kungsg. 63, t T-Centralen, kl 20. Carefree Big Band
Scalateatern, Wallingatan 34, t T-Centralen, kl 19. Storband med stor passion för beat och soul.
Eddie Hultén m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, t Hötorget, kl 20. Jazz.
Efter-jobbet-jazz Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, t Midsommarkransen, kl
17. Jazzjam med gästartister.
GRATIS Gustens Svänggäng med Ulla Olsson Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t
Medborgarplatsen, kl 19. Gladjazz.
GRATIS Jambalaya Ladan/Farsta Gård, Farstaängsvägen 16-22, t Farsta centrum, kl 13. Svängig jazz.
GRATIS Olle Eilerstam kvartett med Catharina Wiborgh Le Pot, Karlbergsvägen 52, t S:t Eriksplan, kl
20. Onsdagsjazz.
TORSDAG GRATIS Django Friends med Buskas och Löbel S:ta Clara, Lilla Nygatan 17, t Gamla Stan,
kl 20.
GRATIS Joel Svensson Kvartett Scalateatern, Wallingatan 34, t T-Centralen, kl 22. Jazz i Scalas
källare. Kvartetten spelar hela Wynton Kelly Trio och Wes Montgomerys legendariska "Smokin' At The
Half Note".
GRATIS Mississippi Seven Band Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, t Medborgarplatsen, kl 19.
Omodern dansmusik, från swingdans och quick step till Lindy-hop.
Nils Berg m fl GM Café, Brunnsgatan 21, t Hötorget, kl 20.
Simon Karlsson Qvintett Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, t Rådmansgatan, kl 17.30-20. Afterworkjazz
med både kända och mindre kända jazzstandards.
Women In Jazz Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, t Gamla Stan, kl 19. Trion bjuder på kända
jazzstandards, ballader och swinglåtar och lite mer okända pärlor av kvinnliga låtskrivare som Billie
Holiday, Ann Ronell, Dorothy Fields m fl.
Ögon känsliga för grönt Brännkyrka församlingshem, Götalandsvägen 189, kl 14.30.
Malin Wester, sång, och Arne Tengstrand, piano.
Klassiskt FREDAG GRATIS Bach & Buxtehude S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, t T-Centralen,
kl 12. Michael Waldenby, orgel.
Beethovensalong nr 2 Tumba Bruks Musiksalonger, Bruksvägen 6, Tumba, kl 19. Pianosonater 4-6.
David Wärn spelar Beethovens samtliga 32 pianosonater under elva konserter fram till 2020.
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Lunchkonsert: Doppler, Piazolla, Gullin och Hefti Operan, Gustav Adolfs torg, t Kungsträdgården, kl
11.45. Musik för två flöjter och piano. Susann Hörberg, flöjt, Erik Frieberg, flöjt, Martin Virin, piano.
Guldfoajén.
Nordic Lights med O/ Modernt Kammaror- KONSERT FORTS.
kester Musikaliska, Nybrokajen 11, t Kungsträdgården, kl 19. Kammarorkestern dedicerar en helkväll till
Norden med mästerverk från olika tidsepoker. Musik av bl.a. Dag Wirén, Edvard Grieg, Albert
Schnelzer och svensk folkmusik. Dessutom musik av Ralph Vaughan Williams och
orkesterimprovisationer. 25 procent av biljettförsäljningen går till Rädda barnen och människor på flykt.
GRATIS Orgelkonsert S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2, t Kungsträdgården, kl 17. Mattias
Wager, orgel. Verk av Bach, Marcel Dupré och Anton Heiller.
Rising Stars Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 19. Harriet Krijgh cello. Magda Amara piano.
Mendelssohn-Bartholdy Sonat nr 2 D-dur. Doderer Break On Through (frei nach Jim Morrison) för cello
och piano. Brahms Sonat nr 1 E-moll.
Sibelius: Symfoni nr 5 Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, t Karlaplan, kl 19.30. Även Tjajkovskij:
Stormen och M Samuelsson: Afrodite - Fragment av Sapfo. Kärlekstrilogi - nr. 1. Sveriges Radios
Symfoniorkester. Daniel Blendulf dirigent. Katija Dragojevic mezzosopran.
Soppkonsert: Rising Stars Konserthuset, t Hötorget, kl 12.15. Remy van Kesteren harpa. Eric
Vloeimans trumpet.
LÖRDAG Beethovensalong nr 2 Tumba Bruks Musiksalonger, Bruksvägen 6, Tumba, kl 15.
Pianosonater 4-6. David Wärn spelar Beethovens samtliga 32 pianosonater under elva konserter fram
till 2020.
Blåsarsymfonikerna Musikaliska, Nybrokajen 11, t Kungsträdgården, kl 15. Barockmusik av Abbé
Vogler, Johan Martin Kraus, Elisabeth Jacquet de la Guerre och Johan Helmich Roman. Solist: Berit
Solset, sopran. Dirigent: Olof Boman.
Eliasson: Dante Anarca Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 15. Kungliga Filharmonikerna. Dirigent
Sakari Oramo. Eric Ericsons Kammarkör.
GRATIS Händels Messias Jakobsbergskyrkan, Kvarnplan 20, kl 18. Järfälla kyrkokör med vänner.
Barockorkester.
Malvakvartetten Allhelgonakyrkan, Helgelunden 2, t Skanstull, kl 18. Stråkkvartett op. 33 n.r. 3 av
Haydn, stråkkvartett nr. 7 av Sjostakovitj samt kvartetter av Judith Weir och Philip Glass.
GRATIS Musik för kör och orgel S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2, t Kungsträdgården, kl 15.
S:t Jacobs Kammarkör. Gary Graden, dirigent. Mattias Wager, orgel. James MacMillan: Cantos
Sagrados, Zoltán Kodály: Laudes Organi, Bo Hansson: Libera nos a malo (uruppf), Damian Monik:
Acclamatio (uruppf), Anton Heiller: Tanz-Toccata.
GRATIS Orgelkonsert Storkyrkan, Trångsund 1, t Gamla stan, kl 13. Michael Waldenby, orgel. Verk av
Joh Seb Bach, J G Töpfer och Sigfrid Karg-Elert.
GRATIS Orgelkonsert S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, t T-Centralen, kl 18. Michael Waldenby,
orgel. Verk av Joh Seb Bach, Ralph Davier och Joakim Andersson m fl.
Rising Stars: Cathy Krier piano Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 19. Rameau Suite en Sol ur
Nouvelles suites de pièces de clavecin. Ravel Valses nobles et sentimentales. Dutilleux Sonat.
Rising Stars: Quatuor Zaïde Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 15. Sjostakovitj Stråkkvartett nr 7.
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Mozart Stråkkvartett G-dur KV 387. Bartók Stråkkvartett nr 5.
Sibelius: Symfoni nr 5 Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, t Karlaplan, kl 15. Även Tjajkovskij:
Stormen och M Samuelsson: Afrodite - Fragment av Sapfo. Kärlekstrilogi - nr. 1. Sveriges Radios
Symfoniorkester. Daniel Blendulf dirigent. Katija Dragojevic mezzosopran.
SÖNDAG Dieterich Buxtehude: Membra Jesu nostri Tyska kyrkan, Svartmangatan 16, t Gamla Stan, kl
17. Passionsmusik för kör, solister och stråkensemble. S:ta Gertruds Kantorei. Dirigent: Michael Dierks.
GRATIS Händels Messias Jakobsbergskyrkan, Kvarnplan 20, kl 15. Järfälla kyrkokör med vänner.
Barockorkester.
GRATIS Jungfru Maria i musiken Uppenbarelsekyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, t Aspudden, kl 18.
Hägerstens kammarkör sjunger kompositioner av Umar Sisask, Arvo Pärt, Jacob Mühlrad, Francis
Poulenc, Gorecki m.fl. Kerstin Börjeson, dirigent.
GRATIS Konsert på Marie Bebådelsedag Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 14, t Rådmansgatan, kl
16. Duetter och arior av Bach, Händel, Pergolesi, Haydn och Mozart. Elin Skorup, sopran. Janna
Vettergren, mezzosopran. Katarina Bengtson Dennis, violin. Eva Maria Thür, violoncell. Per-Ove
Larsson, orgel.
Körkonsert Sofia kyrka, Vitabergsparken, t Skanstull, kl 18. Sofia vokalensemble framför Chichester
Psalms av L. Bernstein, Te Deum av Sven-David Sandström. Henrik Arlestrand, orgel, Bengt Ollén,
dirigent.
GRATIS Marie bebådelsedag Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, t Rådmansgatan, kl 18. Kören
Immanuel Nova och Bromma folkhögskolas kör.
Marinens Musikkår Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, t Karlaplan, kl 15. Marinchefens Konsert
- Freedom fighters. Petter Sundkvist dirigent. Anders Paulsson sopransaxofon.
Matteuspassionen av Bach Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1-5, t Odenplan, kl 16. Gustaf Vasa
Kammarkör. Drottningholms Barockensemble. Elin Gabrielsson, konsertmästare. Diskantkör från
Sollentuna Musikklasser. Solister.
h Pianorecital med Lang Lang Konserthuset, t Hötorget, kl 15. Tjajkovskij Årstiderna. Bach Italiensk
konsert F-dur. Chopin: Scherzo h-moll, Scherzo b- moll/Dess-dur, Scherzo ciss- moll, Scherzo E-du.
Requiem av Carl Jenkins Engelbrektskyrkan, Östermalmsgatan 20 B, t Tekniska Högskolan, kl 18.
Dubbelkör med 60 sångare och stor symfoniorkester: Stockholm Cantus, Engelbrekts Vokalensemble
och Symfoniorkestern Pro Musica.
Requiem, Gabriel Fauré Botkyrka kyrka, Sankt Botvids väg 27, t Hallunda, kl 16. Botkyrka Motettkör,
Rune Karlsson orgel, Maria Munkesjö och Ulf Hedbjörk solister. Dirigent Elisabeth Haag.
Rising Stars: Benjamin Appl baryton Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 19. Schubert till pianospel
av Gary Matthewman.
Rising Stars: Trio Catch Konserthuset, Hötorget 8, t Hötorget, kl 15. Bertrand Sanh för basklarinett,
cello och piano. J Bull In Nomine XII arr Illés. Staud Wasserzeichen (Auf die Stimme der weissen
Kreide II). Beethoven Trio B-dur op 11.
Stockholms Operastudio och Botkyrka Symfoniorkester Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1, kl 18.
Operakonsert. Dirigent Carl Otto Erasmie.
Stor kör med symfonisk blåsorkester S:t Görans kyrka, Welanders väg 2, t Fridhemsplan, kl 18.
Sångerskan Lena Königs körer - S:t Görans Röster, Askulkören och Danderyds Sångensemble.
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Stockholms Blåsorkester, dirigent Niclas Blixt. Allsång, körsånger, orkesterstycken, solosånger.
The Armed Man - A mass for peace Katarina kyrka, Högbergsgatan 13, t Medborgarplatsen, kl 17. En
kväll till stöd för Katarina kyrkas och moskéns mottagning av transitflyktingar. Kören Cappella
Catharinae sätter upp Karl Jenkins fredsmässa med stöd av Solna Brass. Chokri Mensi, imam, Allan
Scharf, judisk kantor, Camilla Lif, präst, deltar och alla intäkter går till flyktingmottagningen och till
Läkare Utan Gränsers arbete.
GRATIS Vårkonsert S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, t T-Centralen, kl 18. Svenska Järnvägars
Musikkår.
MÅNDAG Chamber Unplugged Projektstudio 2, Ludvigsbergsgatan 5, t Zinkensdamm, kl 12. Studio 2.
Musiker ur Radiokören och Radiosymfonikerna bjuder på kammarmusik.
GRATIS Mariasånger Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, t Rådmansgatan, kl 12. Verk av bl a
Schubert, Bach-Gounod och Hahn. Anders Andersson, tenor; Håkan Martinsson, orgel.
GRATIS Psalm-El-Surium Tyska kyrkan, Svartmangatan 16, t Gamla Stan, kl 17. Sing-Along genom två
psalmböcker. Orgel och moderation: Michael Dierks och Gabriella Sjöström.
TiSDAG Chambre Giljotin Teater Giljotin, Torsgatan 41, t Sankt Eriksplan, kl 19. Albert Schnelzer
"Solitude för solocello". Sven David Sandström "Fantasia nr 2 för pianotrio".
Brahms pianokvartett i a-moll. Musiker: Anja Röhn, violin, Göran Fröst, viola, Erik Williams, cello, Maria
Rostotsky, piano.
h Konsert Schuberts Winterreise Teater Galeasen, Slupskjulsvägen 32, Skeppsholmen, t
Kungsträdgården, kl 19. Musiken till pjäsen "Winterreise" med mezzosopran Ivonne Fuchs och pianist
Anna Christensson.
Lunchkonsert: R. Schumann, J.
Brahms Operan, Gustav Adolfs torg, t Kungsträdgården, kl 11.45. "Fünf Stücke in Volkston" och
Ungersk dans no. 1. Tamara Bohlin, cello, Mattias Böhm, piano. Guldfoajén.
GRATIS Lunchmusik på orgel Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 14, t Rådmansgatan, kl 12.15.
Per-Ove Larsson, orgel. Verk av Dandrieu, Bach och Rheinberger.
Unga musiker: Symfoniska variationer Musikaliska, Nybrokajen 11, t Kungsträdgården, kl 19.
Symfoniorkester, sinfonietta och blåsorkester i ett musikaliskt möte över både genrer och
kommungränser. Skolorkestrar och dansare från Kulturskolan.
ONSDAG Katarina Dalayman och John Lundgren Konserthuset, t Hötorget, kl 19. Romanser till
pianospel av Magnus Svensson.
TORSDAG GRATIS Lunchmusik S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2, t Kungsträdgården, kl
12.15. Marc Power, violin, Ivetta Irkha, piano. Verk av J S Bach, F Kreisler, J Massenet.
Radiokören Österåkers kyrka, , kl 19. Körkonsert med verk av Brahms, Sandström/Purcell, Lidholm,
Poulenc, Martin. Dirigent: Peter Dijkstra.
Pop/rock FREDAG h Asta Kask Kägelbanan, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 20. En svensk
kängpunkklassiker med ena foten i hardcore och den andra i trallpunk-traditionen.
Kitok Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, t Medborgarplatsen, kl 23. Jokkmokkske rapparen. Per
Persson Stacken, David Bagares gata 17, t Hötorget, kl 21. Intim spelning med gitarr.
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Schlagerkväll Casino Cosmopol, Kungsgatan 65, kl 20. Fredagkväll är schlagerkväll hela våren. I kväll:
Överraskning.
The Tube Club Nalen Klubb, David Bagares gata 15, t Hötorget, kl 20.30. Live på scenen: That Driving
Beat, De Nyförgiftade, Scarlet Blue och Diminish.
LÖRDAG Clueless Punx Gula Villan, Folkparken 17, Handen, kl 17. Punk och hardcore med The
Dahmers (Bromölla), Drux (Tyskland), Hard Luck (Tyskland) och Kronofogden (Hudiksvall). Arr:
Clueless Punx & Uppsala Hardcore.
GRATIS Klubb Buscemi's Lava i Kulturhuset, Sergels torg 1, t t-Centralen, kl 19.30. Stockholmsbandet
Steve Buscemi's Dreamy Eyes bjuder in. I kväll: Riga Tiger och Shuggle.
Mirei - Small Parts Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, t S:t Eriksplan, kl 20. Releasekonsert för
debutalbum. Med innerliga texter rör sig duon från melankoliska melodier till nippriga kammarstycken
och de har jämförts med artister som First aid Kit, Tori Amos och Paavo.
Niki & The Dove Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, t Medborgarplatsen, kl 23. I framkant av den
svenska alt-pop scenen.
RAN m fl Landet, LM Ericssons väg 27, t Telefonplan, kl 20. Heaven Up Here firar 5-årsjubileum.
Hemlig akt utlovas.
h Sabina Ddumba Debaser Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 22. Nominerad till årets nykomling samt
årets låt senast på P3 Guldgalan. Support: Marlene.
Straight No Chaser Södra Teatern, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 19.30. A cappella-grupp från USA
med tio fantastiska röster.
SÖNDAG Michael Monroe Debaser Hornstull Strand, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 19. Legend
inom glamrocken. Support: Thomas Silver.
The Beat From Palookaville Akkurat, Hornsgatan 18, t Slussen, kl 20. Releasespelning för nya plattan
"Come Get Ur Lovin'".
MÅNDAG h Anna Ternheim Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, kl 19.30. Turné med nytt album "For The
Young".
Björn Skifs Göta Lejon, Götgatan 55, t Medborgarplatsen, kl 19.30. Lite nu och då. Allt kan hända - ösig
och stämningsfull musik, snack och oväntade infall i en avspänd atmosfär.
Country Krall old country Music Café String, Nytorgsgatan 38, t Medborgarplatsen, kl 19.30.
TiSDAG Audible Smile m fl Kafé 44, Tjärhovsgatan 44, t Medborgarplatsen, kl 19. Audible Smile,
Constant Mind spelar på Scen 44.
Björn Skifs Göta Lejon, Götgatan 55, t Medborgarplatsen, kl 19.30. Lite nu och då.
ONSDAG Björn Skifs Göta Lejon, Götgatan 55, t Medborgarplatsen, kl 19.30. Lite nu och då.
Wakey Wakey Kägelbanan, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 21. Eklektisk pop med amerikanske
singer/songwritern och pianisten Michael Grubbs.
TORSDAG Attack och Magnum Bonum Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, kl 19. "Skateboard" och
"Ooa hela natten" i härlig harmoni. 80-talsfest.
Caviare Days och Lion's Den Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, t Hornstull, kl 18. Psychrock och
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garagerock med två Stockholmsband.
Gabriel Kelly Södra Teatern, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 19.30. Folksångaren från Georgia som
gått på musikskola i Lerum och som uppträtt på klubbar i nästan varenda stad i hela USA.
Helen Sjöholm och Magnus Carlsson Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, t Karlaplan, kl 18.
Svenska sångstjärnorna bjuder tillsammans med Radiosymfonikerna på musik med ett stråk av
melankoli. Med låtar av välkända artister och popmusikaliska ikoner som David Bowie, Elvis Costello,
Nick Cave, Peter Gabriel, Depeche Mode och Coldplay.
Ragged Bones m fl Kafé 44, Tjärhovsgatan 44, t Medborgarplatsen, kl 19. Ragged Bones, Club
Kalashnikov spelar på Scen 44.
Visor/poesi LÖRDAG Ramqvist & Maja Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, t Gamla Stan, kl 18.
Duon plockar låtar till konsertprogrammet ur Sånger mellan hjärta och svärta av bl.a. Cornelis, Dylan
och Simon & Garfunkel men mest ur albumet 13 Sånger & Olsson med texter av Owe Junsjö och musik
av Janne Ramqvist.
ONSDAG Visor med countrysväng Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, t Ropsten, kl 19.
Maria Blom, Billey Shamrock och Visgruppen Triol från Hälsingland. 2016 års Olrog- stipendium delas
ut.
TORSDAG Ove Engström Hökis Visrum, Hökarängsplan 3, kl 19.
KONSERT FORTS.
Övrigt FREDAG GRATIS Hjärtan mellan stängsel Sundbybergs kyrka, Rosengatan 15, t Sundbyberg
Centrum, kl 18. Barn- och ungdomskörer framför musikalen Hjärtan mellan stängsel av Jan-Erik Sääf
och Bengt Larsson.
Kvinnan bakom allt Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen, kl 12. Estradören Mattias Enn
sjunger och berättar om färgstarka och tongivande kvinnor på scenen: Tollie Zellman, Inga Tidblad, Git
Gay, Katie Rolfsen, Julia Caesar, Zarah Leander, Hjördis Pettersson, Pauline Brunius m fl.
LÖRDAG GRATIS Gitarrfestival med Göran Söllscher Kulturcentrum, Hallonbergen C, kl 13-18.
Söllscher håller en Master-class och uppträder med elever från Sundbybergs Musikskola, Solnas
kulturskola och Lilla Akademin samt avslutar festivalen med en konsert kl. 17.00.
GRATIS Hjärtan mellan stängsel Sundbybergs kyrka, Rosengatan 15, t Sundbyberg Centrum, kl 18.
Barn- och ungdomskörer framför musikalen Hjärtan mellan stängsel av Jan-Erik Sääf och Bengt
Larsson.
KFUM:s Kammarkör Historiska museet, Narvavägen 13-17, t Karlaplan, kl 15. Kör med dirigent Pär
Fridberg inbjuder till konserten "Italienska hjärtan". Kärlek, smärta, passion och glädje i lyrik från Italien
som tonsatts av såväl italienska som svenska kompositörer.
Kvinnan bakom allt Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen, kl 18. Estradören Mattias Enn
sjunger och berättar om färgstarka och tongivande kvinnor på scenen: Tollie Zellman, Inga Tidblad, Git
Gay, Katie Rolfsen, Julia Caesar, Zarah Leander, Hjördis Pettersson, Pauline Brunius m fl.
Täby Blås Grindtorpskyrkan, Grindtorpsskolgränd 4, Täby, kl 16. Vårkonsert. Svenska klanger, verk av
bl a Evert Taube, Olle Adolphson och Wilhelm Petersson-Berger. Dirigent: Tomas Andersson.
SÖNDAG Kvinnan bakom allt Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen, kl 17. Estradören Mattias
Enn sjunger och berättar om färgstarka och tongivande kvinnor: Tollie Zellman, Inga Tidblad, Git Gay,
Katie Rolfsen, Julia Caesar, Zarah Leander, Hjördis Pettersson, Pauline Brunius m fl.
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MÅNDAG Kvinnan bakom allt Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen, kl 12. Estradören Mattias
Enn sjunger och berättar om färgstarka och tongivande kvinnor: Tollie Zellman, Inga Tidblad, Git Gay,
Katie Rolfsen, Julia Caesar, Zarah Leander, Hjördis Pettersson, Pauline Brunius m fl.
TiSDAG Ester - skönhetsdrottning eller hjältinna Kungsholms kyrka, Bergsgatan 1, t Rådhuset, kl 19.
Judiskt helgspel. Purimspel och konsert framförs av några av Sveriges främsta musiker. Kl 14
skolföreställning.
ToRSDAG GRATIS Bröderna Bågart Kulturcentrum, Hallonbergen C, Hallonbergen, kl 14. Den
musikaliska resväskan är till brädden fylld med låtar av artister som Owe Thörnkvist, Karl-Gerhard, UlfPeder Olrog, Allan Edwall, Fred Astaire, Bing Crosby, George Formby m fl. Med Jörgen Aggeklint och
Hans Bigestans.
BARN Barnteater Den blå ön Teater tre, Rosenlundsgatan 12, t Mariatorget, sö kl 13 och 15. En pojke
har en magisk förmåga: han kan möta människor från nutiden och han ger dem en chans att rädda
jorden. Men kommer de att lyssna? En hoppfull föreställning om miljö, ansvar och mänsklig förmåga.
9-12 år.
Den lille prinsen BUS, Bondegatan 1F, t Medborgarplatsen, fr kl 9.30, lö kl 13, ti kl 9.30, on kl 9.30,to kl
9.30. En ensam pilot har tvingats nödlanda i öknen. Då dyker han upp, den lille prinsen från planet
B612 med alla sina frågor och funderingar. Ca 1,5 tim.
Embla - en flicka mitt i kosmos Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, t Zinkensdamm, fr kl 9.15 och 10.45,
lö kl 11 och 13, sö kl 11 och 13. En skuggspelsföreställning om barnets fascination av ett mystiskt
universum som består av stjärnor, planeter och många små vardagliga händelser. Från 3,5 år.
Esvan den fula ankungen Teaterverket, Västmannagatan 54, fr kl 19, lö kl 16, sö kl 16, to kl 19.
Utifrån H.C. Andersens klassiska saga Den Fula Ankungen ges historien om Esvan, som alla säger är
så ful och som inte passar in någonstans. Men vem är Esvan egentligen och vart ska han ta vägen när
han fryser? Detta är en föreställning för barn och vuxna om flykt och utanförskap, som utmanar fantasin
och sakernas betydelse. Från 3 år.
Fablerna Stadsteatern i Skärholmen, Bredholmstorget 2, t Skärholmen, fr kl 13.15, lö kl 14.15, ti kl
13.15, on kl 10.15, to kl 13.15. Fablerna är en musikalisk show om hur det är att leva tillsammans. Med
dans och sång berättar skådespelarorkestern bland annat om lejonets och åsnans gemensamma jakt,
om valarnas och delfinernas krig och om råttans och grodans vänskap. Passar från10 år.
Håll i handen! Pygméteatern, Vegagatan 17, t Odenplan, fr kl 9.15 och 11, lö kl 11. Dockor, rörelse och
musik för barn 2-5 år.
I Herthas ateljé Pantomimteatern, S:t Eriksgatan 84, t Sankt Eriksplan, ti kl 9.30 och 10.45, on kl9.30, to
kl 9.30. En klassisk Pantomimteaternföreställning inspirerad av Hertha Hillfons konst och konstnärskap.
Från 5 år.
Improviserad barnteater Stockholms improvisationsteater, Sigtunagatan 12, t Sankt Eriksplan, sö kl 13.
Sagogrottan spelar improviserad teater där barnens idéer skapar en spännande och rolig saga i
fantasins värld. Från ca 3 år. Boka biljett och läs mer på www.sagogrottan.se Jag tycker om mej Teater
Påfågeln, Sankt Eriksgatan 84, t Sankt Eriksplan, lö kl 13. En varm och färgglad show med levande
musik om att tycka om sig själv. 30 min. 3-8 år.
Kan själv! Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, fr kl 9.30 och 10.45, lö kl 11 och 13. En
rörande och rörlig föreställning för de allra minsta. Från 2,5 år.
h Lyckans Galoscher Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, sö kl 13 och 15. Som en hyllning
till Lennart Hellsing lägger vi in ett par föreställningar av denna älskade pjäs som helt bygger på
Lennarts texter och tankar. Längd: 45 min.
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Nasse - Musikalen Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, t Zinkensdamm, on kl 9.15 och 10.45, to kl 9.15
och 10.45. En musikalisk dramatisering av Sven Nordqvists älskade bok "Nasse hittar en stol".
Nomnomnom Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, lö kl 13, sö kl 13, ti kl 10, on kl 10, to kl 10.
En nyskriven pjäs för den yngre publiken. När Arazos storasyster Trifa leker med sin nya vän Helin får
Arazo inte vara med. "Hon gillar inte ditt ansikte" skyller Trifa ifrån sig. Arazo blir lämnad ensam med
sina känslor av sorg, svek och ilska. Från 10 år. Unga Dramaten/Tornrummet.
Någonstans finns en värld som vuxna inte vet någonting om Uusi Teatteri, Hälsingegatan 3, t
Odenplan, lö kl 13, ti kl 10 och 13 (på finska), on kl 10 och 13 (på finska), to kl 10. Vad är egentligen
meningen med att gå i skolan? Varför är inte rasterna längre? En pjäs att känna igen sig i - men också
en pjäs som tar upp den frustration och maktlöshet som skoltiden kan innehålla. Framtagen i samtal
med en klass i årskurs 3. 6-10 år och familjer. Ca 30 min.
Nära ögat Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, on kl 9.30, to kl 9.30. I lönnfacket på en
chiffonjé, bland minnena av mormor, hittar vi kartor, pickadoller och gamla tänder. En ung kvinna ger
sig ut på en resa som blir mer än strapatsrik. Från 4 år.
Rapunzel Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, lö kl 13. En spännande saga fylld med sång, dans,
humor och hår. Med Teater Barbara. Familjeföreställning från 7 år. Boka på www. haninge.se/kultur.
Rättvisa Stadsteatern i Skärholmen, Bredholmstorget 2, t Skärholmen, lö kl 12.15, ti kl 10.15, on kl
10.15, to kl 10.15.
Hur känns orättvisa? Varför ska det vara rättvist? Med fantasi och humor vill Maria Sundbom och Martin
Rosengardten väcka frågor om politik hos den unga publiken. Från 7 år.
Sagan om den lilla farbrorn Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, lö kl 11, ti kl 9.30, on kl 9.30, to
kl 9.30. Med en musiker och tre skådespelare berättas en saga om ensamhet, vänskap och svartsjuka
med stor ömsinthet, allvar och humor. För barn 3-8 år.
Ska vi va? Teater tre, Rosenlundsgatan 12, t Mariatorget, ti kl 9 och 10.30, on kl 9 och 10.30.
Relationsdramat för barn mellan 4 och 8 år ställer frågor om vänskap, olikheter och rätten att vara för
sig själv. Fritt efter Pija Lindenbaums bok.
Tre små grisar Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , ti kl 9.30 och 10.30. Det var
en gång tre små grisar som bodde i skogen tillsammans med sin mamma. En dag gav de sig ut i
världen för att hitta någonstans att bo. De började bygga var sitt hus men inte långt därifrån lufsar den
stora stygga vargen omkring. Bokning: info@trappan.org Annexet.
Blandat FREDAG Foajécafé Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, t Zinkensdamm, kl 14. Möt våra dockor
i ett upplevelsecafé för alla sinnen, i väntan på teaterdebuten. Boka plats på förhand. Hembakt eko- fika
ingår. 0-2 år.
Visningar av Modelljärnvägen Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se Uno Miltons
handbyggda modelljärnväg med 50 meter räls och naturtroget landskap.
LÖRDAG h Bli smed för en dag Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13-15.
Bli lärling och hjälp smeden Adam att göra en ny rustning åt Riddarklubben. Naturligtvis finns det
rustningar för stora och små att prova.
h GRATIS Ceres vattenfjäril Ulvsättraskolans gymnastiksal, Källtorpsvägen 60, kl 14. Till
elektroakustisk musik fylld av toner, naturljud, fåglar och vatten dansar Madeleine Karlsson och Jimmie
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Larsson med mjuka rörelser. Dansgruppen KORDA art in motion. 20 min. 2-5 år. Gratisbiljetter på
Kallhälls bibliotek från 5 mars. Arr: Järfälla Kultur.
Drama i salongerna Hallwylska museet, Hamngatan 4, t Östermalmstorg, kl 13. Familjevisning - har
tiden stått stilla i det Hallwylska palatset? Det är inte lätt att veta när husan Anna och betjänten Eskil
visar runt i salongerna och berättar om både herrskapet och tjänstefolket. Från 8 år.
h GRATIS El Sistema Folkoperan, Hornsgatan 72, t Mariatorget, kl 13.30 och 15. Sexåriga barn från El
Sistema Stockholm kör- och orkesterskola står på Folkoperans scen tillsammans med musiker ur den
aktuella föreställningen "Carmen moves".
Historiespaning Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13. Visning om kungar och drottningar, deras
kläder i krig och fest, vackra vagnar och en uppstoppad häst.
Jagad av en T-rex Musikaliska, Nybrokajen 11, t Kungsträdgården, kl 12 och 13.30. Familjekonsert.
Musik bl a från barnskivan Dinosaurielåtar. Carl-Otto Johansson alias Pappa Kapsyl; gitarr, backing
tracks och ljudlandskap. Från 3 år.
Sagoläsning Bokslukaren, Mariatorget 2, t Mariatorget, kl 13. Per Gustavsson och Mats Wänblad läser
ur sin senaste bilderbok "Vad gör du om jag får en vän?". Varmt och roligt, och hög igenkänning, i den
andra boken om Haren och Igelkotten. I caféhörnan.
Spökvandring för barn Köpmantorget, , t Gamla Stan, kl 13. Besök platserna där spöken och oroliga
själar än i dag inte kan få ro. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Visningar av Modelljärnvägen Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se Uno Miltons
handbyggda modelljärnväg med 50 meter räls och naturtroget landskap.
Öppen cirkusskola Skansen, Djurgårdsslätten 49, kl 11-15.
Balansera på boll, gå på spänd lina, jonglera med bollar, rocka med rockring och klättra i tyg. I
Bragehallen.
SÖNDAG GRATIS Barndans och sånglekar Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12, t
Kungsträdgården, kl 16.45-17.30. Barndans och sånglekar på Skeppis. Arr: Föreningen
Folkmusikhuset.
Cirkus Skansen Skansen, Djurgårdsslätten 49, kl 12 och 14.
Ackompanjerad av sin trogna följeslagare Abbe tar cirkusdirektören Fröken Channah med publiken på
en resa i cirkusens värld. Clownen Lilla Lily gör, på sitt eget vis, sitt allra yttersta för att hjälpa till‚
eller...? I Bragehallen.
Danslek - hiphop Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen, kl 14. Lätt och lekfullt hittar vi egna
sätt att uttrycka oss till HipHop-musik. Det blir mycket lek och rörelseträning. Vi börjar med att titta på
en kort film med olika stilar. För barn 5-10 år. Drop-in.
h GRATIS El Sistema Folkoperan, Hornsgatan 72, t Mariatorget, kl 11.30 och 13. Sexåriga barn från El
Sistema Stockholm kör- och orkesterskola står på Folkoperans scen tillsammans med musiker ur den
aktuella föreställningen "Carmen moves".
Familjesöndag - Bli hovmålare för en söndag Nationalmuseum @ Konstakademien, Konstakademien, kl
13-16. Vi börjar med att titta på konstnären Ehrenstrahls självporträtt i utställningen och funderar över
hur det kunde vara att vara hovmålare på 1650-talet. I ateljén provar vi på att vara hovmålare och målar
det kungen vill ha avmålat.
Historiespaning Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13. Visning om kungar och drottningar, deras
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kläder i krig och fest, vackra vagnar och en uppstoppad häst.
Molekyl- och kristallverkstad Nobelmuseet, Stortorget 2, t Gamla stan, kl 13-16. Experimentera och
prova på att vara kemist och göra riktiga kristaller, titta på molekyler och bygga egna modeller.
Monsterklubben - Zafires surprise Marabou Konsthall, Löfströmsvägen 8, kl 13-16. En
överraskningsklubb där allt kan hända. Pastasmycken, ljudkroki, fruktskulptur eller partyhattsklubb vem vet? Från 6 år. Drop in.
Spökvandring för barn Köpmantorget, , t Gamla Stan, kl 13. Besök platserna där spöken och oroliga
själar än i dag inte kan få ro. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Türkçe masallar Internationella biblioteket, Odengatan 59, t Odenplan, kl 13-15. Sagostund på turkiska.
Unga Cinemateket: Den röda ballongen + Palle ensam i världen Filmhuset, Borgvägen 1, t Karlaplan, kl
14. Filmhistoria för unga: Albert Lamorisses superklassiker "Den röda ballongen", där en ballong följer
efter en pojke i Paris och Astrid Henning-Jensens "Palle ensam i världen" där en pojke upptäcker att
han är ensam i världen. Barntillåtna.
Visningar av Modelljärnvägen Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. 50 meter räls och
naturtroget landskap.
MÅNDAG Babysalsarytmik - Drop in Brännkyrkagatan 19B, , t Slussen, kl 13. Kom med din baby och
dansa, sjung och spela runt Maria Llerenas congatrummor, till bl a svenska barnsånger i salsa och
andra latinamerikanska rytmer.
Visningar av Modelljärnvägen Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se Uno Miltons
handbyggda modelljärnväg med 50 meter räls och naturtroget landskap.
TiSDAG Dansföreställning: Always by my side Östasiatiska museet, Skeppsholmen, t
Kungsträdgården, kl 18. En dansföreställning om uppfostran och tre relationer under samma tak. Vad är
en pappa och hur minns vi honom? Vad är familj? En känslomässig upplevelse för att begripa kärlek
och stolthet. Dans och koreografi: Hui-Han Hu. Rek ålder från 15 år.
Historiespaning Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13. Visning om kungar och drottningar, deras
kläder i krig och fest, vackra vagnar och en uppstoppad häst.
Visningar av Modelljärnvägen Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. 50 meter räls och
naturtroget landskap.
oNSDAG After Dagis: Kom och dansa så hela huset skakar! Tegelscenen, Söndagsvägen 9,
Hökarängen, t Hökarängen, kl 16. Micaela Gustafsson sång, Susana Municio kontrabas och Olof
Andersson på gitarr spelar barnlåtar i akustisk ska och gladpunk-stil. Köp varmkorv och fika fr kl 16.
Drop in. Föreställningen börjar kl 17.
Babysalsarytmik - Drop in Brännkyrkagatan 19B, , t Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung
och spela runt Maria Llerenas congatrummor, till bl a svenska barnsånger i salsa och andra
latinamerikanska rytmer.
Historiespaning Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13. Visning om kungar och drottningar, deras
kläder i krig och fest, vackra vagnar och en uppstoppad häst.
Visningar av Modelljärnvägen Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se Uno Miltons
handbyggda modelljärnväg med 50 meter räls och naturtroget landskap.
ToRSDAG Historiespaning Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 13. Visning om kungar och drottningar,
deras kläder i krig och fest, vackra vagnar och en uppstoppad häst.
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GRATIS Pingisskola Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 17-19. Alla mellan
8-12 år är välkomna. Vi spelar runt flera bord och det är även pingisturnering varje gång. Du behöver
inte anmäla dig utan det är bara att komma hit.
Visningar av Modelljärnvägen Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. S50 meter räls och
naturtroget landskap.
MER PÅ STAN Blandat FREDAG Internationella Kvinnodagen ABF-huset, Sveavägen 41, t
Rådmansgatan, kl 20. Kvinnosektionen i Svensk-Grekiska föreningen bjuder in till firande med mat och
levande musik.
No one is illegal-HBTQ Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, t
Midsommarkransen, kl 18-22. Premiärkväll för nya LGBTQI-gruppen i nätverket "No one is illegal"
(Ingen Människa är Illegal). En kväll med queer-film, solidaritet och party.
LÖRDAG GRATIS Arabiskt språkcafe Husby bibliotek, Edvard Griegsgången 9, t Husby, kl 13-14.30.
Vill du lära dig arabiska fraser? Kom till Husby bibliotek. Inga förkunskaper krävs. Ingen föranmälan. Vi
bjuder på fika.
GRATIS En vision av Linjeland Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, kl 14-16. "En vision av
Linjeland" är en översättning till svenskan av ett avsnitt ur Derek Beaulieus "Flatland - a romance of
many dimensions (information as material, 2007)". Läsningar m m med: Derek Beaulieu, Beata
Berggren, Jörgen Gassilewski och Peter Thörneby.
Indisk dans Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen, kl 14. Vi bekantar oss med den indiska
tempeldansen Odissi och dess rytmer. För ungdomar och vuxna från 15 år. Inga förkunskaper krävs.
Ca 60 min.
GRATIS Kulturfest med Syriska Riksförbundet ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 17.
Kvinnodagsfest med teater, musik, sång och poesi. Konstutställning och diktläsning av Elisabeth
Korndahl.
GRATIS Stora föreningsdagen ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 10-16. Hitta inspiration,
lär nytt och byt erfarenheter med andra föreningsaktiva i Stockholm.
SÖNDAG Guidad busstur - Östermalm och Hjorthagen på 80 minuter Karlaplan, t Karlaplan, kl 12 och
13.30. Oxenstiernska malmgården, Tyskbagarebergen och "Yttersta mörkret". Villastaden, Lärkstaden
och Diplomatstaden. Lindarängens flyghangar, Värtagasverket och "Abbesinien" m m. Avfärd från
Karlaplan, vid Lutzengatan.
h GRATIS Kulturell afton - Sexuella rättigheter i Latinamerika Clustret, Skeppsbron 44, t Gamla stan, kl
16-20.Kulturell afton i samband med den internationella kvinnodagen. Fotoutställning,
dokumentärvisning, karibiska toner från Dj Masaya, dansuppvisning med den bolivianska dansgruppen
yawar mallku och intressanta presentationer med tema srhr och abortfrågan i Latinamerika.
Kultursöndag - Gustaf III Kristinehovs malmgård, Kristinehovsgatan 2, t Hornstull, kl 14-16. Föredrag av
Annika Windahl Pontén och Stina Odlinder Haubo, (100 kr). Gratis konsert med Föreningen för Tidig
Musik. Café Anno 1790.
Öppet Skepp på Briggen "Tre Kronor" Briggen "Tre Kronor", Kastellholmskajen 11, kl 12-16.
det vackra råtacklade träfartyget, byggt på Skeppsholmen och sjösatt 2005.
Info: www.briggentrekronor.se MÅNDAG Babycafé Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl 13.30-15.
Träffpunkt för dig som har ett mycket litet barn som inte hunnit fylla 9 månader. Vi fikar, umgås och har
en sångstund. Arr: Svenska kyrkan Basarklubben Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t
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Mariatorget, kl 13-16. Basarklubben tillverkar handarbeten till förmån för gårdens verksamhet. Vi bjuder
på kaffe och kaka.
Stadsarkivet för nybörjare Stadsarkivet, Kungsklippan 6, t Rådhuset, kl 17. Kom igång med din
arkivforskning, släktforskning och Stadsarkivets sökdatabaser med en snabb introduktion i läsesalen (ej
annandag påsk).
Öppen kroki Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, t Midsommarkransen, kl
19-21. Ta med papper och penna.
Öppen kroki Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 17-19. Tag med eget
material.
TiSDAG GRATIS Gravitationsvågor Nobelmuseet, Stortorget 2, t Gamla stan, kl 18. Jessica Elevant,
doktorand i teoretisk fysik på Stockholms Universitet, samtalar med publiken om vad gravitationsvågor
är för något, vad de kan lära oss. Boka plats: bokning@nobelmuseum.se Release me Kulturhuset
Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 18. I säsongens andra Release Me gästar Måns Wadensjö,
Negar Naseh, Marie Norin och Susanna Alakoski. Foajé 3 Under ytan - magasinsvisning Stadsarkivet,
Kungsklippan 6, t Rådhuset, kl 15. Se Stadsarkivets magasin och hör röster från Stockholms förflutna.
Ingen föranmälan, begränsat med platser.
Öppen kroki ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18.30. Teckna modell under sakkunnig
ledning. Ingen föranmälan. Ta med block och penna. Arr: ABF Stockholm ONSDAG Afrikanska
trummor Djembe Center, Kungsgatan 35, t Hötorget, kl 19-20. Introduktionskurs. Lär dig spela
traditionella rytmer på djembe (finns att låna). Inga förkunskaper krävs. Från ca 15 år. Info:
www.djembe.se Kroki med modell i rörelse Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen, kl
17.30-19.15. Fånga dansarens uttryck i form, balans och rörelse. I pausen erbjuds enkelt fika till
självkostnadspris. Insläpp 17.15. Drop-in.
Kulturmannen i ord och på film Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, kl 18. Filmen "A
Bigger Splash" visas i Klarabiografen. Efter visningen följer ett samtal mellan Åsa Beckman och Ebba
Witt Brattström, lett av journalisten Björn af Kleen, där både filmens Kulturman och kulturmän i
allmänhet analyseras.
Svenskt språkkafé Historiska museet, Narvavägen 13-17, t Karlaplan, kl 18-20. Språkkafé i museets
restaurang för dig som vill förbättra din svenska. Drop-in.
GRATIS Träffa en byggnadsantikvarie Stadsarkivet, Kungsklippan 6, t Rådhuset, kl 14-16. Få
rådgivning om ändringar i kulturhistoriska hus, allt från fönster till trapphus och tips om färgsättning och
vilka material som passar husets historia. Drop-in. Arr: Stadsmuseet TORSDAG h GRATIS Dansfilm
och samtal Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen, kl 18. Se svenska och internationella
kortfilmer och möt filmare och koreografer i samtal om dansfilm, under ledning av Henrik von Sydow,
SVT. I samarbete med ScreenDance Festival.
GRATIS Stick- och virkjunta Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, t
Midsommarkransen, kl 19-22.
Öppen seniorverksamhet Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, t Mariatorget, kl 14-16. Här
har du möjlighet att använda våra datorer och få hjälp med att komma igång med din Ipad, spela pingis
och sällskapsspel, fika i caféet och umgås med vänner.
Friluft/Motion SÖNDAG Drevviken, Flaten och Ältasjön Farsta centrum,t Farsta, kl 10. Vandring ca 12
km med Kerstin Fruchter. Samling kl. 10.00 vid T-Farsta. Slutmål T-Skarpnäck. Två raster. Arr:
Stockholms Vandrareförening Mälaren förbi Görvälns slott, Hummelmora, Gåseborg, Kyrkhamn till
Backlura. Kallhälls station, kl 10. Vandring ca 17 km med Barbro och Bernt Haglund. Samling kl. 10.00
vid Kallhälls station (passande pendeltåg från Stockholm C mot Bålsta kl. 9.28). Två raster. Arr:
Stockholms Vandrareförening Natur i stan på vårvintern Sofiaskolans busshållplats, kl 13. Följ med
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Margareta Lysell på en vandring från Sofia till Skinnarviksbergen. Var finns fåglarna? Hur väntar träden
på våren? Växer något redan i bergsbranterna? Ta gärna med kikare om du har. Avslut
Skinnarviksbergen. Ca 4 km, 3 timmar. Arr: Naturskyddsföreningen Nature Crossfit Tantolunden, t
Hornstull, kl 11. En kombination av yoga, qi gong, klättring, röstlek och barfotalöpning. Vi träffas i korset
golfbana/koloniträdgård.
Täby/Vallentuna Hägernäs station, t Hägernäs, kl 9.30. Vandring 20-22 km med Bengt Blomqvist.
Samling kl. 9.30 vid Hägernäs station (passande tåg från Östra station mot Österskär kl. 9.05). Slutmål
Brottby. Två raster. Arr: Stockholms Vandrareförening TiSDAG Tranholmen t Danderyds sjukhus, kl 10.
C:a 10 km. Saml: T-stn Danderyds sjkh södra utg. kl 10:00. Slut: Djursholms torg, buss 606. Ledare:
Gunvor Stenbeck. Arr: Vardagsvandrarna ONSDAG Mälaren, Trekanten och Årstaviken t Mälarhöjden,
kl 10. Vandring ca 11 km med Kerstin Höijer. Samling kl. 10.00 vid T-Mälarhöjden (röda linjen mot
Norsborg). Slutmål T-Gullmarsplan. En rast. Arr: Stockholms Vandrareförening Föredrag/Debatt
FREDAG Barndrottningen Filippa och hennes värld Historiska museet, Narvavägen 13-17, t Karlaplan,
kl 15. Filippa var inte ens åtta år fyllda när hon trolovades med Erik av Pommern. 12 år gammal, år
1406, blev hon drottning av Sverige, Danmark och Norge. Författaren och översättaren Eivor Martinus
berättar. Bokas på historiska.se h GRATIS Författarbesök på lunchen - Cilla Naumann Haninge
Kulturhus, Poseidons torg 8, kl 13. Cilla Naumann är aktuell med den uppmärksammade romanen
"Bära barnet hem" som är nominerad till Sveriges radios romanpris. Hon debuterade 1995 med boken
"Vattenhjärta" och har två gånger blivit nominerad till Augustpriset för romanen "Kulor i hjärtat" (2009)
och "Springa med åror" (2012). Arr: Haninge kultur och ABF Södertörn.
h GRATIS Författarmöte - Fanna Ndow Norrby Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, t
Telefonplan, kl 14-16. Fanna Ndow Norrby är frilansskribent och aktivist som våren 2014 startade
kontot @ SvartKvinna på sociala medier och fick 10 000 följare första dagen. I sin bok "Svart Kvinna" är
svarta kvinnors upplevelse av rasism samlade tillsammans med längre texter om existensberättigande
och ojämlikhet. Föreläsningen är på engelska.
GRATIS Telia - alliansregeringen och korruptionen ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 8.
Morgonföreläsning: Patricia Hedelius (SvD), har granskat Telias affärer med tveksamma inslag i
Uzbekistan och Vitryssland. Vad visste alliansregeringen?
Under den samme himmel ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Dokumentärfilm och
samtal om vad som möter asylsökande flyktingar i Sverige, filmen av Ditte Haarlöv Johnsen och samtal
med Amineh Kakabaveh (V), som kom till Sverige som 17-åring och Joanna Castro Echeverri.
Vårt egensinniga luktsinne ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 8.30. Professor Maria
Larsson, professor i perception och psykofysik, morgonföreläser om doftupplevelser.
LÖRDAG GRATIS Att kunna staden ABF- huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 12.
Arkitekturhistoria i plan- och byggprocessen - hinder eller framgångsfaktor? Föreläsningar och
seminarium med Cecilia Sagrén, Martin Rörby, Ingrid Sjöström, Peter Lundevall, Stina Hagelqvist,
Lennart Tonell, Anna-Karin Ericson, Bosse Lagerqvist, Magnus Silfverhielm, Anders Bodin, Elisabet
Andersson, Fredric Bedoire, Kerstin Brunnberg och Henrik Nerlund.
Forum T Turteatern, Lågskärsvägen 13, t Kärrtorp, kl 16.30. Aisthesis #2 - Konst och kritik: filosofiska
samtal om estetiken och kritiken med Anders Olsson, Alex Rodallec, Cecilia Djurberg och Thomas
Olsson.
GRATIS Författarmöte - Emilia Degenius Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, t Bergshamra, kl
15.30. Emilia Degenius berättar om sin självbiografiska roman "Åka skridskor i Warszawa", en
berättelse om de växande judeförföljelserna i 60-talets Polen och om beslutet att som 17-åring ensam
utvandra till Sverige.
GRATIS Gener, teknologi och träningsoptimering Gymnastikoch idrottshögskolan, Lidingövägen 1, kl
11. Forskare Mikael Mattsson föreläser. GIH:s aula.
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SÖNDAG Film och samtal om El Salvador ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 12.
Filmvisning : "Tigern och rådjuret", "Ruffinas långa längtan" och "Ett löfte för livet". Panelsamtal om
situationen i El Salvador med Anita Cristina Escher Echeverría, Carmen López Álvarez, Minna Levin
och Johan Schmidt.
På resa med Pausanias Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, t Kungsträdgården, kl 13. Den grekiske
upptäcktsresanden Pausanias (100-talet e.Kr) är känd för att ha skrivit världens äldsta guidebok,
"Hellados Periegesis", Beskrivning av Grekland. Med: Johanna Akujärvi, Magnus Halldin och Sven
Smedberg.
GRATIS Teologisk forskning och framsteg Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, t Gamla stan, kl 13.
David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola,
reflekterar utifrån sin nya bok " Det gudlösa folket - de postkristna svenskarna och religionen" om
sekulära svenskars attityd till religion.
GRATIS Vilhelm Moberg - det fria ordets vapendragare ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl
13.30. Hör Anna-Karin Carlstoft Bramell, som med doktorsavhandlingen "Vilhelm Moberg tar ställning",
har fördjupat sig i Mobergs journalistisik samt Viveca Wilhelmsson (Eva Mobergs dotter).
MÅNDAG Bokafton: Släpp fången loss: Gud bland metaforer och apofatiska provisorier
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, t Rådmansgatan, kl 19-20.30.
Ett samtal mellan K G Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan, och Gunilla Kindstrand,
journalist. Arr: S:ta Katharinastiftelsen GRATIS Den trånga porten ABF-huset, Sveavägen 41, t
Rådmansgatan, kl 12. Om klassegregeringen till högskolan och vägar till breddad rekrytering: hör Mats
Wingborg och Sten Svensson i ett samtal med Moa Neuman, Karin Åmossa och Daniel Suhonen utifrån
rapporten "Porten kallas trång".
Medborgarutredningen - Energiomställningen ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 19.
Sverige har stora möjligheter att gå före i den energiomställning som är nödvändig om Parisavtalet ska
bli verklighet. Medv: Staffan Laestadius och Johan Börje. Moderator Stina Oscarson. Arr: Klimataktion
och ABF TiSDAG Bokprovning: Barnböcker Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, t Odenplan, kl
13-16. 2015 års barn- och ungdomsböcker visas i biblioteket 15 mars -21 april. Föreläsningar med
trender, tendenser och statistik över utgivningen. I år är forskaren Maria Nilson från Linnéuniversitetet i
Växjö särskilt inbjuden för att tala om ungdomsböcker.
Dansa med änglarna Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, t Rådmansgatan, kl 13. Per Harling, präst
och psalmskapare kommer.
Ekelöf bok för bok MER PÅ STAN FORTS.
ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Gunnar Ekelöf bok för bok: "Dedikation (1934)" - lär
mer om Ekelöfs dikter med Ekelöfsällskapet som medverkar vid varje tillfälle och ger bakgrund.
Författarkväll - Katarina Gospic och Isabelle Sjövall NK Bokhandel, Hamngatan 18-20, t T-Centralen, kl
18. Författarna talar om sin bok "Neurodesign: Inredning för hälsa, prestation och välmående". I
bokhandeln.
Författarmöte - Cilla Naumann Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2, kl 19. Cilla Naumann är aktuell
med den uppmärksammade romanen "Bära barnet hem" som är nominerad till Sveriges radios
romanpris. Hon debuterade 1995 med boken "Vattenhjärta" och har två gånger blivit nominerad till
Augustpriset för romanen "Kulor i hjärtat" (2009) och "Springa med åror" (2012).
GRATIS Författarmöte - Gabriela Adameşteanu Rumänska kulturinstitutet, Skeppsbron 20, t Slussen, kl
18. Gabriela Adame teanu presenterar den svenska översättningen av sin bok "Förlorad morgon".
Under kvällen samtalar den rumänska författaren med Annina Rabe, litteraturkritiker, Hannes Meidal,
skådespelare vid Dramaten i Stockholm - läser stycken ur boken. Förhandsanmälan till rkis@rkis.se
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Författarmöte - Klara Wiksten Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, t Rådmansgatan, kl 18.
Bibliotekarien Patrik Schylström samtalar med Klara Wiksten om hennes nya seriealbum "Hjärnan
darrar".
I Programhörnan.
h Författarsamtal - Sven Wollter och Daniel Sjölin Södra Teatern, Mosebacke torg 1, t Slussen, kl 19.
Samtal med romandebuterande Wollter och Sjölin om romanen "Hon, Han och Döden", men också om
kärleken, åldrandet och teatern. Samtalet följs av bokförsäljning, signering och releasemingel i Södra
bar.
Författarsamtal: Carolina Neurath Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, t Östermalmstorg, kl 17.30.
Författaren Carolina Neurath samtalar med sin förläggare Ann-Marie Skarp om sin nya
spänningsroman Fartblinda.
Hjälp via flyg Aspnäskyrkan, Hästskovägen 65, kl 13. Leif Larsson, MAF (Mission Aviation Fellowship),
berättar om hjälp till tusentals isolerade små samhällen i utvecklingsländer. Arr: RPG Järfälla MediYoga
ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. MediYoga för dig med neurologisk diagnos:
föreläsning med Anette Hansson.
Mindfulness, känslostormar och beroende ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18.
Psykiatrikerna Åsa Nilsonne, Markus Heilig och Predrag Petrovic berättar om hjärnforskningens allt
större betydelse för psykologin och hur den nya kunskapen går att tillämpa i vardagen och vården.
Om jämlikhet - ett politiskt ideal?
Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , kl 18. Per Sundgren, som tagit initiativ till
stiftelsen Jämlikhetsfonden, kommer att förklara varför han gjort det och varför jämlikhet är lösningen på
många av de problem som vår värld står inför.
Omställning Midsommarkransen: Klimatångest Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46,
Midsommarkransen, t Midsommarkransen, kl 18.30. Workshop med tema klimatångest med leg
psykolog Karin Andersson.
Hembakat ekologiskt fika finns i caféet.
GRATIS Samtal om Gud Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, t Medborgarplatsen, kl 19.
Peter Örn samtalar med Irma Schultz Keller, sångerska och kultursamordnare i Katarina kyrka. Arr:
Rastplats Söder GRATIS Samtalscafé med tema livskvalitet Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl
19-20.30.
Är det viktigt att tro på något? Torbjörn Andersson, leg. psykolog, leder samtalet.
ONSDAG GRATIS Afrofobi i dag och igår ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Afrofobins
sociala och ekonomiska verklighet - en föreläsning med Faaid Ali-Nuur, Afrosvenskarna.
Bokprovning: Barnböcker Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, t Odenplan, kl 9-12. 2015 års
barn- och ungdomsböcker visas i biblioteket 15 mars -21 april. Föreläsningar med trender, tendenser
och statistik över utgivningen. I år är forskaren Maria Nilson från Linnéuniversitetet i Växjö särskilt
inbjuden för att tala om ungdomsböcker.
GRATIS c/o Stadsbiblioteket: Stockholm före Stockholm Vasastan, kl 18.30-19.20. Filosofie doktor
Susanne Thedéen presenterar bokprojektet "Stockholm före Stockholm - från äldsta tid fram till 1300".
Docent Torun Zachrisson berättar om tiden före år 1100. Kerstin Söderlund, arkeolog vid Stadsmuseet,
berättar om Stockholm år 1100-1300. Arr: Stadsmuseet GRATIS Författarsamtal: Henry Bronett
Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, t Östermalmstorg, kl 17.30. Henry Bronett läser ur sin nya bok
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Kaddish. Historietter (bokförlaget Langenskiöld).
GRATIS Jämlikhet - visst funkar det ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Samtal med
Patrik Witkowsky, filmare, och Victoria Rixer, Coompanion Stockholm.
GRATIS Kärnvapenfaran ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Kärnvapenfaran - hur är
situationen i Nordkorea och Europa? Ett seminarium med Dan Smith, Magnus Hellgren, Josefin Lind
och Sofia Tuvestad. På engelska och svenska.
Le Petit Prince Franska Skolan, Döbelnsgatan 9, kl 18. Skådespelarläsning av den berömda franska
boken "Den lille prinsen" (Le Petit Prince). På franska och svenska med skådespelarna Anny Romand
och Mattias Malmros. Arr: Alliance Française.
GRATIS Migration globalt ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Lisa Pelling,
utredningschef för Arena Idé, föreläser om hur den globala migrationen och migrationsströmmarna ser
ut.
Mina drömmars stad ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Eliza Kücükaslan och Linda
Kücükaslan Karlsson samtalar om vad böckerna betytt för olika generationer i en familj, om deras
klassresa och sina föräldrars flytt från sydöstra Turkiet till Stockholm.
h Människa och natur: Mayakollapsen Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, kl 18.
Mayaområdets samhällen i södra Mexiko och norra Centralamerika har vid flertal tillfällen påverkats av
klimatförändringar. Den mest kända är "mayakollapsen" mellan år 750 och 1050 e. Kr. Med arkeolog
Johan Normark, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
Naturskydd i Järfälla och världen Barkarby bibliotek, Jaktplan 2, kl 18.30. Ingemar Karlsson berättar.
Fika fr kl 18.
Psykoanalys och KBT ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 19. Psykoanalys eller KBT komplement eller krock? Ett samtal med psykoanalytikerna Charlotta Björklind och Göran Borg. Arr:
Svenska psykoanalytiska föreningen.
Urban odling Åsögatan 115, kl 18- 21. Välkommen till Söderortskretsens årsmöte. Efter mötet föreläser
Björn Oliviusson, doktorand på KTH, om det senaste gällande urban odling. Info och anmälan: Senast
11 mars till staffan.winter@hotmail.com, 070-516 12 34. Arr: Söderorts Naturskyddsförening Vad vet du
om 1300-talet - och vad skulle du vilja veta? Historiska museet, Narvavägen 13-17, t Karlaplan, kl 18. I
samarbete med Stockholms universitet. Bokas på historiska.se Världsekonomin - komplexa
stafettväxlingar mellan globala draglok Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, t Gamla stan, kl 17.
Elisabet Kopelman om hur de stora aktörerna USA, Europa och Kina förhåller sig till varandra.
Föreläsning kl 18, soppa serveras kl 17-18 och ingår i biljettpriset.
TORSDAG Body armor Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 17.30. Smyckessmeden Åsa Lockner
berättar om tankarna bakom skapandet av smycken utöver det vanliga.
GRATIS Författarsamtal - Kai Korkea-aho Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, t Hötorget, kl 19. Samtal
med journalisten Ingemo Lindroos om nya boken "Onda Boken", en roman om en gammal diktsamling
som är värsta thrillern". Tidskriften Suomen Granta valde 2014 Kaj Korkea-aho till en av de bästa unga
finländska författarna.
GRATIS Författarsamtal: Mohammad Fazlhashemi Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, t
Östermalmstorg, kl 17.30. Mohammad Fazlhashemi talar om sin nya bok Islams dynamiska mellantid.
Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islam.
GRATIS Gör inte skillnad på människor Adolf Fredriks församlingssal, Kammakargatan 30, kl 18.
Panelsamtal i medmänsklighetens och mångfaldens tecken. Dagens tema "Rasism och fanatism i vårt
samhälle", med Daniel Poohl VD Expo & Anna-Lena Lodenius journalist & författare.
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GRATIS Hur mår Brasilien? ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Brasilien, från hög
tillväxt till ekonomisk kris? Samtal med Torsten Wetterblad, Lennart Kjörling och Örjan Bartholdson.
Religion eller sekulär humanism?
ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18. Samtal mellan Kashif Virk, imam, och Christer
Sturmark, Förbundet Humanisterna.
GRATIS Sthlm Brutal ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 14. Sthlm Brutal - Innerstadens
arkitektur under 1960- och 70-talen: arkitekturhistorikern Martin Rörby berättar om denna misskända
del av Stockholms arkitekturhistoria.
GRATIS Tid för forntid - Kulturkrock på stenåldern? Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7, t
Universitetet, kl 18-19. Ett nytt projekt för att göra lämningar från Alvastra pålbyggnad tillgängliga,
Jackie Taffinder, Nathalie Dimc & Gregory Tanner. Arr: Doktorandrådet på Institutionen för arkeologi &
antikens kultur.
GRATIS Urbana fronter och gentrifieringens praktik ABF-huset, Sveavägen 41, t Rådmansgatan, kl 18.
I vems intresse drivs egentligen den nya stadsomvandlingen och vad får den för konsekvenser för
stadens invånare? Catharina Thörn berättar utifrån sin bok.
Kropp/Själ FREDAG 18 Rörelser Taiji-Qigong Gustav Vasa Kyrka, Karlbergsvägen 1-5, t Odenplan, kl
11.15-11.45.
Enkla långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ. Drop-in.
SÖNDAG Retreat Klockargården Lovö, Strömdalsvägen 8, kl 10-16. Här får du vara i tystnad och
lyssna inåt och utåt. Möjlighet till enskilt samtal med retreatledarna samt att läsa, måla, promenera eller
att bara vara vid brasan.
MÅNDAG Groundance Eriksdalsbadet, Hammarby Slussv. 20, t Skanstull, kl 18-18.55. Stärkande,
dynamiska rörelser till sköna rytmer hjälper dig släppa såväl fysiska som mentala spänningar. Drop in.
Groundance - Gratis prova-på FYSSforum, Ringvägen 101, kl 16.15-17.15. Detta är en lugnare klass
än andra Groundance- klasser. Maila för portkod: carina@groundance.se Rosen easy movements
Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 12.30-13.30. Enkla men effektiva
rörelser som skapar avslappning, ökar kroppsmedvetenhet, ger bättre rörlighet, hållning och balans.
Drop-in.
TiSDAG 18 Rörelser Taiji-Qigong Skärholmens kyrka, Bodholmsplan 1, t Skärholmen, kl 12-12.30.
Långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ. Drop-in.
Qigong HelhetsHälsan, Wallingatan 37, kl 18-19. Vill du få mer harmoni och energi i ditt liv? Anmälan:
info@teljomeva.se ONSDAG 18 Rörelser Taiji-Qigong Oscarskyrkan, Narvavägen 6, t Karlaplan, kl
12-12.30. Långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ. Drop-in.
GRATIS Orgel med massage S:t Görans kyrka, Welanders väg 2, t Fridhemsplan, kl 12-13. Orgelmusik
med axel- och ryggmassage direkt efter veckomässan som börjar kl. 12.00.
Qigong HelhetsHälsan, Wallingatan 37, kl 12-12.30. Vill du få mer harmoni och energi i ditt liv?
Anmälan: info@teljomeva.se Rosen easy movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall,
Hantverkargatan 3K, kl 18-19.
Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning. Drop-in.
TORSDAG 18 Rörelser Taiji-Qigong Högalids församling, Högalids kyrkväg 15, t Hornstull, kl 12-12.30.
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Långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ. Drop-in.
En kravlös timme Uppenbarelsekyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, t Aspudden, kl 18.45. Vila och
upptäck dolda djup i ditt inre med hjälp av orgel- och bibelmeditation.
Rosen easy movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 13-14.
Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning. Drop-in.
FREDAG Allt för sjön Stockholmsmässan, Mässvägen 1, kl 11-19. Motorbåtar, Stand up paddling,
Classic Boat Show, Sail Forum, Sjöräddningssällskapet, barnskoj m m.
Vildmarksmässan Stockholmsmässan, Mässvägen 1, kl 11-19.
Hitta prylarna, platserna och upplevelserna på Nordens största publika mässa för friluftsliv.
LÖRDAG Allt för sjön Stockholmsmässan, Mässvägen 1, kl 10-18. Motorbåtar, Stand up paddling,
Classic Boat Show, Sail Forum, Sjöräddningssällskapet, barnskoj m m.
Vildmarksmässan Stockholmsmässan, Mässvägen 1, kl 10-18.
Hitta prylarna, platserna och upplevelserna på Nordens största publika mässa för friluftsliv.
SÖNDAG Allt för sjön Stockholmsmässan, Mässvägen 1, kl 10-18. Motorbåtar, Stand up paddling,
Classic Boat Show, Sail Forum, Sjöräddningssällskapet, barnskoj m m.
Vildmarksmässan Stockholmsmässan, Mässvägen 1, kl 10-18.
Hitta prylarna, platserna och upplevelserna på Nordens största publika mässa för friluftsliv.
Stadsvandringar FREDAG Alvik och Äppelviken Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, t Alvik, kl
15. Alviks strand, Runda vägen och Alléparken. Samling vid Alviks kulturhus. Guide: Per Haukaas
Gamla stans hemligheter Köpmantorget, t Gamla Stan, kl 13. Märkliga hus, hemliga gångar, flyktvägar
för kungar, bortglömda kärleksnästen. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Stadsvandring i Gamla stan Köpmantorget, t Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan
under medeltiden, spänningar, yrken m m. Samling vid St Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i
Stockholm.
LÖRDAG Bajenvandring Södermannagatan 63 (Kanalplan), Södermannagatan 63, t Skanstull, kl 13.
Peter Frisk leder en vandring med berättelser om Hammarby IF och Söders historia. Samling
korsningen Bohusgatan/Södermannagatan mot Kanalplan.
Från lort till lyx Berzelii Park, t Kungsträdgården, kl 16. Följ med på stadsvandring och upptäck hur
Östermalm har gått från lort till lyx. Samling: intill statyn av Berzelius. Arr: Stockholm Our Way.
Gamla stan Stortorget, t Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur, arkitekter,
konstnärer och andra intressanta personer. Samling vid pumpen på Stortorget. Biljett köps på plats.
Barn gratis.
Kommendörsgatan Östermalm, t Karlaplan, kl 11. Gamla arbetarbostadsföreningens hus från
1870-talet, f d Cirkusbyggnaden (1888-1913) i kvarteret Brandvakten. Biograferna Puck, Fågel blå och
Maxim m m. Samling Sturegatan/Kommendörsgatan. Guide: Pontus Dahlstrand.
Kring Katarina kyrka Mariagränd 1, kl 11. Peter Frisk leder en historisk vandring över Katarinaberget till
Fjällgatan.
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Mordvandring i Gamla stan Köpmantorget, t Gamla Stan, kl 14.10. Lyssna på historier om
Käpplingemorden och Stockholms blodbad. Vem var bödeln? Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Skandaler i Gamla stan Köpmantorget, t Gamla Stan, kl 15.30. En vandring bland kärleksskandaler,
bränder, försvinnanden och märkliga flykter. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Solsidan och Saltsjöbaden Solsidan station, Tunnelvägen 33, kl 14. Vandring i Hasse Wallmans spår,
Restaurangholmen.
Samling vid Solsidans station. Guide: Per Haukaas.
Stadsvandring i Gamla stan Köpmantorget, t Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan
under medeltiden, spänningar, yrken m m. Samling vid St Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i
Stockholm.
Stieg Larssons Millennium Södermalm, kl 11.30-13.30. Följ med i Lisbeth Salanders och Mikael
Blomkvists fotspår på Södermalm. På engelska. Endast förköp. Arr. Stadsmuseet.
Villagatan och Lärkstaden Östermalm, kl 13.30. Ivar Kreuger och varuhusdirektören Joseph Sachs.
Palmeska huset och Adelsköldska villan.
Östermalms cellfängelse m m. Samling Sturegatan/Karlavägen. Guide: Pontus Dahlstrand. Tid: 1.5
timme.
SÖNDAG h Aspudden för nyinflyttade t Aspudden, kl 12. Vi följer historien i både dåtid och nutid och
stiftar bekantskap med spioner, ministrar, Herrmann Göring och vanligt folk. Samling utanför T- bana
Aspudden kl 12. Avgift. Ca 80 minuter. Guide Claes Becklin.
Gamla stan Stortorget, t Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur, m m. Samling
vid pumpen på Stortorget. Biljett köps på plats. Barn gratis.
Gamla stans hemligheter Köpmantorget, t Gamla Stan, kl 14.10. Märkliga hus, hemliga gångar,
flyktvägar för kungar, bortglömda kärleksnästen. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Kring Stureplan Berzelii Park, t Kungsträdgården, kl 13. Peter Frisk leder en historisk vandring kring de
anrika och eleganta sekelskifteskvarteren i Stockholm. Samling vid Berzelii staty.
Mina drömmars stad Nytorget 1, kl 13. En vandring till klassiska platser i Fogelströms
stockholmsromaner med ciceron Ulf Bagge. Arr: Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner och ABF.
Skulpturvandring i Årsta Årsta Folkets Hus, Årsta torg, kl 16.
Med Anders Djerf söker vi upp 65 års offentlig konst i centrala och västra Årsta. Ca 1,5 tim. Ingen
föranmälan. I samarbete med ABF Stockholm Stadsvandring i Gamla stan Köpmantorget, t Gamla
Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan under medeltiden, spänningar, yrken m m. Samling vid
St Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Traneberg t Alvik, kl 13. Över Stockholms mittpunkt Bergsringen, sedan Hallebergsv, Ödmårdsv,
Gesundaplan, Kinnekullev slut Alviks skola. Samling T-Alvik östra. Guide Per Haukaas.
Va då SoFo? Nackastatyn, Katarina Bangatan 38, kl 11. Peter Frisk leder en vandring i de s k SoFo kvarteren och berättar om dess historia och nutid.
Vandring i kvinnornas Stockholm Gamla Stan, kl 14. En historisk vandring i kvinnornas stad. Vi möter
kvinnor ur olika samhällsskikt som alla levt och verkat i Gamla stan. Anmälan och info:
www.lottastockholm.se MÅNDAG Arkitekturvandring i Årsta Årsta torg, kl 13. Årsta Torg, Årsta
Centrum, de s k "EPA-husen", nutidens förtätningar, vandring i blandade kvarter till nya Årsta kyrka.
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Ingen föranmälan. Ca 1,5 tim. Guide: Anders Djerf. I samarbete med ABF.
Gamla stans hemligheter Köpmantorget, t Gamla Stan, kl 13. Märkliga hus, hemliga gångar, flyktvägar
för kungar, bortglömda kärleksnästen. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Stadsvandring i Gamla stan Köpmantorget, t Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan
under medeltiden, spänningar, yrken m m. Samling vid St Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i
Stockholm.
Öfre Östermalm och Stureplan t Tekniska Högskolan, Danderydsgatan, kl 17. Danderydsgatan,
Karlavägen, Sturegatan, Birger Jarlsgatan m m. Samling på Danderydsgatan vid T-Tekniska högskolan.
Guide: Per Haukaas.
TiSDAG Mamsell Josabeth Sjöbergs hem Södermalm, kl 11.30-13. Vi vandrar kring platserna där hon
bodde under 1800-talet och genom bevarade akvareller kan vi följa hennes liv. Endast förköp. Arr:
Stadsmuseet Västra Kungsholmen t Thorildsplan, kl 13. Marieberg, Fredhäll. Samling utanför
tunnelbanan. Guide: Per Haukaas.
ONSDAG Liv, lust och last i det medeltida Stockholm Gamla Stan, kl 18-19.30. En tur genom Gamla
stans gränder . Endast förköp. Arr: Medeltidsmuseet TORSDAG Slakthusområdet Johanneshov, t
Johanneshov, kl 11.30-13.
Hör om områdets tillkomst och arkitektur och om hur det utvecklats genom åren. Endast förköp. Arr:
Stadsmuseet Slakthusområdet I - en 104-åring i förvandling Slakthusplan, Palmfeltsvägen 15, kl 13.
Anders Djerf guidar och berättar om behovet av ett samlat Slakthusområde som blev verklighet i början
av1900-talet. Mycket kommer att förändras i området. Ingen föranmälan.
Utställning LÖRDAG Från Vasa till Bernadotte Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 14. Följ Sveriges
kungar genom århundraden, från 1500-talets Gustav Vasa fram till 1900-talets Bernadotte.
SÖNDAG Huvudsta - en tidsresa Charlottenburgs gård, Bollgatan 12, Solna, kl 13-16. Forntiden,
nutiden och framtiden, kåkarna, gårdarna och affärerna. Människorna, minnena och miljöerna. Bilder,
filmer och berättelser. Arr: Solna Hembygdsförening GRATIS Ord från folk i fält Armémuseum,
Riddargatan 13, t Östermalmstorg, kl 13. Visning: Hur såg vardagslivet ut för fotsoldater och trossfolk?
Hur beskrevs och rapporterades krigen hem till de som inte var med på slagfälten?
GRATIS Skamsen, dömd och hängd Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 13-14. Temavisning i
museet om medeltidens brott och straff i Stockholm.
Stigbergets Borgarrum Stigbergets borgarrum, Fjällgatan 34, t Slussen, kl 13-15. Anna Lindhagens
museum visar hur en borgarfamilj levde vid mitten av 1800-talet.
TiSDAG Dödens teater Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 14. Visning av utställningen om kungliga
begravningar från Gustav Vasa till Gustaf V.
Varför såg uniformerna ut som de gjorde? Armémuseum, Riddargatan 13, t Östermalmstorg, kl 18.
Visning: Intendent Martin Markelius berättar om sin forskning kring soldaternas levnadsvillkor, uniformer
och utrustning.
ONSDAG Från Vasa till Bernadotte Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 14. Följ Sveriges kungar
genom århundraden, från 1500-talets Gustav Vasa fram till 1900-talets Bernadotte.
Huvudsta - en tidsresa Charlottenburgs gård, Bollgatan 12, Solna, kl 13-15. Forntiden, nutiden och
framtiden, kåkarna, gårdarna och affärerna. Människorna, minnena och miljöerna. Bilder, filmer och
berättelser. Arr: Solna Hembygdsförening Skönhet för alla i nytt ljus Hallwylska Museet, Hamngatan 4, t
Östermalmstorg, kl 17.30. Visning. Vid sekelskiftet 1900 tog progressiva inredningsideal form. I spetsen
gick samhällsdebattören Ellen Key. Tillsammans med konstnärsparet Karin och Carl Larsson skapades

Sida 486 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

ett modernt inredningsideal. I utställningen ges exempel på hur de nya idéerna tog gestalt.
TORSDAG Från Vasa till Bernadotte Livrustkammaren, Slottsbacken 3, kl 14. Följ Sveriges kungar
genom århundraden, från 1500-talets Gustav Vasa fram till 1900-talets Bernadotte.
SCEN Dans Godlike Eric Ericsonhallen, Kyrkslingan 2-4, sö kl 19. Två verk, två koreografer, ett tema.
Odelya Kuperberg (Israel) och Israel Aloni (Sverige) började samtala om kraften i att tro. Hur kan man
offra mänskligt liv, sitt eget eller någon annans, för ett abstrakt koncept: Gud, kärlek, religion, konst?
Fem dansare och en sångerska, alla från olika länder.
PREMIÄR Jump with me! Weld, Norrtullsgatan 7, t Odenplan, lö kl 19, sö kl 19, ti kl 19. Tre personer
som enbart existerar genom hoppet. Deras manér och kroppar är formade av hoppet. De tänker när de
hoppar. De pratar genom hoppet. Deras sånger sjungs när de hoppar. Känslorna hoppar. I kort, hoppet
är deras livlina. Koreograf: Rosalind Goldberg. Dansare: Salka Ardal Rosengren, Anne-Mareike Hess
och Tove Salmgren.
Körper Operan, Gustav Adolfs torg, t Kungsträdgården, fr kl 19, lö kl 15. Koreografen Sasha Waltz
arrangerar 13 dansare i ett antal spektakulära tablåer om den mänskliga kroppen och lyfter några av
vår tids mest intressanta frågor. Vad är en kropp? Hur är den konstruerad? Var går gränsen för
genetisk manipulation? Sasha Waltz rör sig mellan olika konstformer.
La Familia Alias Teatern, Hälsningegatan 3, t Odenplan, to kl 19. En dansteaterföreställning om
familjer, gränser och mytomspunna kvinnor. Fyra kroppar ristade med olika erfarenheter, individer som
utmanar och upplöser gränserna kring kultur, etnicitet, kön, språk, makt och sexualitet. En
familjeföreställning för alla från 11 år. Koreografi och regi: Paloma Madrid. Med: Nasreen Aljanabi
Larsson, Monica Albornoz, Jane Monique Umutoni, Sofía Castro m fl.
PREMIÄR Nadja Hjorton - "Medea - !t's a classic" MDT, Slupskjulsvägen 30, t Kungsträdgården, on kl
20. Med för-mycket-avallt och dionysisk dekadens vill Nadja Hjorton få in fler berättelser i Medeamyten.
Set and Reset/Reset DOCH:s cirkushall, Brinellvägen 58, fr kl 18, lö kl 18. Studenter vid
Kandidatprogrammet i dans vid Dans och Cirkushögskolan framför ett verk av Trisha Brown med musik
av Laurie Anderson från 1983, och Der Bau - ett samtida verk av Isabelle Schad som aldrig tidigare
visats i Sverige. Stora scenen.
Musikteater American Idiot Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, fr kl 20, lö kl 16 och 20, sö kl 20, to kl 20.
Rockmusikalen American Idiot är baserad på punkrockbandet Green Days klassiska skiva med samma
namn. Regi av Philip Zandén och koreografi av Ambra Succi. Huvudrollen som Johnny görs av Viktor
Norén från banden Sugarplum Fairy och Viktor & the Blood. De andra huvudrollerna spelas av Petter
Snive, Zandro Santiago och Frida Modén Treichl.
Cabaret Stockholms stadsteater, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 19, sö kl 19, ti kl 19. Ronny
Danielsson sätter upp Cabaret med inspiration från dagens Sverige. I rollerna: Sarah Dawn Finer, Linus
Wahlgren, Robert Fux, Lill Lindfors, Johan Rabaeus, Lars Göran Persson, Maja Rung och Lars Betke.
På scen även tio dansare, bland andra Lisette Pagler, David Dalmo och Tony James- Andersson samt
sex musiker under ledning av Joakim Hallin. Stora scenen.
Charley ́s Tant Intiman, Odengatan 81, t Odenplan, fr kl 19.30, lö kl 15 och 19.30. Efter slutsålda hus i
både Göteborg och Malmö nu i Stockholm. Claes Malmberg, Jan Malmsjö, Ewa Roos och Anders Hatlo
i en färgsprakande musikalisk nyversion.
Förklädet Göta Lejon, Götgatan 55, t Medborgarplatsen, fr kl 19.30, lö kl 15.30 och 19.30, to kl 19.30.
En modern, nyskriven musikal och en kärleksförklaring till de klassiska musikalkomedierna från början
av 1900-talet. MedBjörn Kjellman, Pernilla Wahlgren, Maria Lundqvist, Rennie Mirro m fl.
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Jersey Boys China Teatern, Berzelii Park 9, t Östermalmstorg, fr kl 19.30, lö kl 15 och 19.30, sö kl 15,
to kl 19.30. Broadwaymusicalen berättar den sanna historien om hur fyra vanliga arbetargrabbar från
New Jersey är på väg att hamna snett i livet men i stället börjar skriva sin egen musik, skapa sitt eget
unika sound och plötsligt säljer mer än 175 miljoner plattor världen över.
Moa Kompani1 Teater, Sibyllegatan 29, sö kl 16, må kl 19. En musikalisk föreställning om Moa
Martinson. Regi och manus: Maria Hörnelius. Med: Lisbeth Johansson och Carita Jonsson. Gästspel av
Teater Uno.
Näktergalarna Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, fr kl 12. En magisk, musikalisk
berättelse om de tre svenska världsstjärnorna Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe Hebbe.
Operatrion Divine sjunger och Sven-Bertil Taube berättar. Musik av bl a Mozart, Bellini, Verdi, Donizetti
och Gounod. Manus: Cecilia Sidenbladh. Regi: Stina Ancker.
Snövit Maximteatern, Karlaplan 4, t Karlaplan, sö kl 12 och 16. Bröderna Grimms klassiska saga
omarbetad av Robert Dröse till en modernare version med stor ensemble, påkostade kläder och
fantasifull scenografi. SCEN FORTS.
Originalmusik med allt från klassiska musikalballader till rock, gladjazz och house. Med: Yohio, Nanne
Grönvall, Ellen Bergström, Niclas Wahlgren, Kalle Rydberg m fl.
Vem är han den där Pink Floyd?
Teater Moment, Gubbängstorget 117, t Gubbängen, fr kl 19, lö kl 19. En musikberättarföreställning om
en grupp som blev en person som gick isär. Med Peter Bryngelsson och Lars Liljegren.
Opera Carmen Moves Folkoperan, Hornsgatan 72, t Mariatorget, lö kl 18, sö kl 16, on kl 19, to kl 19. En
lekfull och lustfylld dansopera om kärlek, åtrå och passion. Med operasångare, dansare, kör och
Folkoperans orkester. I Carmen Moves vävs musik av Georges Bizet och Rodion Sjtjedrin ihop.
Regissör och koreograf: Örjan Andersson.
h Parsifal Operan, Gustav Adolfs torg, t Kungsträdgården, sö kl 15, to kl 18. Nästan på dagen tre år
efter sitt stora genombrott som Wagnersångare på Metropolitanoperan sjunger Peter Mattei samma roll,
gralriddaren Amfortas, i Christof Loys lovprisade uppsättning av Parsifal på Kungliga Operan. Förutom
Mattei återfinns Michael Weinius i titelrollen och Katarina Dalayman som Kundry.
Show Cirkusveckan: Lähtö/Départ, WHS Hangaren Subtopia, Albyvägen 38, t Alby, lö kl 19. Finskt
kompani med en exklusiv föreställning i magie nouvellestil som gestaltar ett kärleksförhållande där
absurd humor alternerar tragedi. Illusioner och mystik i gränslandet mellan cirkus, magi och visuell
konst.
Cirkusveckan: The Angela Wand Show - Wounded Animals Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, fr kl 19.
En soloföreställning som hyllar människans tillkortakommanden och hennes instinkt att vara vänlig mot
sina medmänniskor.
En lunch med Forsell Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, sö kl 12. Under en läcker
sopplunch sjunger, spelar och drömmer sig Albin & Fredrik runt i Lars Forssells magiska universum av
Svalor som häckar, Cirkuståg som passerar och Jordklot som snurrar!
Hallå! Popmusik, kickar å kläder Orionteatern, Katarina Bangata 77, t Skanstull, fr kl 20, lö kl 16 och 20,
to kl 20. En monolog med Magnus Uggla, skriven av Martin Luuk efter grundlig research och långa
samtal.
Historiens berså Maximteatern, Karlaplan 4, t Karlaplan, on kl 19.30. Tillhör du dem som tror att
Marie-Antoniette tyckte att de fattiga skulle äta kakor och att Mussolini fick tågen att gå i tid? Nyfiken på
hur kaffet skapade upplysningstiden och eftermiddagen då Churchill räddade världen? Nu slår sig
författaren Johan Norberg och vardagsbetraktaren Pär Nordfors samman för att täppa till dina
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kunskapsluckor i historia med en pedagogisk och humoristisk podcast, inspelad inför livepublik.
I knät på Martina Montelius Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, t Östermalmstorg, må kl 19.
Talkshow med gäster.
Improcomedy Live Café String, Nytorgsgatan 38, t Medborgarplatsen, on kl 19.30. Humorklubben
Presens i Café Strings källare.
Jerry Williams Scalateatern, Wallingatan 34, t T-Centralen, fr kl 19.30, lö kl 19.30, sö kl 16, to kl 19.30.
"Man måste få lira", en personlig och avskalad show laddad med favoritlåtar.
Lena Philipsson Skandiascenen, Djurgårdsslätten 43., fr kl 19.30, lö kl 15 och 19.30, to kl 19.30.
"Jag är ingen älskling". Ny personlig show med musiken i fokus och strålkastarljuset riktas mot Lena
Philipsson vid pianot, uppbackad av ett sexmannaband.
Niklas Strömstedt Hamburger Börs, Jakobsgatan 6, t Kungsträdgården, fr kl 18, lö kl 18, to kl 18.
"Storhetsvansinne" - nyskriven show med både hitsen och missarna.
Norra Brunn Comedy Norra Brunn, Surbrunnsgatan 33, t Rådmansgatan, fr kl 21. Stand up med: Adde
Malmberg, Niklas Andersson och Lasse Karlsson.
Norra Brunn Comedy Norra Brunn, Surbrunnsgatan 33, t Rådmansgatan, lö kl 21. Stand up med: Carl
Stanley, Niklas Andersson och Marika Carlsson.
Norra Brunn Comedy Norra Brunn, Surbrunnsgatan 33, t Rådmansgatan, ti kl 21. Stand up med: Robin
Paulsson, Simon Garshasebi och David Batra.
Norra Brunn Comedy Norra Brunn, Surbrunnsgatan 33, t Rådmansgatan, on kl 21. Stand up med:
Jörgen Sjöberg, Dominik Henzel och Johan Rheborg.
Norra Brunn Comedy Norra Brunn, Surbrunnsgatan 33, t Rådmansgatan, to kl 21. Stand up med:
Henrik Nyblom, Soran Ismail och Fredrik Andersson.
Oslipat Bonden Bar, Bondegatan 1 C, t Medborgarplatsen, to kl 20. Ståuppklubben för
normalbegåvade. I kväll med: Nu tar vi över Härjedalen med Marcus Johansson, Ola Aurell, Elin Almén
m fl.
Osvajpade diamanter Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, t Östermalmstorg, sö kl 20. En dryg
timme humor där du kanske hittar kärleken. Av och med Lisa Lexfors & Elina Du Rietz.
Partaj på turné Rival, Mariatorget 3, t Mariatorget, lö kl 17. Efter 44 föreställningar på Cirkus gör sig
Partajgänget nu redo för att ge sig ut på vägarna.
TSKAOS Scalateatern, Wallingatan 34, t T-Centralen, må kl 20. Standup-klubb i källaren med Soran
Ismail, Aron Flam och Petter Bristav.
Özz Nûjen & Måns Möller - Sveriges Historia Rival, Mariatorget 3, t Mariatorget, to kl 19.30. Två av
Sveriges största komiker tar de sig an ämnet Sveriges historia och frågor som "Har Gustav Vasa
egentligen åkt Vasaloppet?", den eviga "Rysskräcken - nu och då" och "Hur blev egentligen Sverige
kristet?
Özz Nûjen & Måns Möller - Sveriges Historia Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, ti kl 19.30. Två av
Sveriges största komiker tar de sig an ämnet Sveriges historia och frågor som "Har Gustav Vasa
egentligen åkt Vasaloppet?", den eviga "Rysskräcken - nu och då" och "Hur blev egentligen Sverige
kristet?
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PREMIÄR Allt som är underbart Playhouse teater, Drottninggatan 71A, t Hötoprget, on kl 19, to kl 19.
En liten pojke försöker rädda sin deprimerade mamma genom att göra en lista på allt i livet värt att leva
för: 1. Glass 2. Vattenkrig 3. Vara uppe efter läggdags och se på tv 4. Folk som ramlar pladask 5.
Bergochdalbanor. I takt med att han och listan växer inser han vilken betydelse listan har för hans eget
liv. Succépjäs från New York och London. Med: Björn Lönner.
h Alltet Unga Klara, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 13, lö kl 14, sö kl 14, on kl 13, to kl 13. En teateroch konstupplevelse på Unga Klara för de minsta och allra äldsta om livet, döden och kärleken. Av:
Ann-Sofie Bárány. Regi: Gustav Deinoff.
American Hotel Stockholms stadsteater, Sergels torg, t T-Centralen, sö kl 18, on kl 18. I en övergiven
skyskrapa någonstans i Detroit, Amerika, befinner sig Carter och Vladimir. Vladimir vill att Carter ska
hjälpa honom att dö. I en annan del av staden befinner sig Vladimirs tvillingbror Jack, som Carter
tidigare levt med. Tillsammans har de ett barn, som hon inte längre träffar. Utanför förvandlas världen,
blir långsamt till ruiner. Av Sara Stridsberg. Med: Liv Mjönes, Shanti Roney, Peter Gardiner, Ann-Sofie
Rase, Anders Johannisson. Lilla scenen.
April i Anhörigsverige Stockholms stadsteater, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 19, lö kl 18. En
föreställning om de anhöriga. Om de som lever i otrygghet och panik, de som bär på skammen som
förtvinar. De som döljer, hjälper, flyr och skäms. De ensamsörjande. De överlevande. De som diskar,
tittar bort, ser allt, arbetar, kommer i tid, städar, hämtar barn, studerar, bjuder till, ordnar upp, klipper
gräsmattan samtidigt som de själva går under. Baserad på Susanna Alakoskis bok. Lilla scenen.
PREMIÄR Aska Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, t Östermalmstorg, lö kl 19, sö kl 16, ti kl 19,
on kl 19. E n pjäs om ett vanligt äktenskap mellan en man och en kvinna men också en pjäs om
kvinnan som hjälplös skepnad i ett drunknade landskap under det manliga våldet i ett könspolitiskt spel.
Vi får följa Rebecca och Devlin som kommunicerar utan att egentligen nå fram till varandra i ett samtal
som leder till svartsjuka, river upp det förflutna och för tankarna till nazismens mörker. Johannes Brost
och Görel Crona i Harold Pinters enaktare.
BOX Maximteatern, Karlaplan 4, t Karlaplan, to kl 19.30. Tankedomptören Henrik Fexeus. En afton med
förbryllande manipulationer och rent rackarspel.
PREMIÄR Bruset Orionteatern, Katarina Bangata 77, t Skanstull, on kl 13 och 18, to kl 10 och 13. Vad
är en nyhet? Vem bestämmer vad som blir en nyhet? Hur vet man att det som står i tidningen eller på
internet är sant? Vad och vilka får synas i media? Spelas även som skolföreställning för mellanstadiet.
Med: Ester Uddén, Tito Pencheff och David Rangborg.
Cockfight Stockholms stadsteater, Sergels torg, t T-Centralen, ti kl 21.15. En relationskomedi om en
man, hans pojkvän och hans nya flickvän! Med: Vanna Rosenberg, Christer Fant, Albin Flinkas och
Patrik Hont. Kafé Klara.
Den e vi Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, ti kl 13, on kl 13. Bakom rubrikerna om brinnande
förorter finns det verkliga berättelser. Texter tolkade av svenska hiphopartister: Maxida Märak, Rosh
eller hiphopduon Ison & Fille live på scen. Lilla Scenen.
Den girige Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, to kl 19.
Hur kan man vara så fantastiskt omåttligt urbota snål och girig att pengahungern förpestar alla
mänskliga relationer in i minsta själsskrymsle? Gösta Ekmans uppsättning med Johan Rabeus som
Harpagon. I övriga roller: Christoffer Svensson, Ellen Jelinek, Hannes Meidal, Rebecka Hemse, Göran
Ragnestam m fl. Stora Scenen.
Den goda människan från Sezuan Gamla Folkets hus i Kallhäll, Blomstervägen 11A, lö kl 18, sö kl 16,
on kl 19. Bertolt Brechts klassiker om vad det är att vara en god människa. Är du eller vill du vara "en
god människa"? Kan man ens vara det? Teodok - Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla
med amatörskådespelare och musiker sätter upp.
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PREMIÄR Det här är min historia Stadsteatern i Skärholmen, Bredholmstorget 2, t Skärholmen, fr kl
18.15, ti kl 18.15, to kl 18.15. Artisten, klubbikonen och dj:n Fredrik Apollo Asplunds musikmonolog om
att som ung söka sin egen väg. Resan går från uppväxten i Kiruna till Svenska balettskolan i
Stockholm, vidare till Vogueklubbar i New York och hjärtformade pannkakor i Damaskus. Från 15 år.
Diplomati Kulturhuset, Sergels torg, t T-Centralen, to kl 18. Den svenske generalkonsuln Raoul Nordling
tog saken i egna händer för att rädda Paris från total ödeläggelse i andra världskrigets slutskede. I
Sverige är han trots detta så gott som okänd medan han i Frankrike fått såväl äretiteln "Mannen som
räddade Paris" som hedersmedborgarskap. Till följd av fransmannen Cyril Gelys pjäs om Nordling
Diplomati - som gått för utsålda hus de senaste åren i Paris - har Nordling fått ny aktualitet. I rollerna:
Allan Svensson, Tomas Bolme, Shanti Roney, Johan Hafezi, Hannes Alin, Balder Ljunggren. Regi:
Philip Zandén.
Efter vågen Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, må kl 09.30 och 10.45, ti kl 09.30 och
10.45, on kl 13 och 19. Lotta och Jacob befann sig precis i början av sitt gemensamma liv och skulle
tillbringa en vecka i Thailand. På semesterns första dag rullade tsunamin in och allt förändrades. Detta
är en spännande och personlig berättelse baserad på Charlotte Alfvins bok "För då minns jag kärleken".
En man som heter Ove Rival, Mariatorget 3, t Mariatorget, ti kl 19.30. Johan Rehborg i sce nversionen
av Fredrik Backmans bok. Historien handlar om den nitiske ordningsmannen Ove, som tycker att rätt
ska vara rätt och att det var bättre förr när folk hjälpte sina medmänniskor.
En rackarns långhelg Stockholms stadsteater, Sergels torg, t T-Centralen, lö kl 19, sö kl 17.
En fars av Maria Blom. Bibbi är en medelålders kvinna vars liv har gått i stå. Hon är för tråkig att ödsla
tid på, menar hennes alkoholiserade syster Sullan. Med: Ann Petrén, Kajsa Ernst m fl. Klarascenen.
Farmor och vår herre Stockholms stadsteater, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 18, ti kl 18.
Nästan ett helt liv har gått. Hon är ensam kvar på gården. Gården som hon kom till som en enkel piga,
men sen blev Fru Agnes Borck, kvinnan som tog hand om barnen och affärerna. Som hon kämpat för
familjens bästa! Med: Yvonne Lombard m fl. Klarascenen.
Folk om Folk - dokumentär rapidteater Fria teatern, Högdalsplan 10, t Högdalen, fr kl 19, to kl 19.
Tema: Moralpanik. Teater nästan i realtid. Personer som spelar dataspel kan bli mördare! Eller...
stämmer det?
PREMIÄR Fröken Julie - En repetition Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, on kl 12. En
av världens mest spelade pjäser ska återigen (!) sättas upp. Denna gång med en demonregissör ... Är
det verkligen så här det går till på en repetition? Med: Nadja Mirmiran, Richard Forsgren, Fredrik Hiller
och Elin Rise.
Full Galopp Fria teatern - Lilla scenen, Bergsgatan 11, t Rådhuset, on kl 19. Möt modeoraklet Diana
Vreeland i hennes våning på Kungsholmen. Med: Håkan Jonson, Annette Stensson-Fjordefalk (röst).
PREMIÄR Första varningen Pygméteatern, Vegagatan 17, t Odenplan, må kl 19, ti kl 19, on kl 19, to kl
19. Teater Fabula: Strindbergs pjäs är enligt författaren själv en komedi, som handlar om ett olyckligt
äktenskap, präglat av svartsjuka och misstänksamhet. Medverkande: Helen Stark, Martin Lundstedt,
Annika Ingeson, Emma Olofsson. Regi: Siri Beer Boman.
Ginger & Freds påtvingade möte Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, ti kl 12. De hade
en lysande karriär. Applåder och glamour. Sen gled de ifrån varandra. En musikalisk, dansant och
humoristisk föreställning om att hitta tillbaka. Med: Elin J. Kortesalmi och Victor Molino Sanchez.
Hamlet en stand up Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, lö kl 19, on kl 19, to kl 19. Roger
Westberg mimar, talar, sjunger och dansar sig igenom Claudius brodermord, Ofelias olyckliga skepnad
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och den häpnadsväckande duellen mellan Ofelias bror och Hamlet - solo! Föreställningen spelas på
engelska den 6 och 7 april.
Hans och Greta Dramaten/Elverket, Linnégatan 69, t Karlaplan, fr kl 18, lö kl 16, sö kl 13 och 16, to kl
10. Dramatikern Martina Montelius version av Bröderna Grimms klassiska saga är en osentimental,
rolig och lite kuslig berättelse om att växa upp utan pengar till glass på utflykten, om syskonskap och
om hur beroende föräldrar är av sina barn. Med: Maia Hansson Bergqvist, Rasmus Luthander, David
Book och Karin Bengtsson. Regi Sally Palmquist Procopé.
Idioten Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, lö kl 20, sö kl 16. Furst Mysjkin är en godhjärtad
person. Han tänker alltid på andras bästa, möter alla med förståelse. Inte konstigt att hans omgivning
blir provocerad. Är han i själva verket efterbliven? Eller har han en dold agenda? Och är det egentligen
godhet att visa generositet och dela med sig om man är född privilegierad? Dostojevskijs klassiker i regi
av Mattias Andersson. Med: David Dencik, Carl Magnus Dellow, Ardalan Esmaili, Ellen Jelinek, Melinda
Kinnaman m fl. Stora scenen.
Jag är en pojke med tur Teater Pero, Sveavägen 114, t Rådmansgatan, fr kl 19. Gästspel Teater
Trollslända. När Esmat var sex år flydde han från talibanerna med sin mamma och syster till Kabul.
Men han tappade bort dem på vägen. Han lyckades ta sig till Kabul och klarade sig där i flera år innan
han fick hjälp att ta sig hela långa vägen till Sverige.
Kicktorsken Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, ti kl 18. Alexander Salzbergers självbiografiska
monolog Kicktorsken är en smärtsam, sylvass och humoristisk berättelse inspirerad av hans egen
uppväxt med missbrukande föräldrar. Som en kameleont slänger han sig mellan identiteter och
subkulturer. Ibland är han rappare, ibland kickers, vissa gånger sportkille, andra gånger tankefilosof.
Stundtals muslim, kristen, adopterad, rasist eller fosterhemsbarn. Lilla scenen.
Kärlek och politik Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, lö kl 19, to kl 19. Luise älskar
Ferdinand och Ferdinand älskar Luise. Men kärleken lever sällan ostörd. Den adlige Ferdinand ska
giftas bort för att stärka fadern von Walters politiska makt. Den enkla Luise, dotter till stadsmusikanten
Miller som älskar henne över allt annat, ska skyddas från att dra vanära över sig och sin familj. Av:
Friedrich Schiller. Regi: Staffan Valdemar Holm. Med: Simon Reithner, Maja Rung m fl. Stora scenen.
Ladykillers Oscarsteatern, Kungsgatan 63, t T-Centralen, fr kl 19.30, lö kl 15.30 och 19.30.
I ett fallfärdigt hus i utkanten av London bor en lätt förvirrad tant, Mrs Wilberforce. Ett brokigt gäng
mindre lyckade banditer hyr in sig i hennes gästrum. Med: Jonas Karlsson, Johan Rheborg, Suzanne
Reuter, Leif Andrée, Shebly Niavarani, Jacob Nordenson.
Lampedusa Stockholms stadsteater, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 19, lö kl 16, sö kl 16. På stranden
i Lampedusa står kustbevakaren Stefano och väntar på nästa larm. Gång på gång hämtar han
migranter på väg att drunkna i Medelhavet. I Leeds försöker Denise få ihop tillvaron på sitt lågbetalda
arbete med att ta hand om sin sjuka mamma. Den brittiska dramatikern Anders Lustgartens nya pjäs
om två människor i ett Europa som stängt sina gränser. Med: Emil Almén och Sandra Medina.
Liv Strömquist tänker på dig!
Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, on kl 19, to kl 19. En analytisk och feministisk föreställning om
kärlek, baserad på Liv Strömquists serier. Vi möter Whitney Houston, Agneta Hysén, Britney Spears
och en massa andra personer som drabbats av ojämlika relationer. Av Liv Strömquist, dramatisering
Ada Berger. Med David Book, Eric Stern, Sanna Sundqvist och Ana Gil De Melo Nascimento. På Lilla
scenen.
Lost in Translation Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, fr kl 20. En improviserad komedi om att
hitta sig själv i Sverige. Spelas på engelska av ITS.
Marodörer Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, lö kl 19, sö kl 16. En uppburen manlig författare. En
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ung kvinnlig serietecknare. De träffas i ett samtal om kvalitetsbegreppet. De förstår inte ett dyft av
varandras världar. De blir handlöst förälskade. Med: Hannes Meidal, Bahar Pars m fl. Lilla scenen.
Minnesstund Kulturhuset, Sergels torg, t T-Centralen, fr kl 19, lö kl 18, sö kl 16. En tragikomisk
berättelse om en familj som försöker återskapa det förflutna - och om Jon som långsamt dras in som
ofrivilligt vittne i processen. Det handlar om vårt beroende av egna och andras minnen, och om vilkas
minnen vi väljer att tro på. Regi: Frida Röhl. Med: Bahador Foladi, Katarina Ewerlöf, Emelie Jonsson,
Per Sandberg, Kirsti Stubø och Kristofer Kamiyasu. Kilen.
Närmare döden - En tvåpersoners revy Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, lö kl 12.
Albin och Fredrik ska sätta upp en revy. Om döden. Men går det, när man bara är två personer (plus en
docka), och när åtminstone en i den lilla ensemblen helst vill slippa påminnas om sin dödlighet? Med:
Albin Flinkas och Fredrik Meyer.
Osvajpade diamater Teater Brunnsgatan fyra, Brunnsgatan 4, t Östermalmstorg, sö kl 20. En dryg
timme humor där du kanske hittar kärleken. En humorföreställning om femton singlar som lockats med
på en dejtingturné av en dryg, snål och kåt lurendrejare. Av och med Lisa Lexfors & Elina Du Rietz.
Pussy Riot - En Punkbön Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, ti kl 19, on kl 19, to kl 19.
Av Irena Kraus, baserad på den ryskamerikanska journalisten Masha Gessens bok "Ord kan krossa
betong". Unga Dramaten/ Målarsalen. Med:
Maia Hansson Bergqvist, Emma Mehonic, Karin Bengtsson m fl.
Riltons vänner hjärta Beppe Wolgers Klara soppteater, Drottninggatan 34, t T-Centralen, to kl 12. En
sinnrik låtskatt. I a cappella-arrangemang framförda med musikalisk precision och värme återföds
Beppes kända och okända låtar om kända och okända djur.
Ronja Rövardotter Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen, lö kl 13, sö kl 13, on kl 18.
Astrid Lindgrens klassiker i en ny uppsättning i regi av Ronny Danielsson. Med Misa Lommi, Björn
Elgerd, Jacob Nordensson, Thérèse Svensson m fl. På stora scenen. Sista föreställningen 28/4.
SkymningsSonaten Strindbergs intima teater, Barnhusgatan 20, t T-Centralen, lö kl 19, sö kl 16, to kl
19. En berättelse som skildrar duellen mellan känsla och förnuft, valet mellan att leva ett meningsfullt liv
och fatta beslut av och inte av feghet. En drömspelsaga i samspel med poetisk dans och sång. Med:
Skådespelare: Annika Augustsson. Dansare: Amelie Borg. Skådespelare/Mimartist: Conny Borg
Musiker: En pianist och en cellist.
Solhemmet - en pjäs om utsatthet Olympiateatern, Västmannag 56, t Odenplan, må kl 18. En pjäs
skriven av unga vuxna på Stöd & Resurs utifrån egna erfarenheter. Manusbearbetning/regi: Marianne
Scheja.
Stjärnlösa nätter Boulevardteatern, Götgatan 73, t Skanstull, ti kl 13 och 19. Amárs familj vill tvinga
honom att gifta sig med sin egen kusin. Klämd mellan familjens önskan och sin egen vilja försöker Amár
välja sitt liv, men hur han än beter sig kommer hans val att leda till tragedi för andra eller honom själv.
Till slut, när allt ser som allra mörkast ut, tar historien en ny vändning och ett hopp föds om en möjlig
väg framåt. Bygger på Arkan Asaads bok. Med: Daniel Goldmann & Sofia Rönnegård. Regi: Roger
Westberg Treize Points (Den svarta kaninen) Olympiateatern, Västmannag 56, t Odenplan, fr kl 19. Ett
nyskrivet svart drama i "Norén-stil", i samarbete med Suicide zero. Med: Henrik Lundström, Pontus
Olgrim, Birgitta Rudklint, Gabriella Rudén.
Utvandrarna Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 13, ti kl 19, on kl 19. I rollerna som
Karl-Oskar och Kristina ser vi Rolf Lassgård och Stina Ekblad. Aida Chehregosha scenograf och
kostymör. Regisserar gör Mats Ek, i samarbete med dramatikern och dramaturgen Irena Kraus som
gjort en dramatisering av Utvandrarna för Dramatens räkning.
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h Winterreise Teater Galeasen, Slupskjulsvägen 32, Skeppsholmen, t Kungsträdgården, lö kl 16, må kl
19, on kl 19. Av Elfriede Jelinek i regi av Christina Ouzounidis. Det är en vinterresa utan glittrande
snölandskap, en nedstigning i ett förfruset Europa präglat av finansiella bortgiften, otacksamma
främlingar och flickebarn instängda i källarhålor. Av Elfriede Jelinek i regi av Christina Ouzounidis. Med:
Ester Claesson, Petra Fransson och Daniel Nyström Piano: Anna Christensson.
Yta Kompani1 Teater, Sibyllegatan 29, fr kl 19, lö kl 19, to kl 19.
Adam och Evelyn träffas på ett museum. Hon är konststuderande och är i färd med att "vandalisera" en
skulptur. Han är museivakt. Attraktion uppstår. En berättelse om konstens, mediernas och andra
människors inverkan på vår självbild.
Om hur långt vi är beredda att gå för kärlek och bekräftelse. Regi: Karl Seldahl. Med: Frida Liljevall,
Peshang Rad, Malin Güettler och Lars Bringås.
≈[ungefär lika med] Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 13, ti kl 19. I Jonas Hassen
Khemiris pjäs möter vi ett myller av människor som är på kollisionskurs med marknaden. I rollerna syns
Thérèse Brunnander, Hamadi Khemiri, Christopher Wagelin, Pablo Leiva Wenger, Ardalan Esmaili,
Bahar Pars och Marall Nasiri. Regi: Farnaz Arbabi.
Äldreomsorg i Övre Kågedalen Turteatern, Lågskärsvägen 13, t Kärrtorp, fr kl 19, lö kl 19, ti kl 19, on kl
19, to kl 19. Genom en mördad pojkes dagboksanteckningar, växer ett nät av mardrömslika upplevelser
fram. Pojken Pyret och hans morfar Holger, ser på världen ur ett diaboliskt raster, där allt blir dess
motsats och allt ont är av godo.
Den improviserade schlagerfestivalen Stockholms improvisationsteater, Sigtunagatan 12, t Sankt
Eriksplan, fr kl 19, lö kl 19, to kl 19. Färgsprakande melodifest där ingenting är förutbestämt förutom
biljettpriset. Ta del av en improviserad musikkavalkad där publiken och slumpen bestämmer det mesta
och där artister och musiker på plats improviserar tävlingens samtliga bidrag. 20-årsjubileum.
En helkväll för Henning Mankell Dramaten, Nybroplan, t Östermalmstorg, må kl 20. KONST Vernissage
FREDAG Anna Karlkvist Id:i Galleri, Tjärhovsgatan 19, t Medborgarplatsen, www.idigalleri.org. Öppet:
to-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16. Målningar (vernissage kl 17-20). T o m 27/3.
Britt-Marie Kühlhorn Galleri Bellman, Bellmansgatan 9, t Slussen, brittmariekuhlhorn.tumblr. com.
Öppet: lö-ti kl 12-17, on kl 12-19, to kl 12-15. "Korpen flyger igen" - målningar (vernissage kl 13-17). T o
m 17/3.
Emmeli Persson Konstfack, LM Ericssons väg 14, t Telefonplan, www.konstfack.se. Galleri Konstfack:
"Phantom - en film, sju skulpturer, två uppbyggnader, tre draperier, plåster, bandage, alkogel och
brons. Kandidatutställning (vernissage kl 16). T o m 19/3.
Gun Öström Gratzer wip konsthall, Årsta skolgränd 14 BD, Årstaberg, www.wipsthlm.se. Öppet: lö-sö kl
12-16, fr kl 16-18. "Ljus, mörker, mönster" - måleri inspirerat av naturen (vernissage kl 16-20. T o m
20/3.
Identity Transfer Sebastian Schildt +, Strandvägen 5, t Östermalmstorg, www.gallerisebastianschildt.se.
Öppet: må-fr kl 12-18, lö kl 11-16. Elva konstnärer ställer ut varsitt smycke: Dovile Bernadisiute,
Anne-Marie Bernhardt, Ingrid Bärndal, Kuki Constantinescu, Carolina Gimeno, Agnieszka Knap, Jasmin
Matzakow, Thomas Raschke, Aktham Salah, Pamela Wilson och Annika Åkerfelt (vernissage kl 16-20).
T o m 2/4.
h Marja Knape och Linnea Rygaard Galleri Mejan, Exercisplan 3, t Kungsträdgården, www. kkh.se.
Öppet: må-sö kl 12-18.
Examensutställningar MFA från Kungliga Konsthögskolan: "Particle Zoo" - Marja Knape. "You've Come
a Long Way, Baby" - Linnea Rygaard (vernissage kl 17). T o m 27/3.
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h Open Space - Mind Maps Nationalmuseum Design @ Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg,
www.nationalmuseum. se. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19, lö-sö kl 11-17 . Samtida, experimentell
smyckekonst - trettio internationella konstnärer visar c:a 160 objekt; föremål som expanderar uttryck,
form och material. T o m 15/5.
SKF Showroom Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, t Östermalmstorg, www.konstnarshuset.org. Öppet:
fr-sö kl 12-16. Stora Galleriet: En extrautställning med konstnärer från föreningen. T o m 13/3.
Soulimane Baro Just Africa, Södermalmstorg 4, t Slussen, justafrica.se. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl
11-16, sö kl 12-16. "Barnablick - Regards d'enfant" - fotografier (vernissage kl 17-20). T o m 30/3.
Öppet hus på Handarbetets vänner HV Galleri, Djurgårdsslätten 82, www.hv-textil.se. Öppet: fr kl
12-16, lö kl 12-17. Besök ateljéer, verkstäder, klassrum, färgeri och vävsalar; träffa studenter, lärare,
hantverkare och besök utställningen. T o m 12/3.
LÖRDAG Alexandra Trizna och Michael Vågsten Väsby konsthall, Optimusvägen 12B, Upplands
Väsby, www.vasbykonsthall. com. Öppet: on-to kl 12-17, fr-sö kl 12-16. Måleri och teckningar av
Alexandra Trizna och Michael Vågsten (vernissage kl 12-16). T o m 10/4.
Anders Gabrielsson Galleraget, Ekstigen 1, t Alvik, www. alvikstorpet.se. "Målningar av Bromma och
andra kära platser" (vernissage kl 11-18). T o m 20/3.
Anders Hafsbrandt Galleri Puckeln, Hornsgatan 26, t Slussen. Öppet: ti-fr kl 12-18,lö-sö kl 12-16. "Dans
& Fylleri akt 3" - oljemålningar (vernissage kl 12-16). T o m 23/3.
Anna Merell Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , www.trappan.org.
Öppet: må-fr kl 10-17, lö-sö kl 13-16. "I naturen" - fotografier (vernissage kl 13-16). T o m 23/3.
Björn Friborg The Glassery, Hornsg 42A, t Slussen, www.theglassery.com. Öppet: fr kl 16-18, lö kl
11-18. "Värk" - konstglas (vernissage kl 11-18). T o m 3/4.
Fredrik Vestergård Galleri Argo, Torsgatan 59, t S:t Eriksplan, www.argo.se. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl
13-16. "Reflexioner" - målningar (vernissage kl 13-16). T o m 9/4.
Henjasaj N Koda och Tomas Nanne-Sandberg Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna,
www.edsvik.com. Öppet: ti-sö kl 11-17. Stenskulpturer i olika format av Henjasaj N Koda. Måleri av
Tomas Nanne-Sandberg (vernissage kl 13). T o m 10/4.
Ingemar Fjell Galleri T, Österlånggatan 3, t Gamla Stan, www. gallerit.com. Öppet: lö kl 12-17, sö-to kl
12-18. Målningar med naturmotiv från Norrland och Mälardalen (vernissage kl 12-17). T o m 17/3.
Karen Klim Blås & knåda, Hornsgatan 26, t Slussen, www. blasknada.com. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö-sö kl
12-16. "Lyriska Kontraster" - glas (vernissage kl 11-16). T o m 6/4.
Kicki Bergh Galleri Svea, Köpmangatan 4, t Gamla Stan, www. gallerisvea.com. Öppet: sö kl 12-16,
må, to kl 12-18, ti-on kl 12-19. Målningar i akryl (vernissage kl 12-16). T o m 17/3.
Kirsti Du Rietz Galleri 67, Västerlånggatan 67, t Gamla stan. Öppet: sö-to kl 11-18. Intuitivt måleri i akryl
och blandteknik (vernissage kl 12-18). T o m 17/3.
Kristine Thenman och Supawan Sihapoompichit Kaolin, Hornsgatan 50, t Slussen, www. kaolin.se.
Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Hängen" - skulpturala former av Kristine Thenman.
Projektrummet: "The Reincarnated Artefacts" - keramik av Supawan Sihapoompichit (vernissage kl
11-16). T o m 6/4.
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Lars A Persson Galleri Jan Wallmark, Rådmansgatan 7, t Tekniska Högskolan, www. janwallmark.se.
Öppet: ti-to kl 11.30-17.30, fr-lö kl 12-16. Nytt akvarellmåleri (vernissage kl 13-16). T o m 30/3.
Margareta Sjödin Galleri Adolfsson, Uvvägen 9, Segeltorp, t Fruängen, www.galleriadolfsson.se. Öppet:
lö-sö kl 13-17, må-ti kl 16-18. Målningar (vernissage kl 13-17). T o m 15/3.
Maria Högbacke Flygeln vid Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge,
www.huddingekonstnarsklubb.se. Öppet: lö-sö kl 12-16. "Psykodrama eller protagonisterna" - måleri
och installation (vernissage kl 12-16). T o m 3/4.
Mats Åkerman Galleri Agardh & Tornvall, Sibyllegatan 65, t Stadion, www.agardh-tornvall. se. Öppet:
ti-fr kl 13-17.30, lö kl 12-16. "Lilla mysteriet i nya Goi" - målningar (vernissage kl 12-16). T o m 2/4.
h Max Book Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården, www.waldemarsudde.se.
Öppet: ti-sö kl 11-17, to kl 11-20. "Mata Hare" - en stor separatutställning med Max Books målningar. T
o m 29/5.
Maxida Gustavsson och Magnus Gustavsson Galleri Hantverket, Götgatan 63, t Medborgarplatsen,
www.gallerihantverket. se. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Vox silentii" - måleri,
teckning och skulptur (vernissage kl 11-16). T o m 31/3.
h Märta Mattsson Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, www. thielska-galleriet.se. Öppet: ti-on, fr-sö kl
12-17, to kl 12-20. "Dödligt vackert" - konstsmycken (invigning kl 14 med Märta Mattson och
Thielska-chefen Patrik Steorn). T o m 15/5.
Objekt och kroppar i vila och rörelse Moderna museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården,
www.modernamuseet. se. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö kl 10-18. Om spänningen mellan den
mänskliga kroppen och det fasta föremålet - ett 30-tal verk av minimalister, postminimalister och
koreografer verksamma i New York på 1960- och 1970-talen, avCarl Andre, Jo Baer, Trisha Brown, Eva
Hesse, Dan Flavin, Simone Forti, Donald Judd, Ellsworth Kelly, Sol LeWitt, Walter De Maria, Agnes
Martin, Bruce Nauman, Yvonne Rainer, Joel Shapiro, Frank Stella, Richard Tuttle, Ruth Vollmer, Franz
Erhard Walther och Hannah Wilke. T o m 12/6.
Pamela Collin Galleri Norrsken, Bollhusgränd 8, t Gamla stan, www.gallerinorrsken.se. Öppet: lö-to kl
11-17. "Mina landskap" - målningar (vernissage kl 11-17). T o m 17/3.
Sara Borgegård Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, t Slussen, www.konsthantverkarna. se. Öppet:
må-fr kl 11-18, lö kl 11-16 "Wall hollow" - smycken (vernissage kl 12-16). T o m 6/4.
h Årets bild 2016 Galleri Kontrast, Hornsgatan 8, t Slussen, www. gallerikontrast.se. Öppet:
ti-to kl 12-18, fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. De bästa svenska pressfotografierna från 2015, bl a med bilder
av Årets fotograf, DN:s Anders Hansson, även Lotta Härdelin, Paul Hansen, Roger Turesson och
Magnus Wennman (vernissage kl 12-16). T o m 24/4.
TiSDAG Lisa Rinnevuo Winterviken, Vinterviksvägen 60, Aspudden, t Aspudden, www.konstochfolk. se.
Öppet: skiftande, se www. winterviken.se/konst. "Under" - nya målningar. (Vernissage kl 18-21). T o m
7/4.
ToRSDAG h Alberto García-Alix Mindepartementet Art and Photography, Slupskjulsvägen 26 C,
Skeppsholmen, t Kungsträdgården, www.mindepartementet. org. Fotografigalleriet som tidigare var
Fotografins hus och Panoptikon är tillbaka: bilder och videoverk av den spanske fotografen Alberto
García-Alix, en av nyckelfigurerna i La Movida. T o m 31/5.
Danka Jaworska Galleri Eklund, Karlavägen 15, t Stadion, www. gallerieklund.se. Öppet: ti-to kl 12-18,
fr kl 12-16. Måleri (vernissage kl 17-20).
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T o m 16/4.
h Helena Blomqvist Lars Bohman Gallery, Karlavägen 9, t Tekniska högskolan,
www.larsbohmangallery.com. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Florentine" - målningar (vernissage kl
17-21). T o m 23/4.
Jan Albert Carlsson Domeij Gallery, Luntmakargatan 52 t Rådmansgatan, www.galleridomeij.com.
Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "In these walls" (vernissage kl 18-20). T o m 9/4.
Konstutställningar SÖDERMALM Anna Törnquist Galleri Tersaeus, Pustegränd 6, t Slussen. Öppet:
ti-to kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Akvarell och tempera.
T o m 20/3.
Cecilia Darle, Jan Matsson och Tombola HangmenProjects, Ringvägen 86, t Skanstull. Öppet: fr kl
14-18, lö kl 13-17. "Vinklar" - teckningar, installation, måleri m m. T o m 19/3.
Dror Feiler Tegen 2, Bjurholmsgatan 9 B, t Skanstull. Öppet: fr-sö kl 12-16. "Limbus" - video, installation
och bild. T o m 20/3.
SISTA CHANSEN Duda Bebek Steinsland Berliner, Bondegatan 70, t Skanstull. Öppet: on-fr kl 12-17.
"Backslash fantasy" - målningar. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Erik Johansson, Monica Macdonald m fl Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, t
Slussen. Öppet: sö-on kl 9-23, to-lö kl 9-1. "In absence" - Monica Macdonald. "Imagine: Created
Reality" - skapade fotografier av Erik Johansson. T o m 10/4. "På jorden" - Thomas Wågström. T o m
16/3. "Erna" -videoverk av Maria Friberg. T o m 18/3. "The Walther Collection" - Över 800 bilder från en
av de största fotografisamlingarna. T o m 15/5.
Geraldine Hudson Candyland, Gotlandsgatan 76, t Skanstull. Öppet: fr-sö kl 13-16. "The Peripheral" assemblage och projicerade bilder. T o m 20/3.
SISTA CHANSEN Hilda Bordahl Galleri Axel, Södermannagatan 16, t Medborgarplatsen. Öppet: to-fr kl
12-18, lö kl 12-16. "Obscure Sorrows" - fotografier. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Jakob Nilsson Seriegalleriet, S:t Paulsgatan 14, t Mariatorget. Öppet: må-fr kl 11-18,
lö-sö kl 12-16. "Sakta vi går genom stan" - teckningar och tryck från Stieg Trenterserier m m. T o m
16/3.
SISTA CHANSEN Jan Lindsgård Galleri Ekvall + Törnblom, Hornsgatan 36, t Slussen. Öppet: ti-to kl
12-18, fr-sö kl 12-16. "New York New York" - måleri. T o m 16/3.
SISTA CHANSEN Katarina Karsberg 125 kvadrat, Kocksgatan 17, t Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl
11-18, lö-sö kl 11-16. Porslinsdockor. T o m 15/3.
SISTA CHANSEN h Lennart Aschenbrenner Grafiska sällskapet, Hornsgatan 6, t Slussen. Öppet: ti-to
kl 12-18, fr-sö kl 12-16. "Grafik 1965-2016". T o m 16/3.
SISTA CHANSEN Olivia Skjöld Larrys Corner, Grindsgatan 35, t Skanstull. "Att resa i affärer" - bilder ur
en seriebok. T o m 11/3.
Petita Onne Farbror Nikos, Katarinavägen 19, t Slussen. Öppet: må-fr kl 8-18, lö kl 12-17.
"Maskerad/Facebookvänner" - fotokonst. T o m 31/3.
SISTA CHANSEN Susanne Galdén-Fredriksson Galleri Tersaeus, Pustegränd 6, t Slussen. Öppet: ti-to
kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Måleri. T o m 16/3.
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SISTA CHANSEN Åsa Elmstam Galleri Abante, Hornsgatan 44, t Mariatorget. Öppet: ti-to kl 12-18,
fr-sö kl 12-16. "Things" - smyckeskonst. T o m 16/3.
GAMLA STAN SISTA CHANSEN Bo Söderström Galleri Cupido, Svartmangatan 27, t Gamla stan.
Öppet: on-to kl 13-17.30, fr-lö kl 12-16, sö kl 13-16. Pasteller, målningar och grafik. T o m 13/3.
SISTA CHANSEN Christina Olivecrona Nationalgalleriet, Skomakargatan 3, t Gamla Stan. Öppet: on-fr
kl 12-17, lö-sö kl 12-16. Måleri. T o m 13/3.
Tamara De Laval Studio L2, Kindstugatan 3, t Gamla Stan. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö kl 12-16. Målningar.
T o m 2/4.
KuNGSHoLMEN Anita Ullerstam och Lena Helldén Malmsten Nordens Ljus Galleri, Kungsholms Strand
121, t Fridhemsplan. Öppet: må-fr kl 11-14, lö kl 14-17. "Tre spår" - olja av Anita Ullerstam. "Huset,
horisonten och vägen vidare" - fotomontage av Lena Helldén Malmsten. T o m 29/3.
Ina Strömberg Galleri Lorentzon, Hantverkargatan 38, t Rådhuset. Öppet: ti-to kl 11-17, fr-lö kl 12-16.
Skulpturer. T o m 19/3.
CiTY/NoRRMALM Axel Petersén Belenius/Nordenhake, Jakobs torg 3, t Kungsträdgården. Öppet: on-fr
kl 12-18, lö-sö kl 13-17 "Orientalisk intermezzo" - video. T o m 20/3.
Elisabet Oscarsson Olsson, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: on-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. "In situ"
- målningar. T o m 2/4.
h Fredrik Söderberg Galleri Riis, Rödbodtorget 2, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16.
"Åter till naturen i Tyskland" - akvareller. T o m 2/4.
Hans Lannér Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl
12-16. "En dag i taget" - arbeten på papper. T o m 3/4.
Isca Greenfield-Sanders och Astrid Kruse Jensen Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, t
Kungsträdgården. Öppet: ti-fr kl 11-17.30, lö kl 13-16. "All Roads in My Mind" - oljemålningar av Isca
Greenfield-Sanders. "Reflexions" - fotografier av Astrid Kruse Jensen. T o m 2/4.
Jesse Stecklow Loyal, Kammakargatan 68, t Hötorget. Öppet: to-lö kl 12-17. "Two Clocks". T o m 9/4.
Jubileumssamling Konstakademien, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 11-17, lö-sö kl 12-16.
Galleri Väst och Ateljén: Konstakademiens ledamöter har skänkt ett eget verk eller annan gåva till
Jubileumssamlingen inför jubileumsåret 2018. T o m 20/3.
h Klee/Aguéli Moderna museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö kl
10-18. Paul Klee målade i Tunisien 1914, samma år som Ivan Aguéli målade i Egypten. En utställning
om de båda konstnärernas förhållande till bildkonstens grunder m m. T o m 24/4.
Konstnären Nationalmuseum, Konstakademien, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: fr-sö, on kl 10-17,
ti, to kl 10-20.
Utställningen vill diskutera vad det innebär att vara konstnär, både idag och i ett historiskt perspektiv,
om roller, ideal, myter m m - c:a 100 verk av Rubens, Rembrandt, Renoir, Helene Schjerfbeck, Picasso,
Jeff Koons och Cindy Sherman. T o m 28/8.
Livet självt Moderna museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö kl
10-18. Vårens stora grupputställning om Livet självt - om vad det egentligen är, dess materialiteter och
egenskaper: verk av bl a Joseph Beuys, Constantin Brancusi, Monica Englund, Barbara Hauser,
Damien Hirst, On Kawara, Hilma af Klint, Barnett Newman, Rosemarie Trockel och Christine Ödlund. T
o m 8/5.
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SISTA CHANSEN Maja Rohwetter Domeij Gallery, Luntmakargatan 52, t Rådmansgatan. Öppet: on-fr
kl 12-17, lö kl 12-16. "Parcours" - måleri av Maja Rohwetter, Berlin. T o m 12/3.
Makode Linde Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19,
lö-sö kl 11-17. Galleri 3: "Negerkungens återkomst" - nya och gamla verk, om ambivalens och kulturell
appropriering. T o m 24/4.
MUU Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, t Hötorget. Öppet: ti kl 10-19, on-to kl 12-18, fr-lö kl 11-15.
"Performance Voyage 6"- performancekonst av bl a Pia Sirén, Annika Dahlsten & Markku Laakso,
James Duesing, Niko Skorpio, Johanna Reich och Willem Wilhelmus och Tomasz Szrama. T o m 9/4.
Patrik Aarnivaara Galleri Charlotte Lund, Johannes Plan 5, t Hötorget. "Tuners" - skulptur, print och
video. T o m 24/4.
Roger Hansson Stene Projects, Brunnsgatan 21B, t Hötorget. Öppet: to-fr kl 12-17, lö kl 12-15. "Den
onde, den dumme och den glade". T o m 2/4.
Samlingsutställning Galleri Eva Solin, Sveavägen 82, t Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl 12-16, lö kl
12-16. Över 100 verk av 32 konstnärer. T o m 19/3.
Susanne Kronholm BAT Gallery, Birger Jarlsgatan 53, t Rådmansgatan. "Gorillas" - fotografier. T o m
30/4.
Torsten Jurell Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen. Öppet: må-sö kl 11-17. "...och natten
kom!" - ett utställningsprojekt, ett myller av skuggspel, skulpturer, ljus och ljud. Öppen visning med
Torsten Jurell sö kl 13. T o m 1/5.
Ulf Öhrström Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, t Östermalmstorg. Öppet: lö kl 13-17. På
Konstnärsklubben, 1 tr: Minnesutställning för Ulf Öhrström (1939-2013). T o m 19/3.
h Vivian Maier Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19,
lö-sö kl 11-17. Galleri 5: "In her own hands" - fotografier från nyligen framkallade negativ av Vivan Maier
(1926-2009). T o m 22/5.
h Vårsalongen 2016 Liljevalchs i City, Malmtorgsgatan 8. Öppet: må-to kl 12-20, fr-sö kl 11-17. När
Liljevalchs Konsthall på Djurgården stänger för renovering visas Vårsalongen vid Brunkebergstorg: i år
visas 214 verk av 114 konstnärer mellan 23 och 99 år. Entré 20:- T o m 10/4.
VASASTAN Anna Ling Elastic Gallery, Tulegatan 19, t Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö-sö kl
12-16 "Sediment". T o m 23/4.
h Ellen Thesleff Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmansvägen 10-13, t Odenplan. Öppet: on-fr kl 11-19,
lö-sö kl 11-17 "Lysande målare och tidig modernist" - verk av den finländska konstnären Ellen Thesleff
(1869-1954). T o m 10/4.
Horst P Horst Christian Larsen, Hudiksvallsgatan 8 1 tr t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 11-18, lö kl 12-16.
Bilder av den legendariske modefotografen Horst P Horst (1906-99). T o m 2/4.
John Sundkvist Apa Gallery, Gävlegatan 1, t S:t Eriksplan. Öppet: on-to kl 12-18, fr-lö kl 12-16.
"Anakolut" - målningar. T o m 19/3.
Kapoth Galleri Duerr, Vanadisvägen 29, t Odenplan. Najdron Gallery: "The King of F-ing Everything" målningar av Kapoth. T o m 20/3.
Karl Larsson Galerie Nordenhake, Hudiksvallsgatan 8, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16.
"Leaving the 20th Century " - argument för ett situationistiskt förhållningssätt. T o m 2/4.
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Lisa D Manner Galleri Flach, Hälsingegatan 43, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
"Whereabouts" - en serie nya målningar. T o m 2/4.
Matthias van Arkel Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö
kl 12-16. "Altered Measurements, Clear Painting". T o m 2/4.
Olle Borg och Mikko Kallio Susanne Pettersson Gallery, Gävlegatan 10B, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl
12-17, lö kl 12-16. "Who is hiding in the garden?" - målningar på aluminium och verk på papper av Olle
Borg. "Where things can grow" - collage. T o m 2/4.
Omid Delafrouz Andréhn-Schiptjenko, Hudiksvallsgatan 8, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl
12-16. "The Lost Image" - digitala bilder.
T o m 2/4.
Pia Olenfalk Ateljé Galleri Bellange, Tomtebogatan 30, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-16, to kl
12-18. Målningar. T o m 23/3.
Tatjana Valsang Galleri Andersson Sandström, Hudiksvallsgatan 6, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18,
lö kl 12-16. "Sandbank" - målningar. T o m 2/4.
ÖSTERMALM SISTA CHANSEN Anders Djerf Årsta bibliotek, Årsta torg 5. Öppet: må kl 12-19, ti kl
12-17, on-fr kl 10-17, sö kl 11-15. Bilder från Årsta och Södermalm, målningar och teckningar. T o m
11/3.
h Ann Wåhlström Galleri Mårtenson & Persson, Karlavägen 20, t Tekniska Högskolan. Öppet: on-fr kl
12-18, lö kl 12-16. "Lines" - nya glasobjekt. T o m 9/4.
SISTA CHANSEN Annika Liljedahl Österåkers Konsthall, Kantarellvägen 12, Åkersberga. "Skulpturala
skor". T o m 13/3.
Britta Marakatt-Labba och Tomas Colbengtson Galleri Helle Knudsen, Karlavägen 1, t Tekniska
högskolan. Öppet: on-to kl 11.30-17.30, fr-lö: 11-15. "Jodáhat - spår efter flyttning med renhjord" broderier och screentryck på glas. T o m 23/3.
SISTA CHANSEN Carin Bergström Linder Galleri Eklund, Karlavägen 15, t Stadion. Öppet: ti-to kl
12-18, fr kl 12-16. "Struktur/ abstraktion". T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Carina Marklund och Anna-Lena Rydberg Tyresö Konsthall, Östangränd 7, Tyresö.
Öppet: må-to kl 9-19, fr kl 9-18, lö kl 11-15. "Betraktelser" - textil och teckning. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Christian Poignant Galleri Eva Solvang, Grevgatan 26, t Östermalmstorg. Öppet:
on-fr kl 12-17, lö kl 13-16.
"Källskär" - nya målningar. T o m 16/3.
Christine Ödlund och Like a prayer Magasin 3, Frihamnsgatan 28, Stockholms Frihamn, t Gärdet.
Öppet: to kl 11-19, fr-sö kl 11-17. "Aether & Einstein" - nya skulpturer, verk på papper och videoverk,
tillsammans med storskaliga platsspecifika installationer. "Like a prayer" - 14 konstnärer från 11 länder
ur samlingen tillsammans med en grupp antika objekt ur Medelhavsmuseets samlingar. T o m 5/6.
Goldin+Senneby Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17,
to kl 11-20. "Standardlängden av ett mirakel" - en retrospektiv utställning med tre verk. T o m 15/5.
Gunnar Löberg Åmells konsthandel, Birger Jarlsgatan 14, t Östermalmstorg. Öppet: må-fr kl 10-18, lö kl
12-16. En stor utställning med den säregne målaren Gunnar Löberg (1893-1950). T o m 18/3.
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Hans Jörgen Johansen Anna Elle Gallery, Karlavägen 15, t Tekniska Högskolan. Öppet: ti-fr kl 12-18,
lö-sö kl 12-16. "The Colonizers" - fotografier och skulpturer. T o m 20/3.
h Jake & Dinos Chapman och Francisco Goya Magasin 3, Frihamnsgatan 28, Stockholms Frihamn, t
Gärdet. Öppet: to kl 11-19, fr-sö kl 11-17. "The Nature of Particles" - en grupp verk av bröderna
Chapman tillsammans med 20 etsningar ur Francisco Goyas "Los Desastres de la Guerra" från 1863
(inlånade från Nationalmuseum). T o m 5/6.
Jane Krook Kontoret, Birger Jarlsgatan 2. Målningar från Nackareservatet - oljepastell (pk B0010). T o
m 29/4.
SISTA CHANSEN Kandidatutställning Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, t
Telefonplan. Kandidatstudenterna vid första året i Fri konst på Konstfack visar sin årskursutställning. T
o m 11/3.
Kvinnobilder i Fredens anda Engelbrektskyrkan, Östermalmsgatan 20 B, t Tekniska Högskolan. Öppet:
ti-sö kl 11-15.
Måleri och collage av Isabella Torregiani, Aurora Somnell och Birgitta T Ståhl. T o m 19/3.
Ljusets magi Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17, to
kl 11-20. Friluftsmåleri från sent 1800-tal: 200 verk av främst svenska konstnärer, men även franska,
med fokus på kvinnliga konstnärer. Verk av Hanna Pauli, Carl Fredrik Hill, Eva Bonnier, Anders Zorn
och Camille Corot, samt idag mindre kända konstnärer som Gerda Roosval-Kallstenius, Ida GisikoSpärck, Anna Nordgren och Anna Nordlander. T o m 28/8.
SISTA CHANSEN Max Lapitsky Galleri B:fors, Karlavägen 83, t Karlaplan. Öppet: on-to kl 13-18, fr-sö
kl 12-16. Målningar. T o m 13/3.
SISTA CHANSEN Monica Gorschelnik Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, t Ropsten.
Målningar. T o m 14/3.
Natalia Mikkola Lydmar Hotel, Södra Blasieholmshamnen 2, t Kungsträdgården. Galleri uerr visar
utställningen "Images and identity" - fotografier av Natalia Mikkola. T o m 1/5.
Olle Baertling och Eric H Olson Galerie Bel Art, Ulrikagatan 13, t Karlaplan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl
12-16. "Rymd - Ljus: Baertling & Olson" - öppna former av Olle Baertling (1911-81) och optochromier av
Eric H Olson (1907-96). T o m 19/3.
Olof Sager-Nelson Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, Djurgården.
Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-17, to kl 12-20. "Olof Sager-Nelson och hans samtida" - målningar av Olof
Sager-Nelson (1868-96) m fl. T o m 5/6.
Powerful babies Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Öppet:on- må kl 10-17, ti kl 10-20. "Powerful babies
- Keith Harings inflytande på konstnärer idag" - fyra målningar av Keith Haring samt verk av 22
konstnärer, bl a Thedra Cullar-Ledford, Juliana Huxtable, Scooter LaForge, Klara Lidén, Kristina
Matousch och Joakim Ojanen. T o m 3/4.
UTANFÖR TULLARNA Bakro Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge. Öppet: to kl 12-19, fr-sö
kl 12-16. "Bakro" - en serie i den romska tidskriften "Romani Glinda" av Ulf Lundkvist och Bengt O
Björklund. T o m 10/4.
Birgitta Berger och Dorty Stenström Nalowan, Heimdalsvägen 2, Nynäshamn. Akvareller.
T o m 1/4.
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Den monokroma symfonin Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg. Öppet: on-sö kl 11-17. Enfärgade
konstellationer av konst, design, mode och musik av bl a Uta Barth, Jonas Bohlin och Thomas Sandell,
Denise Grünstein, Donald Judd, Yves Klein, Truls Melin, Maria Miesenberger och Cajsa von Zeipel.
Familjevisning lö kl 12.30. T o m 28/3.
Eva Maria Ern Jakobsbergs Konsthall, Biblioteket, Centrumgallerian. Öppet: må-to kl 10-19, fr kl 10-18,
lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Oemotståndliga återvändsgränd". T o m 10/4.
h Gittan Jönsson Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, t Duvbo. www.marabouparken. se.
Öppet: on kl 12-20, to-sö kl 12-17. "Parallella linjer" - målningar. OBS! Guidad visning söndag kl 14. T o
m 19/6.
Goldin+Senneby Tensta Konsthall, Taxingegränd 10, t Tensta. Öppet: on kl 12-20, to-fr kl 12-18, lö-sö
kl 12-17. "Standardlängden av ett mirakel" - en muterande retrospektiv sompresenteras genom
installationer och performance på konsthallen och andra platser. T o m 15/5.
Gun Öström Gratzer wip konsthall, Årsta skolgränd 14 BD, Årstaberg. Öppet: lö-sö kl 12-16, fr kl 16-18.
"Ljus, mörker, mönster" - måleri inspirerat av naturen. T o m 20/3.
Gunilla Frändfors-Lindgren Ateljé G, Floravägen 3, Nynäshamn.
"Kvinnor Vill, Törs och Kan" - målningar i akvarell och olja. T o m 31/3.
Gunilla Larsén Österåkers Konsthall, Kantarellvägen 12, Åkersberga. Skulpturer. T o m 27/3. Gunilla
Poignant Galleri Aniara, Sollentuna Bibliotek, Sollentuna C. Öppet: må-fr kl 9-19, lö kl 11-16, sö kl
12-16. "Okänt landskap" - målningar. T o m 20/3.
Johan Svensson Konsthallen, Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8. Öppet: må-to kl 9-20, fr kl 9-18, lö
kl 11-16, sö kl 12-16. "Night Times" - installation. T o m 24/3.
John Sundkvist Gustavsbergs Porslinsmuseum, Odelbergs väg 5, Gustavsbergs hamn. Öppet: ti-fr kl
10-16, lö-sö kl 11-16. "En glipa i väven" - konstnärens måleri visas tillsammans med keramik ur
konstnärens och museets samlingar. T o m 15/5.
Jonas Fredén Galleri Fallera, Sticklingev 11, Lidingö. Öppet: ti-to kl 16-18, lö-sö kl 11-16. "Hemresor" målningar. T o m 3/4.
SISTA CHANSEN Kandidatutställning Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, t
Telefonplan. Kandidatstudenterna vid första året i Fri konst visar sin årskursutställning. T o m 11/3.
Katarina Wolf Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1, Solna, t Solna Centrum. "Dolt och uppenbart" målningar. T o m 27/3.
Kristine Tillge Lund och Gitte Jungersen Gustavsbergs konsthall, Odelbergs väg 9, Gustavsbergs
hamn. Öppet: to-sö kl 11-16. "Fire Works" - en undersökning av keramik, dess mångtusenåriga historia
och samtida aktualitet. T o m 15/5.
Laura Oldfield Ford Tensta Konsthall, Taxingegränd 10, t Tensta. Öppet: on kl 12-20, to-fr kl 12-18,
lö-sö kl 12-17. "Tecknade postkoder" - en kartläggning av sociala rörelser i senmodernistiska
bostadsområden av Laura Oldfield Ford. T o m 15/5.
Mikael Kihlman Husby Konsthall, Husby gård, t Husby. Öppet: ti-sö kl 12-16. "Stadspassager" målningar. T o m 20/3.
Mikael Rydh Vaxholms rådhus, Torget. Öppet: lö-sö kl 12-15. Måleri. T o m 20/3.
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MYCKET Norrtälje konsthall & museum, Galles gränd 7. Öppet: ti-sö kl 12-16. "Luftslott - när vi bygger
den stad vi vill leva i" - arkitektur, design och konst av Mariana Alves, Katarina Bonnevier, Thérèse
Kristiansson. T o m 3/4.
Premiärutställning Galleri Baginski, Enebybergsvägen 8, Danderyd, t Mörby C. Öppet: må-fr kl 12-18, lö
kl 11-16, sö kl 11-15. "No limits - verk av Leif Ahrle, Hortensia Duque, Sina Eisa, Natalia Gaydash,
Chinna Giertz, Björn Hjerdin, Britt Kierkegaard, Hans Kolb, Dora Krincy, Linn Nyström, Nadja Repeta,
Halina Rosa, Ewa Henryka Szarek, Mieszko Tyszkiewicz, Katarzyna Widmanska och Marie Louise
Zeisig. T o m 21/3.
SISTA CHANSEN Samlingsutställning Galleri Kyrkskolan, Klockarlötsvägen 26, vid Österhaninge kyrka.
Öppet lö-sö kl 11-16. "Öar i vårt hjärta" - Gunn Bacuzzi, olja och akvarell, Jorunn Eriksson Grönsund,
akvarell, Britt-Marie Lundin, textil och Mita Lundin, keramik. T o m 13/3.
SISTA CHANSEN Sara W Nelin och Margareta Lewkowicz Överby gård, Stäketleden, Rotebro.
Öppet: lö-sö kl 12-16. "Nånting i hästväg" - måleri av Sara W Nelin, skulptur avMargareta Lewkowicz. T
o m 13/3.
Staged Fashion Södertälje Konsthall, Lunagallerian. Öppet: ti-fr kl 9-19, lö kl 11-15, sö kl 12-16.
"Staged Fashion - Designed Identities" - scenkostymer av Bella Rune, Pia Sandström, Camilla Thulin,
Sara Marskog, Diana Orving m fl. T o m 7/5.
Svensk glaskonst efter 2000 Millesgården, Herserudsvägen 32, Lidingö, t Ropsten. Öppet: ti-sö kl
11-17. Verk av 34 konstnärer, bland andra Bertil Vallien, Åsa Jungnelius och Anders Wingård.
Introduktion ti, to kl 13.15. T o m 8/5.
SISTA CHANSEN Tawatchai Kerdkan Slottsgalleriet, Ekebyhovs slott, Ekerö. Öppet: lö-sö kl 12-16.
"Dåtid - nutid" - papperskonst och målningar. T o m 13/3.
SISTA CHANSEN Ulla-Britt Hede Galleri Elverket, Danderydsvägen 4.
Mixed media. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Vantörs konstförening Vantörs Konstförening, Skebokvarnsvägen/Harpsundsvägen,
t Högdalen, vantorskonstforening.se. Föreningens medlemmar ställer ut.
T o m 13/3.
Vivi Calissendorff Ateljé Vivi Calissendorff, Måsvägen 2, Näsby Park. Öppet: sö kl 13-16. Stengods och
porslin. T o m 27/3.
En hyllning till författaren och dramatikern. Meverkande bl a: Patti Smith, Athena Farrokhzad, Jan
Guillou, Sven Wollter och skådespelare från Dramaten, bland dem Stina Ekblad, Lena Endre, Ingela
Olsson, Rasmus Luthander, Sofia Pekkari och Jennie Silfverhjelm. Stora scenen.
Subcase Subtopia Circus Fair Hangaren Subtopia, Albyvägen 38, t Alby, fr kl 10, lö kl 10. Nordisk
nycirkusfestival 9-12/3 på flera scener: Suptopia, Tumbascenen, Södra Teatern, DOCH, Södertälje
Stadsscen. Föreställningar, seminarier, utställningar m m. Med: Luis & Pedro Sartori do Vale, Angela
Wand, Tanter, Gynoïdes, Rapid Eye, WHS, Weibel Weibel, Ziggy Slingsby, Animal Religion. Agit-Cirk,
Fjård, Race Horse Company, Wise Fools & Alula, Miksi, Burnt Out Punks, Blind Gut Company, m m.
För fullt program se hemsidan: www. subcase.se World of Vogue Ball Kägelbanan, Mosebacke torg 1, t
Slussen, lö kl 18. Bal, prisutdelning och en stor efterfest, samt workshops där allmänheten kan lära sig
dansa vogue med världens voguelegender. KONST Vernissage FREDAG Anna Karlkvist Id:i Galleri,
Tjärhovsgatan 19, t Medborgarplatsen, www.idigalleri.org. Öppet: to-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16.
Målningar (vernissage kl 17-20). T o m 27/3.
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Britt-Marie Kühlhorn Galleri Bellman, Bellmansgatan 9, t Slussen, brittmariekuhlhorn.tumblr. com.
Öppet: lö-ti kl 12-17, on kl 12-19, to kl 12-15. "Korpen flyger igen" - målningar (vernissage kl 13-17). T o
m 17/3.
Emmeli Persson Konstfack, LM Ericssons väg 14, t Telefonplan, www.konstfack.se. Galleri Konstfack:
"Phantom - en film, sju skulpturer, två uppbyggnader, tre draperier, plåster, bandage, alkogel och
brons. Kandidatutställning (vernissage kl 16). T o m 19/3.
Gun Öström Gratzer wip konsthall, Årsta skolgränd 14 BD, Årstaberg, www.wipsthlm.se. Öppet: lö-sö kl
12-16, fr kl 16-18. "Ljus, mörker, mönster" - måleri inspirerat av naturen (vernissage kl 16-20. T o m
20/3.
Identity Transfer Sebastian Schildt +, Strandvägen 5, t Östermalmstorg, www.gallerisebastianschildt.se.
Öppet: må-fr kl 12-18, lö kl 11-16. Elva konstnärer ställer ut varsitt smycke: Dovile Bernadisiute,
Anne-Marie Bernhardt, Ingrid Bärndal, Kuki Constantinescu, Carolina Gimeno, Agnieszka Knap, Jasmin
Matzakow, Thomas Raschke, Aktham Salah, Pamela Wilson och Annika Åkerfelt (vernissage kl 16-20).
T o m 2/4.
h Marja Knape och Linnea Rygaard Galleri Mejan, Exercisplan 3, t Kungsträdgården, www. kkh.se.
Öppet: må-sö kl 12-18.
Examensutställningar MFA från Kungliga Konsthögskolan: "Particle Zoo" - Marja Knape. "You've Come
a Long Way, Baby" - Linnea Rygaard (vernissage kl 17). T o m 27/3.
h Open Space - Mind Maps Nationalmuseum Design @ Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg,
www.nationalmuseum. se. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19, lö-sö kl 11-17 . Samtida, experimentell
smyckekonst - trettio internationella konstnärer visar c:a 160 objekt; föremål som expanderar uttryck,
form och material. T o m 15/5.
SKF Showroom Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, t Östermalmstorg, www.konstnarshuset.org. Öppet:
fr-sö kl 12-16. Stora Galleriet: En extrautställning med konstnärer från föreningen. T o m 13/3.
Soulimane Baro Just Africa, Södermalmstorg 4, t Slussen, justafrica.se. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl
11-16, sö kl 12-16. "Barnablick - Regards d'enfant" - fotografier (vernissage kl 17-20). T o m 30/3.
Öppet hus på Handarbetets vänner HV Galleri, Djurgårdsslätten 82, www.hv-textil.se. Öppet: fr kl
12-16, lö kl 12-17. Besök ateljéer, verkstäder, klassrum, färgeri och vävsalar; träffa studenter, lärare,
hantverkare och besök utställningen. T o m 12/3.
LÖRDAG Alexandra Trizna och Michael Vågsten Väsby konsthall, Optimusvägen 12B, Upplands
Väsby, www.vasbykonsthall. com. Öppet: on-to kl 12-17, fr-sö kl 12-16. Måleri och teckningar av
Alexandra Trizna och Michael Vågsten (vernissage kl 12-16). T o m 10/4.
Anders Gabrielsson Galleraget, Ekstigen 1, t Alvik, www. alvikstorpet.se. "Målningar av Bromma och
andra kära platser" (vernissage kl 11-18). T o m 20/3.
Anders Hafsbrandt Galleri Puckeln, Hornsgatan 26, t Slussen. Öppet: ti-fr kl 12-18,lö-sö kl 12-16. "Dans
& Fylleri akt 3" - oljemålningar (vernissage kl 12-16). T o m 23/3.
Anna Merell Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13, t Vällingby , www.trappan.org.
Öppet: må-fr kl 10-17, lö-sö kl 13-16. "I naturen" - fotografier (vernissage kl 13-16). T o m 23/3.
Björn Friborg The Glassery, Hornsg 42A, t Slussen, www.theglassery.com. Öppet: fr kl 16-18, lö kl
11-18. "Värk" - konstglas (vernissage kl 11-18). T o m 3/4.
Fredrik Vestergård Galleri Argo, Torsgatan 59, t S:t Eriksplan, www.argo.se. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl
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13-16. "Reflexioner" - målningar (vernissage kl 13-16). T o m 9/4.
Henjasaj N Koda och Tomas Nanne-Sandberg Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna,
www.edsvik.com. Öppet: ti-sö kl 11-17. Stenskulpturer i olika format av Henjasaj N Koda. Måleri av
Tomas Nanne-Sandberg (vernissage kl 13). T o m 10/4.
Ingemar Fjell Galleri T, Österlånggatan 3, t Gamla Stan, www. gallerit.com. Öppet: lö kl 12-17, sö-to kl
12-18. Målningar med naturmotiv från Norrland och Mälardalen (vernissage kl 12-17). T o m 17/3.
Karen Klim Blås & knåda, Hornsgatan 26, t Slussen, www. blasknada.com. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö-sö kl
12-16. "Lyriska Kontraster" - glas (vernissage kl 11-16). T o m 6/4.
Kicki Bergh Galleri Svea, Köpmangatan 4, t Gamla Stan, www. gallerisvea.com. Öppet: sö kl 12-16,
må, to kl 12-18, ti-on kl 12-19. Målningar i akryl (vernissage kl 12-16). T o m 17/3.
Kirsti Du Rietz Galleri 67, Västerlånggatan 67, t Gamla stan. Öppet: sö-to kl 11-18. Intuitivt måleri i akryl
och blandteknik (vernissage kl 12-18). T o m 17/3.
Kristine Thenman och Supawan Sihapoompichit Kaolin, Hornsgatan 50, t Slussen, www. kaolin.se.
Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Hängen" - skulpturala former av Kristine Thenman.
Projektrummet: "The Reincarnated Artefacts" - keramik av Supawan Sihapoompichit (vernissage kl
11-16). T o m 6/4.
Lars A Persson Galleri Jan Wallmark, Rådmansgatan 7, t Tekniska Högskolan, www. janwallmark.se.
Öppet: ti-to kl 11.30-17.30, fr-lö kl 12-16. Nytt akvarellmåleri (vernissage kl 13-16). T o m 30/3.
Margareta Sjödin Galleri Adolfsson, Uvvägen 9, Segeltorp, t Fruängen, www.galleriadolfsson.se. Öppet:
lö-sö kl 13-17, må-ti kl 16-18. Målningar (vernissage kl 13-17). T o m 15/3.
Maria Högbacke Flygeln vid Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge,
www.huddingekonstnarsklubb.se. Öppet: lö-sö kl 12-16. "Psykodrama eller protagonisterna" - måleri
och installation (vernissage kl 12-16). T o m 3/4.
Mats Åkerman Galleri Agardh & Tornvall, Sibyllegatan 65, t Stadion, www.agardh-tornvall. se. Öppet:
ti-fr kl 13-17.30, lö kl 12-16. "Lilla mysteriet i nya Goi" - målningar (vernissage kl 12-16). T o m 2/4.
h Max Book Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården, www.waldemarsudde.se.
Öppet: ti-sö kl 11-17, to kl 11-20. "Mata Hare" - en stor separatutställning med Max Books målningar. T
o m 29/5.
Maxida Gustavsson och Magnus Gustavsson Galleri Hantverket, Götgatan 63, t Medborgarplatsen,
www.gallerihantverket. se. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Vox silentii" - måleri,
teckning och skulptur (vernissage kl 11-16). T o m 31/3.
h Märta Mattsson Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, www. thielska-galleriet.se. Öppet: ti-on, fr-sö kl
12-17, to kl 12-20. "Dödligt vackert" - konstsmycken (invigning kl 14 med Märta Mattson och
Thielska-chefen Patrik Steorn). T o m 15/5.
Objekt och kroppar i vila och rörelse Moderna museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården,
www.modernamuseet. se. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö kl 10-18. Om spänningen mellan den
mänskliga kroppen och det fasta föremålet - ett 30-tal verk av minimalister, postminimalister och
koreografer verksamma i New York på 1960- och 1970-talen, avCarl Andre, Jo Baer, Trisha Brown, Eva
Hesse, Dan Flavin, Simone Forti, Donald Judd, Ellsworth Kelly, Sol LeWitt, Walter De Maria, Agnes
Martin, Bruce Nauman, Yvonne Rainer, Joel Shapiro, Frank Stella, Richard Tuttle, Ruth Vollmer, Franz
Erhard Walther och Hannah Wilke. T o m 12/6.
Pamela Collin Galleri Norrsken, Bollhusgränd 8, t Gamla stan, www.gallerinorrsken.se. Öppet: lö-to kl
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11-17. "Mina landskap" - målningar (vernissage kl 11-17). T o m 17/3.
Sara Borgegård Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, t Slussen, www.konsthantverkarna. se. Öppet:
må-fr kl 11-18, lö kl 11-16 "Wall hollow" - smycken (vernissage kl 12-16). T o m 6/4.
h Årets bild 2016 Galleri Kontrast, Hornsgatan 8, t Slussen, www. gallerikontrast.se. Öppet:
ti-to kl 12-18, fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. De bästa svenska pressfotografierna från 2015, bl a med bilder
av Årets fotograf, DN:s Anders Hansson, även Lotta Härdelin, Paul Hansen, Roger Turesson och
Magnus Wennman (vernissage kl 12-16). T o m 24/4.
TiSDAG Lisa Rinnevuo Winterviken, Vinterviksvägen 60, Aspudden, t Aspudden, www.konstochfolk. se.
Öppet: skiftande, se www. winterviken.se/konst. "Under" - nya målningar. (Vernissage kl 18-21). T o m
7/4.
ToRSDAG h Alberto García-Alix Mindepartementet Art and Photography, Slupskjulsvägen 26 C,
Skeppsholmen, t Kungsträdgården, www.mindepartementet. org. Fotografigalleriet som tidigare var
Fotografins hus och Panoptikon är tillbaka: bilder och videoverk av den spanske fotografen Alberto
García-Alix, en av nyckelfigurerna i La Movida. T o m 31/5.
Danka Jaworska Galleri Eklund, Karlavägen 15, t Stadion, www. gallerieklund.se. Öppet: ti-to kl 12-18,
fr kl 12-16. Måleri (vernissage kl 17-20).
T o m 16/4.
h Helena Blomqvist Lars Bohman Gallery, Karlavägen 9, t Tekniska högskolan,
www.larsbohmangallery.com. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Florentine" - målningar (vernissage kl
17-21). T o m 23/4.
Jan Albert Carlsson Domeij Gallery, Luntmakargatan 52 t Rådmansgatan, www.galleridomeij.com.
Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "In these walls" (vernissage kl 18-20). T o m 9/4.
Konstutställningar SÖDERMALM Anna Törnquist Galleri Tersaeus, Pustegränd 6, t Slussen. Öppet:
ti-to kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Akvarell och tempera.
T o m 20/3.
Cecilia Darle, Jan Matsson och Tombola HangmenProjects, Ringvägen 86, t Skanstull. Öppet: fr kl
14-18, lö kl 13-17. "Vinklar" - teckningar, installation, måleri m m. T o m 19/3.
Dror Feiler Tegen 2, Bjurholmsgatan 9 B, t Skanstull. Öppet: fr-sö kl 12-16. "Limbus" - video, installation
och bild. T o m 20/3.
SISTA CHANSEN Duda Bebek Steinsland Berliner, Bondegatan 70, t Skanstull. Öppet: on-fr kl 12-17.
"Backslash fantasy" - målningar. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Erik Johansson, Monica Macdonald m fl Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, t
Slussen. Öppet: sö-on kl 9-23, to-lö kl 9-1. "In absence" - Monica Macdonald. "Imagine: Created
Reality" - skapade fotografier av Erik Johansson. T o m 10/4. "På jorden" - Thomas Wågström. T o m
16/3. "Erna" -videoverk av Maria Friberg. T o m 18/3. "The Walther Collection" - Över 800 bilder från en
av de största fotografisamlingarna. T o m 15/5.
Geraldine Hudson Candyland, Gotlandsgatan 76, t Skanstull. Öppet: fr-sö kl 13-16. "The Peripheral" assemblage och projicerade bilder. T o m 20/3.
SISTA CHANSEN Hilda Bordahl Galleri Axel, Södermannagatan 16, t Medborgarplatsen. Öppet: to-fr kl
12-18, lö kl 12-16. "Obscure Sorrows" - fotografier. T o m 12/3.
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SISTA CHANSEN Jakob Nilsson Seriegalleriet, S:t Paulsgatan 14, t Mariatorget. Öppet: må-fr kl 11-18,
lö-sö kl 12-16. "Sakta vi går genom stan" - teckningar och tryck från Stieg Trenterserier m m. T o m
16/3.
SISTA CHANSEN Jan Lindsgård Galleri Ekvall + Törnblom, Hornsgatan 36, t Slussen. Öppet: ti-to kl
12-18, fr-sö kl 12-16. "New York New York" - måleri. T o m 16/3.
SISTA CHANSEN Katarina Karsberg 125 kvadrat, Kocksgatan 17, t Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl
11-18, lö-sö kl 11-16. Porslinsdockor. T o m 15/3.
SISTA CHANSEN h Lennart Aschenbrenner Grafiska sällskapet, Hornsgatan 6, t Slussen. Öppet: ti-to
kl 12-18, fr-sö kl 12-16. "Grafik 1965-2016". T o m 16/3.
SISTA CHANSEN Olivia Skjöld Larrys Corner, Grindsgatan 35, t Skanstull. "Att resa i affärer" - bilder ur
en seriebok. T o m 11/3.
Petita Onne Farbror Nikos, Katarinavägen 19, t Slussen. Öppet: må-fr kl 8-18, lö kl 12-17.
"Maskerad/Facebookvänner" - fotokonst. T o m 31/3.
SISTA CHANSEN Susanne Galdén-Fredriksson Galleri Tersaeus, Pustegränd 6, t Slussen. Öppet: ti-to
kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Måleri. T o m 16/3.
SISTA CHANSEN Åsa Elmstam Galleri Abante, Hornsgatan 44, t Mariatorget. Öppet: ti-to kl 12-18,
fr-sö kl 12-16. "Things" - smyckeskonst. T o m 16/3.
GAMLA STAN SISTA CHANSEN Bo Söderström Galleri Cupido, Svartmangatan 27, t Gamla stan.
Öppet: on-to kl 13-17.30, fr-lö kl 12-16, sö kl 13-16. Pasteller, målningar och grafik. T o m 13/3.
SISTA CHANSEN Christina Olivecrona Nationalgalleriet, Skomakargatan 3, t Gamla Stan. Öppet: on-fr
kl 12-17, lö-sö kl 12-16. Måleri. T o m 13/3.
Tamara De Laval Studio L2, Kindstugatan 3, t Gamla Stan. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö kl 12-16. Målningar.
T o m 2/4.
KuNGSHoLMEN Anita Ullerstam och Lena Helldén Malmsten Nordens Ljus Galleri, Kungsholms Strand
121, t Fridhemsplan. Öppet: må-fr kl 11-14, lö kl 14-17. "Tre spår" - olja av Anita Ullerstam. "Huset,
horisonten och vägen vidare" - fotomontage av Lena Helldén Malmsten. T o m 29/3.
Ina Strömberg Galleri Lorentzon, Hantverkargatan 38, t Rådhuset. Öppet: ti-to kl 11-17, fr-lö kl 12-16.
Skulpturer. T o m 19/3.
CiTY/NoRRMALM Axel Petersén Belenius/Nordenhake, Jakobs torg 3, t Kungsträdgården. Öppet: on-fr
kl 12-18, lö-sö kl 13-17 "Orientalisk intermezzo" - video. T o m 20/3.
Elisabet Oscarsson Olsson, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: on-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. "In situ"
- målningar. T o m 2/4.
h Fredrik Söderberg Galleri Riis, Rödbodtorget 2, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16.
"Åter till naturen i Tyskland" - akvareller. T o m 2/4.
Hans Lannér Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö-sö kl
12-16. "En dag i taget" - arbeten på papper. T o m 3/4.
Isca Greenfield-Sanders och Astrid Kruse Jensen Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, t
Kungsträdgården. Öppet: ti-fr kl 11-17.30, lö kl 13-16. "All Roads in My Mind" - oljemålningar av Isca
Greenfield-Sanders. "Reflexions" - fotografier av Astrid Kruse Jensen. T o m 2/4.
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Jesse Stecklow Loyal, Kammakargatan 68, t Hötorget. Öppet: to-lö kl 12-17. "Two Clocks". T o m 9/4.
Jubileumssamling Konstakademien, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: ti-fr kl 11-17, lö-sö kl 12-16.
Galleri Väst och Ateljén: Konstakademiens ledamöter har skänkt ett eget verk eller annan gåva till
Jubileumssamlingen inför jubileumsåret 2018. T o m 20/3.
h Klee/Aguéli Moderna museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö kl
10-18. Paul Klee målade i Tunisien 1914, samma år som Ivan Aguéli målade i Egypten. En utställning
om de båda konstnärernas förhållande till bildkonstens grunder m m. T o m 24/4.
Konstnären Nationalmuseum, Konstakademien, Fredsgatan 12, t T-Centralen. Öppet: fr-sö, on kl 10-17,
ti, to kl 10-20.
Utställningen vill diskutera vad det innebär att vara konstnär, både idag och i ett historiskt perspektiv,
om roller, ideal, myter m m - c:a 100 verk av Rubens, Rembrandt, Renoir, Helene Schjerfbeck, Picasso,
Jeff Koons och Cindy Sherman. T o m 28/8.
Livet självt Moderna museet, Skeppsholmen, t Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö kl
10-18. Vårens stora grupputställning om Livet självt - om vad det egentligen är, dess materialiteter och
egenskaper: verk av bl a Joseph Beuys, Constantin Brancusi, Monica Englund, Barbara Hauser,
Damien Hirst, On Kawara, Hilma af Klint, Barnett Newman, Rosemarie Trockel och Christine Ödlund. T
o m 8/5.
SISTA CHANSEN Maja Rohwetter Domeij Gallery, Luntmakargatan 52, t Rådmansgatan. Öppet: on-fr
kl 12-17, lö kl 12-16. "Parcours" - måleri av Maja Rohwetter, Berlin. T o m 12/3.
Makode Linde Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19,
lö-sö kl 11-17. Galleri 3: "Negerkungens återkomst" - nya och gamla verk, om ambivalens och kulturell
appropriering. T o m 24/4.
MUU Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, t Hötorget. Öppet: ti kl 10-19, on-to kl 12-18, fr-lö kl 11-15.
"Performance Voyage 6"- performancekonst av bl a Pia Sirén, Annika Dahlsten & Markku Laakso,
James Duesing, Niko Skorpio, Johanna Reich och Willem Wilhelmus och Tomasz Szrama. T o m 9/4.
Patrik Aarnivaara Galleri Charlotte Lund, Johannes Plan 5, t Hötorget. "Tuners" - skulptur, print och
video. T o m 24/4.
Roger Hansson Stene Projects, Brunnsgatan 21B, t Hötorget. Öppet: to-fr kl 12-17, lö kl 12-15. "Den
onde, den dumme och den glade". T o m 2/4.
Samlingsutställning Galleri Eva Solin, Sveavägen 82, t Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl 12-16, lö kl
12-16. Över 100 verk av 32 konstnärer. T o m 19/3.
Susanne Kronholm BAT Gallery, Birger Jarlsgatan 53, t Rådmansgatan. "Gorillas" - fotografier. T o m
30/4.
Torsten Jurell Dansmuseet, Drottninggatan 17, t T-Centralen. Öppet: må-sö kl 11-17. "...och natten
kom!" - ett utställningsprojekt, ett myller av skuggspel, skulpturer, ljus och ljud. Öppen visning med
Torsten Jurell sö kl 13. T o m 1/5.
Ulf Öhrström Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, t Östermalmstorg. Öppet: lö kl 13-17. På
Konstnärsklubben, 1 tr: Minnesutställning för Ulf Öhrström (1939-2013). T o m 19/3.
h Vivian Maier Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, t T-Centralen. Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19,
lö-sö kl 11-17. Galleri 5: "In her own hands" - fotografier från nyligen framkallade negativ av Vivan Maier
(1926-2009). T o m 22/5.
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h Vårsalongen 2016 Liljevalchs i City, Malmtorgsgatan 8. Öppet: må-to kl 12-20, fr-sö kl 11-17. När
Liljevalchs Konsthall på Djurgården stänger för renovering visas Vårsalongen vid Brunkebergstorg: i år
visas 214 verk av 114 konstnärer mellan 23 och 99 år. Entré 20:- T o m 10/4.
VASASTAN Anna Ling Elastic Gallery, Tulegatan 19, t Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö-sö kl
12-16 "Sediment". T o m 23/4.
h Ellen Thesleff Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmansvägen 10-13, t Odenplan. Öppet: on-fr kl 11-19,
lö-sö kl 11-17 "Lysande målare och tidig modernist" - verk av den finländska konstnären Ellen Thesleff
(1869-1954). T o m 10/4.
Horst P Horst Christian Larsen, Hudiksvallsgatan 8 1 tr t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 11-18, lö kl 12-16.
Bilder av den legendariske modefotografen Horst P Horst (1906-99). T o m 2/4.
John Sundkvist Apa Gallery, Gävlegatan 1, t S:t Eriksplan. Öppet: on-to kl 12-18, fr-lö kl 12-16.
"Anakolut" - målningar. T o m 19/3.
Kapoth Galleri Duerr, Vanadisvägen 29, t Odenplan. Najdron Gallery: "The King of F-ing Everything" målningar av Kapoth. T o m 20/3.
Karl Larsson Galerie Nordenhake, Hudiksvallsgatan 8, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16.
"Leaving the 20th Century " - argument för ett situationistiskt förhållningssätt. T o m 2/4.
Lisa D Manner Galleri Flach, Hälsingegatan 43, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
"Whereabouts" - en serie nya målningar. T o m 2/4.
Matthias van Arkel Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö
kl 12-16. "Altered Measurements, Clear Painting". T o m 2/4.
Olle Borg och Mikko Kallio Susanne Pettersson Gallery, Gävlegatan 10B, t S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl
12-17, lö kl 12-16. "Who is hiding in the garden?" - målningar på aluminium och verk på papper av Olle
Borg. "Where things can grow" - collage. T o m 2/4.
Omid Delafrouz Andréhn-Schiptjenko, Hudiksvallsgatan 8, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl
12-16. "The Lost Image" - digitala bilder.
T o m 2/4.
Pia Olenfalk Ateljé Galleri Bellange, Tomtebogatan 30, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-16, to kl
12-18. Målningar. T o m 23/3.
Tatjana Valsang Galleri Andersson Sandström, Hudiksvallsgatan 6, t S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18,
lö kl 12-16. "Sandbank" - målningar. T o m 2/4.
ÖSTERMALM SISTA CHANSEN Anders Djerf Årsta bibliotek, Årsta torg 5. Öppet: må kl 12-19, ti kl
12-17, on-fr kl 10-17, sö kl 11-15. Bilder från Årsta och Södermalm, målningar och teckningar. T o m
11/3.
h Ann Wåhlström Galleri Mårtenson & Persson, Karlavägen 20, t Tekniska Högskolan. Öppet: on-fr kl
12-18, lö kl 12-16. "Lines" - nya glasobjekt. T o m 9/4.
SISTA CHANSEN Annika Liljedahl Österåkers Konsthall, Kantarellvägen 12, Åkersberga. "Skulpturala
skor". T o m 13/3.
Britta Marakatt-Labba och Tomas Colbengtson Galleri Helle Knudsen, Karlavägen 1, t Tekniska
högskolan. Öppet: on-to kl 11.30-17.30, fr-lö: 11-15. "Jodáhat - spår efter flyttning med renhjord" -
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broderier och screentryck på glas. T o m 23/3.
SISTA CHANSEN Carin Bergström Linder Galleri Eklund, Karlavägen 15, t Stadion. Öppet: ti-to kl
12-18, fr kl 12-16. "Struktur/ abstraktion". T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Carina Marklund och Anna-Lena Rydberg Tyresö Konsthall, Östangränd 7, Tyresö.
Öppet: må-to kl 9-19, fr kl 9-18, lö kl 11-15. "Betraktelser" - textil och teckning. T o m 12/3.
SISTA CHANSEN Christian Poignant Galleri Eva Solvang, Grevgatan 26, t Östermalmstorg. Öppet:
on-fr kl 12-17, lö kl 13-16.
"Källskär" - nya målningar. T o m 16/3.
Christine Ödlund och Like a prayer Magasin 3, Frihamnsgatan 28, Stockholms Frihamn, t Gärdet.
Öppet: to kl 11-19, fr-sö kl 11-17. "Aether & Einstein" - nya skulpturer, verk på papper och videoverk,
tillsammans med storskaliga platsspecifika installationer. "Like a prayer" - 14 konstnärer från 11 länder
ur samlingen tillsammans med en grupp antika objekt ur Medelhavsmuseets samlingar. T o m 5/6.
Goldin+Senneby Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17,
to kl 11-20. "Standardlängden av ett mirakel" - en retrospektiv utställning med tre verk. T o m 15/5.
Gunnar Löberg Åmells konsthandel, Birger Jarlsgatan 14, t Östermalmstorg. Öppet: må-fr kl 10-18, lö kl
12-16. En stor utställning med den säregne målaren Gunnar Löberg (1893-1950). T o m 18/3.
Hans Jörgen Johansen Anna Elle Gallery, Karlavägen 15, t Tekniska Högskolan. Öppet: ti-fr kl 12-18,
lö-sö kl 12-16. "The Colonizers" - fotografier och skulpturer. T o m 20/3.
h Jake & Dinos Chapman och Francisco Goya Magasin 3, Frihamnsgatan 28, Stockholms Frihamn, t
Gärdet. Öppet: to kl 11-19, fr-sö kl 11-17. "The Nature of Particles" - en grupp verk av bröderna
Chapman tillsammans med 20 etsningar ur Francisco Goyas "Los Desastres de la Guerra" från 1863
(inlånade från Nationalmuseum). T o m 5/6.
Jane Krook Kontoret, Birger Jarlsgatan 2. Målningar från Nackareservatet - oljepastell (pk B0010). T o
m 29/4.
SISTA CHANSEN Kandidatutställning Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, t
Telefonplan. Kandidatstudenterna vid första året i Fri konst på Konstfack visar sin årskursutställning. T
o m 11/3.
Kvinnobilder i Fredens anda Engelbrektskyrkan, Östermalmsgatan 20 B, t Tekniska Högskolan. Öppet:
ti-sö kl 11-15.
Måleri och collage av Isabella Torregiani, Aurora Somnell och Birgitta T Ståhl. T o m 19/3.
Ljusets magi Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17, to
kl 11-20. Friluftsmåleri från sent 1800-tal: 200 verk av främst svenska konstnärer, men även franska,
med fokus på kvinnliga konstnärer. Verk av Hanna Pauli, Carl Fredrik Hill, Eva Bonnier, Anders Zorn
och Camille Corot, samt idag mindre kända konstnärer som Gerda Roosval-Kallstenius, Ida GisikoSpärck, Anna Nordgren och Anna Nordlander. T o m 28/8.
SISTA CHANSEN Max Lapitsky Galleri B:fors, Karlavägen 83, t Karlaplan. Öppet: on-to kl 13-18, fr-sö
kl 12-16. Målningar. T o m 13/3.
SISTA CHANSEN Monica Gorschelnik Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, t Ropsten.
Målningar. T o m 14/3.
Natalia Mikkola Lydmar Hotel, Södra Blasieholmshamnen 2, t Kungsträdgården. Galleri uerr visar
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utställningen "Images and identity" - fotografier av Natalia Mikkola. T o m 1/5.
Olle Baertling och Eric H Olson Galerie Bel Art, Ulrikagatan 13, t Karlaplan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl
12-16. "Rymd - Ljus: Baertling & Olson" - öppna former av Olle Baertling (1911-81) och optochromier av
Eric H Olson (1907-96). T o m 19/3.
Olof Sager-Nelson Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, Djurgården.
Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-17, to kl 12-20. "Olof Sager-Nelson och hans samtida" - målningar av Olof
Sager-Nelson (1868-96) m fl. T o m 5/6.
Powerful babies Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Öppet:on- må kl 10-17, ti kl 10-20. "Powerful babies
- Keith Harings inflytande på konstnärer idag" - fyra målningar av Keith Haring samt verk av 22
konstnärer, bl a Thedra Cullar-Ledford, Juliana Huxtable, Scooter LaForge, Klara Lidén, Kristina
Matousch och Joakim Ojanen. T o m 3/4.
UTANFÖR TULLARNA Bakro Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge. Öppet: to kl 12-19, fr-sö
kl 12-16. "Bakro" - en serie i den romska tidskriften "Romani Glinda" av Ulf Lundkvist och Bengt O
Björklund. T o m 10/4.
Birgitta Berger och Dorty Stenström Nalowan, Heimdalsvägen 2, Nynäshamn. Akvareller.
T o m 1/4.
Den monokroma symfonin Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg. Öppet: on-sö kl 11-17. Enfärgade
konstellationer av konst, design, mode och musik av bl a Uta Barth, Jonas Bohlin och Thomas Sandell,
Denise Grünstein, Donald Judd, Yves Klein, Truls Melin, Maria Miesenberger och Cajsa von Zeipel.
Familjevisning lö kl 12.30. T o m 28/3.
Eva Maria Ern Jakobsbergs Konsthall, Biblioteket, Centrumgallerian. Öppet: må-to kl 10-19, fr kl 10-18,
lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Oemotståndliga återvändsgränd". T o m 10/4.
h Gittan Jönsson Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, t Duvbo. www.marabouparken. se.
Öppet: on kl 12-20, to-sö kl 12-17. "Parallella linjer" - målningar. OBS! Guidad visning söndag kl 14. T o
m 19/6.
Goldin+Senneby Tensta Konsthall, Taxingegränd 10, t Tensta. Öppet: on kl 12-20, to-fr kl 12-18, lö-sö
kl 12-17. "Standardlängden av ett mirakel" - en muterande retrospektiv sompresenteras genom
installationer och performance på konsthallen och andra platser. T o m 15/5.
Gun Öström Gratzer wip konsthall, Årsta skolgränd 14 BD, Årstaberg. Öppet: lö-sö kl 12-16, fr kl 16-18.
"Ljus, mörker, mönster" - måleri inspirerat av naturen. T o m 20/3.
Gunilla Frändfors-Lindgren Ateljé G, Floravägen 3, Nynäshamn.
"Kvinnor Vill, Törs och Kan" - målningar i akvarell och olja. T o m 31/3.
Gunilla Larsén Österåkers Konsthall, Kantarellvägen 12, Åkersberga. Skulpturer. T o m 27/3. Gunilla
Poignant Galleri Aniara, Sollentuna Bibliotek, Sollentuna C. Öppet: må-fr kl 9-19, lö kl 11-16, sö kl
12-16. "Okänt landskap" - målningar. T o m 20/3.
Johan Svensson Konsthallen, Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8. Öppet: må-to kl 9-20, fr kl 9-18, lö
kl 11-16, sö kl 12-16. "Night Times" - installation. T o m 24/3.
John Sundkvist Gustavsbergs Porslinsmuseum, Odelbergs väg 5, Gustavsbergs hamn. Öppet: ti-fr kl
10-16, lö-sö kl 11-16. "En glipa i väven" - konstnärens måleri visas tillsammans med keramik ur
konstnärens och museets samlingar. T o m 15/5.
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Jonas Fredén Galleri Fallera, Sticklingev 11, Lidingö. Öppet: ti-to kl 16-18, lö-sö kl 11-16. "Hemresor" målningar. T o m 3/4.
SISTA CHANSEN Kandidatutställning Konstfack, LM Ericssons väg 14, Midsommarkransen, t
Telefonplan. Kandidatstudenterna vid första året i Fri konst visar sin årskursutställning. T o m 11/3.
Katarina Wolf Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1, Solna, t Solna Centrum. "Dolt och uppenbart" målningar. T o m 27/3.
Kristine Tillge Lund och Gitte Jungersen Gustavsbergs konsthall, Odelbergs väg 9, Gustavsbergs
hamn. Öppet: to-sö kl 11-16. "Fire Works" - en undersökning av keramik, dess mångtusenåriga historia
och samtida aktualitet. T o m 15/5.
Laura Oldfield Ford Tensta Konsthall, Taxingegränd 10, t Tensta. Öppet: on kl 12-20, to-fr kl 12-18,
lö-sö kl 12-17. "Tecknade postkoder" - en kartläggning av sociala rörelser i senmodernistiska
bostadsområden av Laura Oldfield Ford. T o m 15/5.
Mikael Kihlman Husby Konsthall, Husby gård, t Husby. Öppet: ti-sö kl 12-16. "Stadspassager" målningar. T o m 20/3.
Mikael Rydh Vaxholms rådhus, Torget. Öppet: lö-sö kl 12-15. Måleri. T o m 20/3.
MYCKET Norrtälje konsthall & museum, Galles gränd 7. Öppet: ti-sö kl 12-16. "Luftslott - när vi bygger
den stad vi vill leva i" - arkitektur, design och konst av Mariana Alves, Katarina Bonnevier, Thérèse
Kristiansson. T o m 3/4.
Premiärutställning Galleri Baginski, Enebybergsvägen 8, Danderyd, t Mörby C. Öppet: må-fr kl 12-18, lö
kl 11-16, sö kl 11-15. "No limits - verk av Leif Ahrle, Hortensia Duque, Sina Eisa, Natalia Gaydash,
Chinna Giertz, Björn Hjerdin, Britt Kierkegaard, Hans Kolb, Dora Krincy, Linn Nyström, Nadja Repeta,
Halina Rosa, Ewa Henryka Szarek, Mieszko Tyszkiewicz, Katarzyna Widmanska och Marie Louise
Zeisig. T o m 21/3.
SISTA CHANSEN Samlingsutställning Galleri Kyrkskolan, Klockarlötsvägen 26, vid Österhaninge kyrka.
Öppet lö-sö kl 11-16. "Öar i vårt hjärta" - Gunn Bacuzzi, olja och akvarell, Jorunn Eriksson Grönsund,
akvarell, Britt-Marie Lundin, textil och Mita Lundin, keramik. T o m 13/3.
SISTA CHANSEN Sara W Nelin och Margareta Lewkowicz Överby gård, Stäketleden, Rotebro.
Öppet: lö-sö kl 12-16. "Nånting i hästväg" - måleri av Sara W Nelin, skulptur avMargareta Lewkowicz. T
o m 13/3.
Staged Fashion Södertälje Konsthall, Lunagallerian. Öppet: ti-fr kl 9-19, lö kl 11-15, sö kl 12-16.
"Staged Fashion - Designed Identities" - scenkostymer av Bella Rune, Pia Sandström, Camilla Thulin,
Sara Marskog, Diana Orving m fl. T o m 7/5.
Svensk glaskonst efter 2000 Millesgården, Herserudsvägen 32, Lidingö, t Ropsten. Öppet: ti-sö kl
11-17. Verk av 34 konstnärer, bland andra Bertil Vallien, Åsa Jungnelius och Anders Wingård.
Introduktion ti, to kl 13.15. T o m 8/5.
SISTA CHANSEN Tawatchai Kerdkan Slottsgalleriet, Ekebyhovs slott, Ekerö. Öppet: lö-sö kl 12-16.
"Dåtid - nutid" - papperskonst och målningar. T o m 13/3.
SISTA CHANSEN Ulla-Britt Hede Galleri Elverket, Danderydsvägen 4.
Mixed media. T o m 12/3.
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SISTA CHANSEN Vantörs konstförening Vantörs Konstförening, Skebokvarnsvägen/Harpsundsvägen,
t Högdalen, vantorskonstforening.se. Föreningens medlemmar ställer ut.
T o m 13/3.
Vivi Calissendorff Ateljé Vivi Calissendorff, Måsvägen 2, Näsby Park. Öppet: sö kl 13-16. Stengods och
porslin. T o m 27/3.
Bildtext: La Familia. Alias Teatern visar en dansteaterföreställning om familjer, gränser och
mytomspunna kvinnor. Åskådaren möter fyra kroppar ristade med olika erfarenheter, individer som
utmanar och upplöser gränserna kring kultur, etnicitet, kön, språk, makt och sexualitet. En
familjeföreställning för alla från 11 år. Paloma Madrid är regissör och koreograf. Premiär torsdag 17 3 kl
19. | Lena Willemark. Projektet startade efter en beställning på ett nyskrivet verk inför Euroradio
festivalen anordnad av Sveriges-Radio i Rättvik 2013. "Jag har komponerat musiken både i dagens ljus
och i nattens mörker, rakt berättande likväl som drömmande blå. " Resultatet blev nya albumet
"Blåferdi". Scalateatern 15 3 kl 19. | Allt som är underbart. Björn Lönner har hämtat pjäsen från New
York och London till Teater Playhouse där han själv spelar pojken som försöker rädda sin deprimerade
mamma genom en oväntad present. Premiär on kl 19. | Lähtö Départ. Det finska kompaniet WHS ger
en föreställning i gränslandet mellan cirkus, magi och visuell konst. Hangaren Subtopia, lö kl 19. | Max
Book. "Mata Hare" - en stor retrospektiv utställning med målningar från 1970-talet till idag. På Prins
Eugens Waldemarsudde, Djurgården, öppnar på lördag. | Samtida smyckeskonst. I utställningen "Open
space - Mind maps" ställer trettio konstnärer ut samtida experimentella verk (här Maisie Broadheads
"Ball and chain", 2015). Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern på Sergels torg. Öppnar
på lördag.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/CR2w11lD
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Ingen rubrik tillgänglig
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2021-01-29. Sida: 5,6.

Kashif Virk frågar sig, utifrån ”ett moraliskt
perspektiv”, vad som händer när vi i
yttrandefrihetens namn inte längre tar hänsyn
till varandras känslor. Men hans subjektiva syn
på vad som är ömsesidig respekt kan aldrig stå
över den fundamentala rätten till det fria ordet.

... Det är en anmärkningsvärd retorik som liknar
den som används av auktoritära regimer för att
legitimera censur, skriver Margareta Barabash,
Fria Moderata Studentförbundet.
Replik
27/1 Använd det fria ordet för att bekämpa
orättvisor - inte för att polarisera
Möjligheten att tänka och tala fritt är fundamental
för den fria civilisationens varande och utveckling.
Yttrandefriheten är även det demokratiska
samhällets grundval. Ett system som bygger på
självstyre förutsätter välinformerade
samhällsmedborgare. Detta i sin tur förutsätter fria
flöden av information och möjlighet till idéutbyte.
När yttrandefriheten inskränks -förlorar folket inte
bara verktyget att ta informerade beslut och att
välja makthavare på rimliga villkor. De förnekas möjligheten att skapa sig en korrekt uppfattning om
verkligheten. Därmed förlorar människan också greppet om sig själv.
Kashif Virk frågar sig, utifrån ”ett moraliskt perspektiv”, vad som händer när vi i
yttrandefrihetens namn inte längre tar hänsyn till varandras känslor eller respekterar varandra.
Utan att ifrågasätta Virks moralfilosofiska grundsyn bör det sägas att hans högst subjektiva
uppfattning om vad som är ömsesidig respekt eller för den delen en kränkning inte kan stå över
den fundamentala rätten till det fria ordet och den fria tanken.
Polariseringen av det offentliga samtalet är inte heller en konsekvens av att vi har för mycket
yttrandefrihet. Snarare tvärtom, det är en effekt av ett debattklimat med stela åsiktskorridorer, där
avvikande åsikter - oavsett om de är samhällsfarliga eller ej - trängs ut i samhällets marginaler istället
för att öppet bemötas.
Virks argument är även anmärkningsvärda i det avseendet att det är samma retorik som
auktoritära regimer använts sig av i alla tider för att legitimera censur. Att så kallat missbruk av
det fria ordet skulle leda till ett osäkert och mindre fredligt samhälle. Att hotet om krig och
konflikt är en ursäkt för att tysta meningsmotståndare.
Vidare är det ytterst beklagligt att Virk relativiserar det brutala islamistmordet på den franske läraren
Samuel Paty genom att få det att handla om sårade känslor i samband med den efterkommande
debatten om yttrandefrihet. Det är nämligen mordet på Paty som bör ses som en del av ett osäkert
samhälle - inte att hans mördares motiv ifrågasätts. Patys rätt till liv är nämligen större än andras
sårade känslor.
Det är när lärare halshuggs på öppen gata som vi bör ställas oss frågan huruvida vår verklighet
längre kan klassas som fredlig. Att diskutera och rikta kritik mot berörda samhällsgruppers syn
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på yttrandefrihet i ett sådant sammanhang är en naturlig del av ett nyktert debattklimat. Dessa
samhällsgrupper har dessutom alltid rätt att öppet bemöta kritiken.
Friheten att kritisera, ifrågasätta, ta avstånd och till och med förolämpa ingår i yttrandefrihetsbegreppet
och bör alltid värnas om. Men det får aldrig gå så långt att man kräver att ens motståndare ska tystas.
Historiskt sett har inget samhälle där en sådan utveckling skett kunnat klassas som säkert, fredligt eller
för den delen ”moraliskt”.
Margareta Barabash
Vice ordförande, Fria Moderata Studentförbundet
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/4fa3zCjw
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Torsdag
Vestmanlands Läns Tidning. Publicerat i print 2015-11-26. Sida: 36.

Västerås Bio Elektra 1: Abonnerat, kl 8-16. Fem
trappor upp, kl 17.30. Bränd, kl 19.30. Elektra 2:
Elser, kl 18. I skuggan av kvinnor, kl 20.

Dans Västerås Folkdansgille:
Barngrupp/roliga timmen, dans, lek, sångdans med
mera kl 17.30-19, Brandthovdaskolans
gymnastiksal.
Föreningar AA Anonyma Alkoholister
Hammarbygruppen: Möte kl 19-20 Köpingsvägen
57, ingång från baksidan.
AA Anonyma Alkoholister Koppargruppen: Öppet
kvällsmöte kl 19-20. Kopparbergsv. 31A, ingång
från gården.
ABB Pensionärsförening-APPF: Gymnastik i
ABB-hallen kl 9.
Aktiva Seniorer: Kurs surfplatta, Android kl 13,
Medborgarskolan.
Art 021: Målarlokalen Johannisbergs flygplats
öppen kl 13-21.
Badelunda Hembygdsförening: Traditionell grötfest, Badelunda kyrkskola kl 19. Gröt, kören Lux Nova.
Tag med tallrik, sked och kaffe.
F1 Kamratförening: Kl 10 Gula villan Hässlö, öppet hus med kaffe. Kl 11 ett spännande föredrag av
Torbjörn Engblad, därefter ärtsoppslunch med kaffe på övervåningen.
FF Suomi-Seura Katajaiset: Lövudden. Tuppi kl 12. Senioritanssi kurssi kl 14-16. Puutyökurssi kl 16-19
Skallbergs mötesplats. Kuntojumppa kl 18.
FHH Sisukkaat ja Näkövammaisyhdistys: Källgatan 13, kl 12 Tänään juhlimme puheenjohtajan
syntymäpäivää ja tarjoamme Lohisoppaa, kakkukahvit ja musiikin kera.
FSV Finlandssvenska föreningen: Pidrospelarna samlas kl 13, Morkullegatan 14.
Mimer Sen-i-åren: Promenad på Björnön kl 9.30, samling vid parkeringen. Ta gärna med stavarna.
Efteråt fikar vi på Björnögården.
PRO Bäckby: Bingo kl 14 Bäckbyhuset samarbete med mötesplatsen. Boule kl 9.45 Friidrottshallen.
PRO Dingtuna: Promenad/ stavgång kl 9.30 från Barkarö SK:s klubbstuga.
PRO HagaMalmaberg: Boule kl 9 Friidrottshallen, ta med fika. Litteratur kl 13-14.30 HagaParkgata 8.
Mingel kl 16 Rekylgatan 8.
PRO Pyramiden: Bangolf, kl 9.30, Skallbergets mötesplats.
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PRO Rönnby: Sångövning kl 13.
PRO Skiljebo: Kl 14 Korsordsträff i Skiljeboporten.
PRO Skultuna: Kägelspel kl 9 i Kägelhallen. Trivselträff kl 14 på Vallonen. Underhållning av Spelglädje.
Jonny Löfstrand om medlemsresor och PRO Mervärde.
PRO Viksäng: Bridge kl 9-13 Kulan. Qigong kl 9-10.10, Folkdans kl 10.15-12.15 Södergården.
PRO Önsta Gryta: Motionssimning Tillbergabadet kl 15.
Reumatikerföreningen Västerås: Pyssel och prat. Kl 14-16. Ånghammarg. 4, Idrottens hus, fika.
SPF Seniorerna Aros fd 666:
Canasta kl 13 Oxbackens mötesplats. Gymnastik herrar kl 8.30. Gymnastik blandad grupp kl 9.45.
Hammarby mötesplats.
SPF Seniorerna Hamre:
Besök på Bilmuseet och Schelemuseet (Köping). Samling vid Senioren kl 9.15.
SPF Seniorerna Rudbeckius:
Vattengymnastik Eriksborg kl 9.30. Stavgång Rocklunda kl 10.
SPF Seniorerna Tomas:
Gymnastik kl 9.30 Bridge kl 13 Malmabergs mötesplats Vattengymnastik kl 13.30 Levad.
Terveysyhdistys: Englanti alkeet kl 9, englanti jatko.
VBS Aros: Bridge med handicap, Rådjursgatan 3, kl 13.
Vändpunkten: Regementsgatan 38. Färg, form och näversöm. kl 9.30. Matlagning Herrar. kl 10.30.
Öppet hus kl 13-16.
Västerås Släktforskarklubb:
Medlemsmöte Wallinsalen, Kyrkbacksgården kl 18. Vad hände sedan? Sture Andersson föreläser om
vad som hände efter emigrationen till Amerika.
Västerås Trädgårdssällskap-VTS: Trädgårdskafé, Blomsterdekorationer i adventstid. Jenny Boholm,
florist arrangerar med material från naturen och säsongens blommor dekorationer. kl 18.30
Studiefrämjandet, Pilgatan 8 C.
Västerås Västra Rotaryklubb: Lunchmöte med Qur'anen; Jihad och Kalifat av Imam Kashif Virk. kl 12
på Wasakällaren.
Kyrkan Barkarö kyrka: Veckomässa kl 19 T. Axner.
Bäckbykyrkan: Morgonbön kl 8.30, Öppna förskolan kl 9.30-12, Torgkaffe kl 12-13, Torsdagkvällar i
Bäckbykyrkan kl 18.
Frälsningsarmén: Kl 10 morgonbön. kl 10.30 Frälsningsarméns Café. kl 18 Kören Real Life övar. kl 19
Musikkåren övar.
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Gideonsbergs församling:
Promenadkafé inställt. Kl 19 Sinnesrogudstjänst i Korskyrkan med Mingelfika från kl 18 Irsta
församlingsgård: Kl 10 Babyrytmik. Kl 12 Sopplunch med program. Trubadur Janne Johansson sjunger
och berättar om olika författare och deras visor.
Irsta kyrka: Kl 19 Mässa i stillhet. Ann-Katrin Eriksson. Margareta Lindgren.
Korskyrkan: Kl 19 Konfa "Vem är den helige Ande"? Kyrkbacksgården: Kl 9 Morgonbön och
gårdsfrukost, kl 9.30 Öppet hus för barn med pappor och mammor.
Mikaeligården: Kl 11 Öppet hus med små och stora, sångstund.
Mikaelikyrkan: Kl 18.30 Veckomässa. Kl 11.45 Lunchandakt Norrbo församling Harakers bygdegård: Kl
19.30 Harakerskören övar. Kl 14 Bokkafé, Biblioteket medverkar.
Norrbo församling Mariagården Skultuna:
Kl 18.30-21 Vuxenpyssel.
Paletten, Svenska kyrkan:
Kl 9 Morgonbön, frukost. Kl 12 Middagsbön, sopplunch.
Pingstkyrkan: Kl 9.30 Pinglan babyrytmik. Kl 17.10 Dansgrupp åk 5-7.
Sparvens kapell: Frukost kl 9.
Stensjöpärlan: Kvicksund. Öppet hus, barn och föräldrar, kl 9.30-11.30.
Tillberga församling: Chiball kl 10. Veckomässa, Kerstin Almegård kl 18 Knektgården.
Tomaskyrkan: Kl 12 Lunchbön. Kl 12.15 Sopplunch. Kl 14-17 Pluggkafé. Kl 19 Torsdagsmässa, soppa
serveras från kl 18. Kl 19.30 Ungdomskväll.
Västerås domkyrka: Kl 9 Morgonbön, kl 9 Adventsgudstjänst för Skatteverket, kl 12 Mässa under
dagen.
Västeråsin Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö Sparvenin kappeli: Kl 16 Lastenkerho 5-10 v tytöille ja
pojille. kl 17 kirkkokuro.
Kl 18.15 Nuortenryhmä 2003 synyneet tai aiaisemmin.
Önsta församling: Rönnbykyrkcenter kl 14. Vardagsgudstjänst. Emelie Söderholtz präst, Jan-Erik
Eklund musiker. Kyrkkaffe.
Önsta församling, Önsta Gryta kyrka: Kl 12-15.30 Öppet hus för småbarnsföräldrar (öppen förskola). kl
15,45 Vardagsgudstjänst, Karin Sköld, präst och Helena Aronsson, organist. Kl 19 Veckomässa med
Joan Donkin, präst och Jan-Erik Eklund, organist.
Teater Västmanlands Teater: Ja visst ska du leva, kl 19, Lilla scen.
Utställningar Café Anund: Fotoutställning med Badelundabilder från 1910-talet-1952 de flesta foton av
E Wijgård. Hantverksbutik, produkter från kommunens egna verksamheter, kafé. Öppet kl 11-16.
Ekströms konst: Jonas Nilsson visar akvareller och oljemålningar i utställningen "Förbipasserande". Kl
10-18.
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Fotoklubben Aros: Höstsalongen. Bilder från när och fjärran. Stadsbibliotekets hörsal.
KAZ Galleri: Skolgatan 6. Olssons privata samling. Öppet kl 13-17.30.
Konstfrämjandet Västmanland: Utställning av Lena Thunell Sara Björk Hauksdóttir Marian Niskala och
Niklas Jannborg kl 12-16 Slottsgatan 17.
Konstnärsföreningen Galleri K: Folke Hammarsten ställer ut målningar kl 12-17 Slottsgatan 17.
Västerås konstmuseum: Här och nu - Inspireras och gör själv. Inspireras av konstverken. Gunga, lek
med ord eller bli smekt av sidenband. Kent Iwemyr - Målargeniet. Målningar från 2002-2015. Öppet kl
10-20.
Västmanlands läns museum: "När då var nu-Forntidens folk och fä" Västmanländska människors liv
och villkor under forntiden. "När då var nu-Medeltidens makt och människor" Hur det var att leva i
medeltidens Västmanland. "Mimermotorer och människor" Om arbetet på fabriken och livet som
ASEA-anställd. Öppet kl 10-20.
Övrigt Bäckby mötesplats: Tipspromenad kl 10-13.30 Relationskurs med Mats Nyholm kl 12 Bingo kl 14
Snickeritid i Bäckbyhusets slöjdsal kl 14 -18 Publik dator finns i Bäckby bibliotek.
Gideonsbergs mötesplats:
Kl 13 Rollatorkafé. Kl 13.30 Bingo. Vävsal. Gymträning för alla.
Hammarby mötesplats:
Herrgymnastik kl 8.30. Mixgymnastik kl 9.45. Sittgymnastik kl 10. Mikaelikyrkan kommer kl 13.30.
Herrgärdets servicehus hälsans hus: Vattengympa kl 10 och 15.30. Balansgrupp kl 10.30. Yoga kl
11.15. Boule kl 14. Stationsträning kl 14.30. Trivselkväll kl 18. Dart, biljard, tv-spelet wii med bowling,
tennis m.m. nedre plan, gym, pool, relaxavdelning, vävsal och snickeri öppet kl 8-17.
Hjärtpunkt Skiljebos mötesplats: Kaféverksamhet kl 9-15.30. Senior Zumba kl 10. Korsordsträff kl 14.
Kvinnokafé, tjejer och kvinnor från 13 år och uppåt kl 18-20.
Karlslunds mötesplats:
Promenad kl 10.30. Bingo kl 13.30. Café Lunden kl 14-16.
Malmabergs mötesplats:
Gymnastik kl 9.30-11. Bingo kl 13-15.30. Bridge kl 13-17. Kafé kl 10-15. Träna i friskvårdssalen, låna
ljudböcker, datarum, biljard, massagestol, vävstuga. Utställningen "Saker och ting från ett samlarhem"
av Rolf Schönning kl 8.30 -15.30. Wifi-kafé kl 10-15.
Mälarkodin kohtaamispaikka: Auki kl 10-16, Lounas kl 11.30-13.30, Näyttely Kuukauden taiteilija Katja
Eldeen, Kutomakerho kl 9, Istumavoimistelu kl 11, Nestori kl 13-15, Puhelinaika/ Telefontid 13-14,
Vauvat vaarit - sukupolven kohtaaminen kl 14.30, Voimistelu +55 ja sauna kl 15.
Mötesplats Rönnby: Biljard förmiddag, Gymmet kl 10-12, Rönnbymålarna kl 10, Sångövning kl
13-Oxbackens servicehus, kulturcenter: Sittande gymnastik kl 10.30, Åsas Mode kl 11-15, Novelläsning
med Vivi-Anne Skyman kl 13.30, Bangolf kl 14.30, Konstutställning med Eivor Lindgren som målar
abstrakt akvarell och tusch.
Parkgårdens mötesplats Tillberga: Kl 9 ChiBall. Kl 14 Bingo höstavslutning.

Sida 519 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Pettersbergs Väntjänst.
Pettersbergsgatan 47. Träffpunkt 47:an. Öppet 14-16. K-märkt gästar oss, sångstund. Kaffe/te. Ramp.
Resmilan mötesplats:
Balansträning kl 10.30 Tomaskyrkan tillsammans med Badelunda damkör kl 14. Internationellt
kvinnokafé på Hjärtpunkt Skiljebo kl 18-20 samling 17.45 för gemensam promenad.
Råby mötesplats: Frukost för alla på Sparven kl 9.
Promenad, PRO, samling Råby C kl 9. Boule/Boccia kl 10. Film kl 13.30.
Skallbergets mötesplats:
Rollatorkafé kl 9.30-11.30. Tekniker från hjälpmedelscentrum servar rollatorer och går igenom
hjälpmedel. Bingo kl 13.30.
Stadsbiblioteket: Hörsalen: Vårt kyrkliga kulturarv - ett levande kulturarv. John Rothlind,
chefskonservator vid Svenska kyrkan i Västerås berättar. Kl 19.
Studieförbundet Bilda:
Kreativ mötesplats kl 9-12 stickning, virkning och annat. Gamla Stenkumlaskolan, Kornknarrestigen 1.
Vallonens mötesplats:
Snickeri, vävsal, ljusrum, publikdator öppna. Skapande aktiviteter i Hobbyn kl 9-12. Mjukgympa för
damer och herrar kl 9. Styrketräning kl 10. Balansträning och gympa kl 10.30. Promenad till
Mariagårdens Trivselträff, Eva och Stefan har bokprat kl 13.30. PRO Trivselträff, underhållning av
Spelglädje. Kaffe kl 14. I samarbete med ABF.
Västerås konstmuseum:
Kl 18 Föreläsning, Göran Greider, poet, författare och debattör. I samarbete med Västerås
konstförening.
Hallsta Bergs kyrka: Kl 17 Bergs kyrkliga syförening träffas hos Inga-Britt Lundgren.
Föreningen Bron: Samvaro, fika och föreningsloppis. Kl 11-16. Svenskbygatan 5.
Hallsta-Sura närradio 103,7 MHz: Kl 18 Jazzklubben Swänghjulet, musik och tips presenteras av Kaj
Stridell.
Hallstahammars Konstförening: Konstutställning med Unna Katz måleri och skulptur på
Hallstahammars bibliotek kl 10-19.
Hästhoven: Kafé kl 13.3014.45.
Kommunalpensionärerna:
Promenad Kl 9.30. Eldsbodahuset.
Pingstkyrkan: Kl 9.30 Bön och bibelläsning. Kl 17.30, Kamratkedjan, för barn 8-13 år.
PRO: Boule, Nibblehallen kl 13.30.
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PRO Finska: Torstaitreffi Lövåsen kl 14. Bingo. Iltatähdet, harjoitukser bingon jälkeen.
RSMH: Öppet hus kl 8.30-16, Surbrunnsvägen 4D.
Sankt Lars kyrka: Kl 16.30 Meditation.
Sankt Larsgården: Kl 9 Kom Å Lek. Kl 14 Öppet hus. Visor från Berslagsskogar och skärgårdshav med
Bertil Olsson. Kl 18.30 S:t Lars kyrkokör övar.
Thore Skogmans Vänner:
Thore Skogmans minnesrum öppet kl 14-17 ingång gamla entrén mitt emot skolan.
Ädelstenen: Musikskolan kl 14.
Kolbäck Duvan: Kl 8.30 Veckomässa och frukost. Kl 13 Kom Å Lek. Kl 15.45 Musiklekis.
PRO: PRO-gården: Cirkeln "Allt är så nyss" kl 13 under ledning av Birgit Carlsson. Musikgruppen
"andra sortering" övar, kl 16.
SPF Seniorerna Herrevad:
Bridge kl 12.45 Hjärtpunkten.
Ramnäs Café Mormors Bak: Hantverk, prylar och hundtillbehör öppet kl 11-19, Torgvägen.
Sura-Ramnäs församling, Städet: Gudstjänst kl 14.
Surahammar Ett kulturliv för alla-teater:
Kabarén Slå pattarna i taket Folkets hus kl 19.
PRO: IT-data i Folkets hus kl 9.30. Medlemsmöte i Folkets hus, Mimer kl 14. Budgetmöte. Ulla
Berndsson om kvinnor i norra Lappland " Kvinnona runt sjön". Ann Komulainen om hur vi sköter våra
fötter. Träslöjd i Hammarskolan kl 16. Boulespel i Folkets hus kl 8.45 och kl 10.45 SPF Seniorerna
Surabygden:
Klubbafton. Underhållning, förtäring. Lokal Sigyn kl 17. Kortspelsgruppen "Hjärter Dam". Biblioteket kl
13. Data. Folkets hus kl 13.30.
Sura-Ramnäs församling, Källmoragården: Morgonbön-tid för vila och eftertanke kl 8.45. Torstaikerho kl
14. Julauktion - Andakt, kaffe kl 18.
Surahammars bibliotek:
Utställning Akvareller av Catharina Lindberg kl 11-19.
© Vestmanlands Läns Tidning eller artikelförfattaren. Utgivare: Daniel Nordström. Databasens namn: Daniel Nordström /
Vestmanlands Läns Tidning / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras
utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/JFnq0aI3
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Islam kapat av blodtörstiga terrorister
Dagen. Publicerat i print 2013-09-24. Sida: 15.

TERRORATTACKERNA VID EN kyrka i
Peshawar (Pakistan) och en galleria i Nairobi
(Kenya) skördade över 100 människoliv - helt
oskyldiga män, kvinnor och barn.

För alla fredsälskande muslimer världen över var
denna blodiga söndag ännu en dag av sorg.
Återigen kapades vår religion av blodtörstiga
terrorister som förespråkar våld i dess namn, och
deras omänskliga agerande har lämnat oss
skärrade. Våra tankar och böner går till offren för
dessa attentat och deras anhöriga. Det är omöjligt
för oss att förstå hur någon som påstår sig vara en
anhängare av islam (vilket betyder fred) kan begå
sådana grymheter i religionens namn. Detta
särskilt med tanke på att islams grundare
Muhammad beskrev en muslim som någon "vars
hand och tunga andra går säkra ifrån". Vidare
utfärdade han år 628 ett fribrev till de kristna av S:t
Katarinas kloster vid berget Sinai, där det stod
följande: "Deras kyrkor bör respekteras; de bör
varken hindras från att reparera dem eller från
helgden av sitt förbund. Ingen bland muslimerna
bör ohörsamma detta förbund till den Yttersta
Dagen" [Patologia Orientalus v 13 s 600]. Vi
muslimer uppmanas av vår skrift Qur'anen att vid
behov även strida för att upprätthålla friheten att dyrka i kyrkor, kloster och tempel [22:40]. Vidare står
det att dödandet av en enda person är likgiltigt med dödandet av hela mänskligheten [5:32].
MEN I DAG råder det helt motsatta i många muslimska länder, där ingen går säker från dessa förövare.
Den politiska situationen i många utav dessa länder har lett till att terrorister fått fritt spelrum.
Regeringarna är antingen lamslagna, hjälplösa eller oförmögna att förhindra dessa attacker. Samtidigt
saknas uppriktighet och beslutsamhet i världsmakternas agerande, och flera år efter det att kriget mot
terrorismen inleddes på allvar har situationen i världen förvärrats markant. Blott fördömande av dylika
attacker ledsagat med en fortsatt aggressiv politik i Mellanöstern och Afrika kommer aldrig att undanröja
den ilska som florerar hos människor i dessa länder.
VI ALLA DELAR ansvaretför att utrota terrorismen, då dess hotbild är global och påverkar oss alla. Men
i stället för att tillämpa principen "våld mot våld", som aldrig löst någon konflikt, måste vi studera de
bakomliggande orsakerna till problemet. Där kommer vi finna faktorer som orättvisa, fattigdom och brist
på utbildning vara de egentliga orsakerna till många vedermödor på vår planet.
Vårt muslimska samfund (Ahmadiyya) bedriver en global kampanj för att befrämja fred, och här i
Sverige har vi delat ut hundratusentals flygblad med budskapet "Muslimer för Fred". Vi inspireras av vår
övertygelse att islam lär ut fred, respekt, lojalitet och frihet. Det är genom utövandet av dessa
värderingar som vi en dag förhoppningsvis kommer etablera fred på vår jord.
Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
För alla fredsälskande muslimer världen över var denna blodiga söndag ännu en dag av sorg.
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Läs mer på sid 4-5:
"Viktigast att visa vårt stöd i förbön"
Bildtext: SORG I PAKISTAN. Anwar Waseem, 53, och hans syster Sakinah, 58, söker tröst hos
varandra efter bombdådet där bland annat Sakinahs dotter dog.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Mi72YXbr
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Utan religiös urkund finns ingen religion att tolka
Ledarsidorna. Publicerat på webb 2019-09-23 01:52.

Slöjdebatten skulle kunna att tjäna på att låta
de religiösa urkunderna ta en större plats. Det
kan i sig föda ytterligare religionskritik och
religionsutveckling.

En utveckling som är absolut nödvändig för att
kanske framför allt islam skall kunna reformeras
och få bort avarter som dödshot eller dödsstraff vid
apostasi och blasfemi. Det vill säga mot de som
väljer att lämna religionen samt riktat mot de
konstnärer som till exempel konstnären Lars Vilks
som genom sitt bildspråk kritiserar de religiösa
symbolerna och uttrycken.
Artikeln som ljudfil:
I debatten om slöjor måste de religiösa urkunderna
kunna kritiseras. Utan en religiös urkund, muntlig
eller skriftlig, finns ingen religion att tolka och utan
att ta avstamp i urkunderna skapas över tid
missuppfattningar som leder till vandringssägner
och polarisering.
Imamen Kashif Virk samt Omar Makram och
Bassam Al-Baghdady skriver alla i Dagens
Samhälle debattartiklar som är inne på samma
tema, nämligen att religionen islam har läror som
är problematiska och därför behöver diskuteras.
Det som reaktioner på Mustafa Panshiri och Callis
Amid som menade att problemet med islam främst
var utövarna och anslöt sig till dr Eli Göndörs
synsätt att de religiösa urkunderna inte alls har den
vikt som utövarna själva lägger vid dem.
Kritiken mot Panshiri och Amid uppstod då de
ensidigt fokuserade på den enskildes tolkning och
ansvar för tillämpning av i detta fall islam och inte
närmare berörde det faktum att en religion har en
urkund att relatera till. Detta tolkades, rätt eller fel,
att de ville tona ner urkundens inflytande och
centrala roll av Makram, Al Baghdady och Kirk. Det
var med andra ord inte bara Ledarsidorna som
gjorde denna tolkning utan även Makram, Al
Baghdady och Kirk varav de två förstnämnda är
sekulariserade muslimer och den sistnämnda är
praktiserande imam.
Att en religiös urkund, oavsett om den är muntlig (som i främst de afrikanska naturreligionerna) eller
skriftig som i fallet med de abrahamitiska religionerna spelar roll borde vara ställt utom allt tvivel. Utan
en religiös urkund i någon form finns det ingen religion och inte något att tolka. För att landa rätt i
debatten, inledningsvis om slöjor måste därför de religiösa urkunderna få en central plats vilket om inte
Kashif Virk understryker. Kashif Virk är verksam som imam vid Islams Ahmadiyya Församling samt fil
kand. religionshistoria
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Detta blir extra viktigt i relation till religionen islam som i allra högsta grad även präglas av klankulturer.
Med klankultur följer en muntlig berättartradition och med det en tolkning inbäddad. Denna muntliga
överföring av värderingar har kommit att överrida det som kallas idjihad, varje muslims skyldighet enligt
koranen att själva föra ett religionsutvecklande samtal med sig själv. En skriftlärd har i klankulturer en
mycket stark ställning vars ord, inklusive tolkning, är lag. Det är i praktiken de skriftlärda som gör
tolkningen åt ett kollektiv.
Vad som är korrekt och anständigt inom Islam vad gäller klädsel och uppförande för män och kvinnor
baseras på det som kallas för uppenbarade källor, Koranen och så kallad autentisk Sunnah. Sunnah,
eller autentisk sunnah omfattar de uttalanden och handlingar utförda av profeten Mohammed. De ses
av anhängarna som gudomligt baserade befallningar och riktlinjer med legitima mål och med gudomlig
visdom bakom.
Det svenska Muslimska Brödraskapets klädregler baseras på professor Jamal Badawi vid Halifax
University forskning och finns publicerade i " Gender Equity in Islam" (1999) samt "The Status of
Woman in Islam" utgivet av Islamic Information Foundation 1971. Badawi sitter eller har suttit i
ledningen för Muslimska Brödraskapets nätverksorganisationer Muslim American Society, MAS, samt
den europeiska European Council for Fatwa and Research, ECFR. ECFR leds av Muslimska
Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi.
Såväl Jamal Badawi som det svenska Muslimska Brödraskapet understryker att dessa klädregler inte är
påtvingade av vare sig man eller samhälle utan är gudomliga påbud. Enligt de islamiska klädreglerna
skall den muslimska kvinnan täcka hela sin kropp med undantag för ansiktet och händerna när hon
visar sig offentligt.
De suror som reglerar detta är 24:30-31 samt sura 33:59. "Hijab" är ett uttryck för religiös hängivenhet
och lydnad inför Allah. Klädesplagget skyddar även, enligt skrivningarna i koranen kvinnorna från det
motsatta könets blickar samt skyddar kvinnorna från mäns trakasserier och framför allt dämpar
männens sexuella drifter. En viss lättnad av slöjtvånget finns enligt det Muslimska Brödraskapets
uttolkning för äldre kvinnor som inte längre bedöms ha någon attraktionskraft kvar hos män.(sura
24:60).
Slöjan, och kraven på kvinnors heltäckande klädsel har därmed en religiös urkund som baseras på att
sexualisera kvinnan och det är kvinnans ansvar att männen skall kunna kontrollera sin könsdrift. I och
med att det finns skriftliga urkunder är det svårt att hävda att slöjan bara är ett resultat av muslimers
tolkningar.
Islamguiden, som sammanställt och publicerat Muslimska Brödraskapets anvisningar för kvinnans
uppträdande och klädsel fick studieförbundet Ibn Rushds hederspris 2009 för sitt arbete med
motiveringen
Islamguiden är en oerhört betydelsefull mötesplats full av information för både muslimer och
icke-muslimer. Den är en brobyggande, informativ kunskapskälla som är möjlig att nås av alla,
oberoende av geografisk hemvist. Islamguiden bidrar väsentligt till att öka förståelsen för och
kunskapen om islam och muslimer i Sverige.
Ett annat vanligt argument i debatten är att även kristendomen har reglering av kvinnans slöja som är
tvingande. Det är i allt väsentligt korrekt inom den romersk-katolska traditionen, men detta påbud
baseras inte på sexualisering av kvinnan och är dessutom endast begränsat till besök i helgedomar.
I Paulus brev från Korint, första korinterbrevet, menar Paulus att kvinnan fått håret som slöja och i
Första Korinterbrevet 11:4-5 menar Paulus att det för kvinnan föreligger ett slöjpåbud när kvinnor ber.
Men endast då.
Slöjdebatten skulle, likt den övriga kritiken mot religion tjäna på att låta de religiösa urkunderna ta en
större plats. Det kan i sig föda ytterligare religionskritik och religionsutveckling. En utveckling som är
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absolut nödvändig för att bland annat islam skall kunna reformeras och få bort avarter som dödshot vid
apostasi och blasfemi, eller de som väljer att lämna religionen och de konstnärer som till exempel
konstnären Lars Vilks som genom sitt bildspråk kritiserar de religiösa uttrycken.
Religionen är mycket mer än sina utövare. Den omfattar i samtliga förekommande fall även de religiösa
urkunderna. Som måste kritiseras, inte förminskas eller bortses ifrån för att religionen skall kunna
reformeras.
Image-text:
Hederskultur. Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
© Ledarsidorna<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ZcQBPr08
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Jesus korsfästes och uppstod visst
Sändaren. Publicerat i print 2019-06-05. Sida: 14.

DEBATT Uppståndelsen

I APRIL skrev jag en insändare i bland annat
Sändaren, med temat korsfästelsen och påskens
budskap.
Mitt inlägg föranledde en debatt om
sanningshalten i påståendet att Jesus korsfästs
och uppstått, där min vän Imam Kashif Virk,
verksam bland Ahmadiyyanerna (en muslimsk
sidogren) i Stockholm skrev ett debattsvar i
tidningen Dagen.
Där motsatte han sig det historiska i korsfästelsen
och sanningen i uppståndelsen, men eftersom jag
startade diskussionen här vill jag också ta vid och
förklara varför imamens invändningar helt enkelt
inte håller.
Eftersom en kristen är ansvarig för att "ständigt
vara beredda att svara var och en som ber er
förklara det hopp ni har", har jag bjudit in honom
att efter ha läst mina argument i ett personligt brev
diskutera saken vidare hemma vid mitt köksbord.
SOM EN vän till muslimer, uppvuxen i Pakistan, med en master i Islam och övertygad kristen ser jag
det som viktigt att jag också i skrift förklarar varför argumentationen om korsdöden faktiskt håller.
Det Imam Virk gör är att han sprider vidare en teori som Ahmadiyyanerna drivit ända sedan grundaren
Mirza Gulam Ahmad (som såg sig själv som en ersättande Messias för muslimer och kristna). Nämligen
den att Jesus inte hängde tillräckligt länge på korset för att dö. Utan att han istället skulle ha svimmat
och sedan tagits om hand, behandlats med välgörande örter och överlevt korset. Därefter ska han ha
rest från Jerusalem till Indien. Men detta faktum har många gånger och av många lärda,
kristna,muslimer och andra avfärdats som påhitt.
ISTÄLLET ÄR både kristna och majoriteten muslimer överens om att Jesus är i himlen. I Sura Al Nisaa,
vers 159 står att Allah tog Jesus till sig i himlen. Så där går Virk till och med emot Koranen.
Den stora debatten handlar emellertid om själva korsfästelsen.
Bibeln talar om den som den typ av tro som inte är baserat på ihopdiktade fabler utan från faktiska
vittnesbörd. (1 Petr 1:18).
Aposteln Paulus är så säker på händelsen att han utan att tveka skriver om saken i ett av sina brev att
Jesu död och sedan uppståndelse bevittnats av Kefas (Petrus) och de tolv (apostlarna) liksom av
hundratals andra. "Så också av mig." Vid brevets tillblivande var många av dem fortfarande vid liv. Det
var alltså lätt att kolla upp för den som ville vid den här tidpunkten.
Romerska liksom judiska urkunder, och romerska soldater som var experter på att avgöra om de
korsfästa verkligen var döda, utgör tillsammans med de kristna vittnesmålen våra säkraste källor till
händelsen. De bevisen lämnar oss tvivelsutan - Jesus dog på ett kors. Han liksveptes sedan och lades i
en tidsenlig grottgrav. Som sedan övervakades av romerska vakter (Mark 15:44-45).
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Vi kan alltså med stöd av både kristna, muslimska och andra historiska källor vara säkra på att Jesus
verkligen dog på Golgata kors. I ögonvittnet, aposteln Johannes evangelium ger Jesus själv sitt
vittnesbörd om sitt offer, sig själv, på Golgata:
Han (Jesus) sa: "Det är fullbordat, sedan böjde han sitt huvud och gav upp andan".
I boken Jesus - Kontakt och konflikt mellan kristna och muslimer, tar jag upp frågan om korsfästelsen
och uppståndelsen på ett djupare plan för den mer intresserade.
"»Kristna och majoriteten muslimer är överens om att Jesus är i himlen"
Bildtext: Emmanuel Luther Ratiq (i mitten) har vigt sitt liv till att etablera goda kontaktytor mellan kristna
och muslimer. Korsdödens verklighet backar han inte på, eftersom han anser sig ha goda grunder.
© Sändaren<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/0mL9bhK

Sida 528 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Mer våld bekämpar varken orättvisor eller terrorism
Sydsvenskan. Publicerat i print 2014-12-18. Sida: 15.

■ Tisdagens terrorattack mot en skola i
Peshawar i Pakistan innehöll ofattbara inslag
av ondska. De som föll offer för terrorn denna
gång var främst oskyldiga barn. Vi kan enbart
föreställa oss den bestående sorg som drabbat
deras föräldrar och anhöriga.

Den rådande situationen i Pakistan saknar
motstycke i landets korta historia.
Samtidigt som ett vidrigt maktspel pågår mellan
regeringen och alliansen Imran Khan (PTI) och
Tahirul-Qadri (PAT), så har terroristerna närmast
fritt spelrum.
Men jag som har ursprung i Pakistan vet att inte
ens en terrorattack med 140 dödsoffer kan förmå
landets politiker att ta sitt ansvar på riktigt.
Pakistans premiärminister Nawaz Sharif utlovade
att "hämnd för varje droppe av våra barns blod
som spilldes".
Om detta löfte uppfylls kommer det enbart betyda
att våldsspiralen fortsätter.
För våld föder mer våld, och därför kan våld inte
vara lösningen på terrorism.
Det nuvarande kriget mot terrorismen har nått globala proportioner. Men de som drabbas av tragedier
likt den i Peshawar är främst länderna i Mellanöstern.
Liknande attacker sker dagligen i Irak, och även Syrien och Afghanistan är hårt drabbade. Alla liv är lika
värda. Men efter 2001 ser vi inte att terrorismen har avtagit, utan tvärtom håller den på att hamna
bortom all kontroll.
Den egentliga orsaken till terrorismen - och för den delen alla våra samtida problem - är den oerhörda
orättvisa som råder på alla nivåer. Orättvisorna är främst ekonomiskt och politiskt betingande. Vi lever i
en värld som styrs av egenintressen och vinst.
Vi måste lära oss att hämma detta levnadssätt för att bygga en bättre värld.
Kanske kan vi då inse vilken enorm sorg och ilska som hyses i de länder där terrorismen frodas, mot
allt som har med västvärlden att göra.
Det som en gång var fysisk kolonialism har idag blivit politisk och ekonomisk.
Drönarattacker och andra angrepp mot civila väcker oerhörda känslor, särskilt i Pakistan.
Samtalsämnen likt dessa måste hamna på agendan i FN för att leda kampen mot terrorn i rätt riktning.
Bildtext: Manifestation i Islamabad i protest mot talibanernas massaker på en skola i Peshawar.
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©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Pia Rehnquist. Databasens namn: Pia Rehnquist / Sydsvenskan / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/R4pedp9n
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Sverige måste sätta stopp för islamismen
Expressen. Publicerat på webb 2018-05-18 06:00.

Svenska skolor ska undervisa om islamism på
samma sätt som man gör om nazismen. …

Tre personer anhölls nyligen för förberedelse till
terroristbrott. Minst en av de gripna ska ha haft
kontakt med Rakhmat Akilov, terroristen som för
drygt ett år sedan mördade oskyldiga människor
på Drottninggatan i Stockholm, den 7 april 2017.
Förra året kunde konstateras att efter 15 år med
speciell terrorlagstiftning i Sverige hade endast
fem personer dömts för brott kopplade till
terrorism. En orsak till det är att Sverige har saknat
en samröreslagstiftning. En sådan är nu på väg,
men det krävdes dessvärre ett terrorattentat på
Drottninggatan för att Socialdemokraterna skulle
kunna tänka sig att förbjuda samröre med
terrororganisationer. Det är ett underbetyg till
statsminister Stefan Löfven.
Sverige behöver fortfarande göra mer i kampen
mot terrorn. KDU vill att den som stöder eller
strider för Islamiska staten ska kunna dömas för
landsförräderi och kunna förlora sitt svenska
medborgarskap. Vi inser också att vi måste
adressera terrorns orsaker för att komma tillrätta
med att över 300 muslimer i Sverige anslutit sig till
islamistiska terrororganisationer.
Radikal tolkning av islam
Sveriges Förenade Muslimer, Ibn Rushd och
Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén är alla
exempel på muslimska organisationer som står för
en radikal tolkning av islam. Genom ideologiska
ställningstaganden och islamistiska kopplingar
bidrar de till radikalisering av svenska muslimer.
Nyckelpersoner i de två förstnämnda
organisationerna är ökända för att svartmåla
västvärlden samt för att sprida antisemitisk och
islamistisk propaganda. De förespråkar separatism
och segregation och motverkar muslimers
integration i västliga samhällen. Muslimska
Mänskliga Rättighetskommittén har dessutom
utmärkt sig för sitt motstånd mot hårdare
terrorlagstiftning.
Alltför många muslimska organisationer i Sverige rymmer en tolkning av islam som syftar till att i
grunden omvälva det svenska samhället. Om de får som de vill går Sverige en mörk framtid till mötes.
Istället för att som den rödgröna regeringen gör, samarbeta med dessa organisationer inom ramen för
offentligt finansierade projekt mot "islamofobi", behövs en borgerlig regering som är beredd att vidta
åtgärder för att rensa bort islamismen.
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KDU:s kravlista
Kristdemokratiska ungdomsförbundet vill:
# Stoppa alla bidrag till alla organisationer med islamistiska eller odemokratiska kopplingar.
Skattebetalarnas pengar ska inte finansiera islamism.
# Förbjud all utländsk finansiering av moskéer och organisationer som kan bidra till radikalisering, våld
eller terror.
# Sverige ska vara pådrivande för att EU inför tuffa sanktioner mot stater som finansierar islamism eller
terror utomlands.
#Svenska skolor ska undervisa om islamism på samma sätt som man gör om nazismen och
kommunismens brott mot mänskligheten.
Detta tillsammans med långtgående signalspaning mot misstänkta islamister och hårdare straff för
personer som stöder islamistiska terrororganisationer, kontrollerad invandring och en integrationspolitik
som syftar till anpassning, gör att vi kan vända den negativa trenden. Med dessa förslag kan vi försvaga
islamismen och bidra till att den rensas bort från muslimska organisationer i Sverige.
Av Christian Carlsson, ordförande KDU Sverige
Jakob Ljungman, förbundsstyrelseledamot KDU Sverige
LÄS MER - Imamen Kashif Virk: Metoo bör även rymma kvinnorna som bär slöja
Image-text:
Christian Carlsson, ordförande KDU Sverige. Jakob Ljungman, förbundsstyrelseledamot KDU Sverige.
Bilden visar radikala islamister i Molenbeek, inte långt från Bryssel, ökänt för att ha blivit ett tillhåll för
dessa extrema grupper.
Extra-info:
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/6VB42aPc
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Kashif Virk har fel om Jesus och korsfästelsen
Dagen Premium. Publicerat på webb 2019-05-17 11:30.

Kashif Virks argument för att Jesus överlevde
korsfästelsen haltar då han inte tar hänsyn till
både den tortyren Jesus utstod och
ögonvittnena, skriver Omid Pasbakhsh.

Det är välkommet att min vän, imam Kashif Virk, är
villig att diskutera skillnaderna mellan islam och
kristen tro. Framför allt visar han ett beundransvärt
mod i att ifrågasätta det som även icke-kristna
historiker konstaterar är den mest historiskt
tillförlitliga händelsen i Jesu liv - hans död på
korset. Detta med en hypotes som förkastats av
forskare sedan länge, nämligen att Jesus bara var
medvetslös och läktes med örter.
Har Virk presenterat goda skäl att förneka det som
samtliga lärjungar till Jesus med glädje
proklamerade, att Gud hade uppväckt Jesus från
det döda? Knappast.
Kashif Virk skriver att Jesus lovade sin samtid det
så kallade Jona-tecknet, som enligt honom innebär
att bli räddad från döden.
För det första säger Bibeln inte att Jona blev
räddad från döden, snarare att Jona ropade till
Gud från det profeten beskrev som "dödsriket"
(Jona 2:2).
För det andra var Jona-tecknet inte en räddning
från döden, utan ett tecken på den messianska
tiden (Matt 16:1-4). Liksom Jonas "uppståndelse"
medförde en omvändelse av hednafolket i Nineve
skulle Jesu uppståndelse medföra detsamma för
alla folk.
För det tredje, om Virk accepterar Jesu ord om
Jona - varför förnekar han alla de ställen i samma
evangelium där Jesus tydligt säger att han kommer
att dö (Matt 16:21-23; 17:22-23; 20:17-19; 26:1-2)?
Vill Virk verkligen att vi ska blunda för Jesu egna
ord om Jona och istället acceptera hans egen
långsökta tolkning?
Sedan menar han att Jesus räddades från döden,
enligt Hebreerbrevet 5:7. Men än en gång, om han
accepterar Hebreerbrevet som källa, varför inte
också acceptera alla de gånger samma brev tydligt talar om att Jesus faktiskt dog (2:9-10, 14; 6:6; 7:27;
9:11-28; 10:1-39; 10:10; 11:17-19; 12:2; 12:24; 13:12; 13:20-21)? Hebreerbrevet 5:7 säger inte att
Jesus aldrig dog, utan att han räddades från döden, d.v.s. att han uppstod från döden. En ärlig läsning
av Hebreerbrevet måste ta hänsyn till vad brevet som helhet säger.
Kashif Virk skriver även att Jesus hängde på korset under en alltför kort tid för att dö. Det är ett
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underligt påstående från en muslim då Koranen hävdar att Jesus aldrig ens korsfästes (Sura 4:157).
Här representerar Virk sin egen sekts (ahmadiyya) syn och inte majoritetsynen bland muslimer
tillhörande sunni och shia.
Virks argument haltar då han inte tar hänsyn till all den tortyr som också bidrog till Jesu död samt alla
ögonvittnen - romerska, judiska och kristna - som såg att Jesus verkligen dog. Kashif Virks
konspirationsteori är inte tillräcklig bra för att förneka dessa ögonvittnen.
Man kan dessutom fråga honom varför alla Jesu lärjungar proklamerade Jesus död och uppståndelse
om Han aldrig dog? Glömde Jesus tala om för sina lärjungar att Han överlevde? Resulterade Jesu
uppdrag i en bluff som lurade även Jesu lärjungar så att de predikade lögner?
Jag vill avsluta med att uppmuntra Kashif Virk att noga tänka på varför han har omfamnat en
metodologi som går ut på att ta verser ur sitt sammanhang och felaktigt återge vad Bibeln säger.
Sanningen behöver aldrig tillämpa en sådan taktik för att försvaras.
Omid Pasbakhsh,
apologet och författare till "Islam och kristen tro - En granskning och jämförande studie" (SEA, 2018)
Image-text:
Omid Pasbakhsh, apologet och författare till "Islam och kristen tro - En granskning och jämförande
studie" (SEA, 2018).
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ZFymN2Xa
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Fler moskéer mot fördomar
ETC. Publicerat på webb 2014-12-30 05:19.

De senaste attackerna mot moskéer i Sverige
är en manifestation av den islamofobi och det
ökande hat mot islam vi ser i vårt samhälle.

Genom att öka den allmänna kunskapen om
muslimer och islam kan farliga fördomar och
okunskap motverkas, skriver Kashif Virk.
annons
Torsdagens anlagda brand i en moské i Eskilstuna
är ett av flera angrepp som skett mot muslimska
egendomar under senare tid, och en manifestation
av den islamofobi och det ökande hat mot islam vi
ser i vårt samhälle. Just detta angrepp visar att
avskyn mot islam nått en helt ny nivå. Branden
anlades mitt på dagen. Det skedde under en
svensk högtid där man bland annat firar
gemenskapen i samhället. Och, det skedde vid en
tidpunkt där människor även barn befann sig inuti
byggnaden för att i frid kunna utöva sin religion.
Natten mot måndagen brann det även i en moské i
Eslöv ytterligare ett misstänkt attentat som av
polisen nu rubriceras som mordbrand.
Angrepp mot moskéer och andra helgedomar är
en vanlig företeelse i instabila länder där staten
inte kan skydda sina medborgare. På senare tid
har det blivit allt vanligare även i Europa. I
Frankrike angrips en moské i genomsnitt varje
vecka. Även hatbrotten mot muslimer ökar
markant. Man kan spekulera i vad som inspirerar
dessa hatbrott, men en orsak kan vara den
okunskap som råder om islam och muslimer i
allmänhet. Lotta Gröning skriver i Expressens
nätupplaga att tyvärr är upplysningen om islam och
muslimer väldigt undermålig i det svenska
samhället. (25/14) En annan anledning kan vara
de fördomar som sprids under yttrandefrihetens
täckmantel, och den omfattande islamfientlighet
som uttrycks på nätet. Denna kritik underblåser
uppfattningen att islamism och islamistiska
terrornätverk i själva verket är representativa för
den muslimska helheten. Det är en uppfattning om
islam och muslimer som skapar stark motvilja mot
religionen.
Viktig att nämna här är även att muslimer i allmänhet, och deras företrädare i synnerhet, förväntas ta
avstånd och fördöma terrorhandlingar som sker i islams namn, oavsett var någonstans i världen de
äger rum. När nu attacker inträffar mot moskéer i Sverige tycker jag att man likaledes ska förvänta sig
tydliga fördömanden av dessa angrepp från framstående islamkritiker, däribland ledamöter av Sveriges
tredje största parti.
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En moské är en offentlig plats som är öppen för allmänheten. Redan under profet Muhammads tid tilläts
utövare av andra religioner besöka dem för att dyrka. Att allmänheten får besöka en moské leder även
till att man motverkar okunskap och fördomar mot islam. Ofta handlar de föreläsningar som imamer
håller om hur man kan bli en bättre individ i samhället. Moskéerna är lärosäten där barn och ungdomar
utbildas och kan träffa varandra i goda miljöer. En moské innehar således en positiv roll i samhället. Det
är min övertygelse att om fler moskéer byggs i Sverige, så kan man på ett effektivt sätt motverka
fördomar. Sveriges första moské i Högsbohöjd (Göteborg) är ett gott exempel på detta. Där erbjuds
gratis studiebesök, och elever från både grundskolan och gymnasiet kommer regelbundet för att lära
sig om vad som sker inuti en moské. Också studenter från Göteborgs Universitet spenderar tid i
moskén för att ta del av en annorlunda och intressant miljö.
Det är glädjande att många känner stark sympati för de drabbade muslimerna i Eskilstuna. Deras
medlidande återspeglar en av de allra godaste egenskaperna hos svenskheten. Det är denna
svenskhet som vi alla önskar bevara. Den sitter inte i huden, i hårfärgen eller i den kulturella
bakgrunden den sitter i hjärtat.
Kashif Virk Imam Bait-ul-Aafiyyat-moskén, Stockholm
Man kan spekulera i vad som inspirerar dessa hatbrott, men en orsak kan vara den okunskap som
råder om islam och muslimer i allmänhet, menar Kashif Virk.
© ETC<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/s7zymVXd
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Dåden i Paris har inget med religion att göra
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2015-11-25 04:04.

Replik Islam och terrorn, 19/11 och 20/11 Devin
Rexvid skriver att kampen mot islamistisk
terror måste ändra kurs, och att Väst enligt
upplysningens ideal borde satsa på att stödja
sekulära krafter i både öst och väst (GP Debatt
20/11).

En rad svepande påståenden görs även om
liberala muslimer som försöker mörklägga och
försköna islams våldsbejakande föreskrifter.
Eftersom jag under en längre tid debatterat i media
om dessa frågor skulle jag vilja bemöta Rexvids
kritik.
Ett evigt avtryck i historien
Islams läror har varit offentliga i 1 400 år. Koranen
har översatts till över hundra olika språk och finns
tillgänglig för alla. Det har funnits en tid då
muslimer som inspirerades av den uträttade
vetenskapliga stordåd som lämnat ett evigt avtryck
i världshistorien. Än i dag verkar religionen ha en
tilldragande kraft, då islam är bland de snabbast
växande religionerna i världen och även många
svenskar på senare tid accepterat islam.
Samtidigt har även fördomar och kritik mot
Koranen funnits lika länge. Orientalister har sedan
länge förvrängt biografin av islams profet och
framställt honom som krigslysten, lustfylld och som
en despot. Viss kritik är begriplig i den meningen
att kritiker först studerar skriften och
historieböckerna, och sedan jämför den med vissa
samtida muslimers agerande. Slutsatsen blir oftast
att islam i själva verket handlar om förtryck,
intolerans och terror. Jag menar att man måste
studera både skriften och historieböckerna ur sina
korrekta perspektiv, vilket både islamkritiker och
islamister har misslyckats med.
Öppen mot kritik
Islam - och då menar jag religionen islam och inte
vissa utövare - är öppen mot kritik. Det står i
Koranen att meningsmotståndare är välkomna att
framföra sina argument och invändningar (27:64).
Det konstateras att inget tvång får råda i religiösa
ärenden (2:256). Koranen säger att ett lands regenter ska vara förtroendevalda (4:59) och att de sedan
ska regera genom samråd med befolkningen (42:38). Utövare av andra religioner ges inte enbart
religionsfrihet, utan muslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).
Dessa utvalda föreskrifter kan anses vara föregångare till den moderna demokrati som vi har i dag. Det
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var dessa egenskaper som fick utomstående att en gång i tiden berömma islams profet för hans bidrag
till mänskligheten. Bland annat skrev SP Scott i sitt verk History of the Moorish Empire in Europe:
Om religionens syfte är att införliva moral, reducera ondskan, befrämja mänsklig lycka, utvidga det
mänskliga intellektet; om utförandet av goda gärningar är gynnsamt på dagen då mänskligheten skall
sammankallas för sin slutliga räkenskap, så är det varken vanvördigt eller orimligt att medge att
Muhammed förvisso var Guds Apostel.
Jag antar att Devin Rexvid inte håller med. Han har sett hur muslimer kategoriskt lever och lär något
helt annat än vad som beskrivits ovan. Samma sak ser världen prov på gång efter annan.
Inget med islam att göra
Men dåden i Paris och andra liknande exempel har inget med religionen islam att göra. Det är snarare
en del av en större politisk verklighet, där mer än ett sekel av oberättigad västerländsk inblandning i
Mellanöstern har bildat ett djupgående och utbrett hat mot allt som har med västvärlden att göra.
Islamistiska ideologier som uppstod under denna tid har sina rötter i politik, men använde religionen
flitigt för att bilda den starka opinion som de i dag uppnått. Jihad, kalifat och sharia är muslimska termer
som en gång i tiden var ämnade till att etablera mänskliga rättigheter. I dag har de blivit mer kända som
det diametralt motsatta. Men oavsett vad så vilar förstås ansvaret främst hos muslimerna själva, som
inte kunnat anamma moderniseringens utmaningar. Demokrati, mänskliga rättigheter och vetenskapliga
framsteg lyser i dag med sin frånvaro i Mellanöstern.
Det finns därför ett stort behov av att den rätta bilden kommer fram, och som imam är jag redo att
framföra den samtidigt som jag bemöter all kritik som kan tänkas uppkomma.
Kashif Virk
imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
REPLIK / ISLAM & TERRORN: Viss kritik mot Koranen och islam är begriplig mot bakgrund av vissa
muslimers agerande. Men det är inte den rätta bilden av islam.
Att islam i själva verket handlar om förtryck, intolerans och terror är en felaktig och förvrängd slutsats.
Man måste studera både skriften och historieböckerna ur sina korrekta perspektiv, något både
islamkritiker och islamister har misslyckats med, skriver imam Kashif Virk.
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/eW0vVma5
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FLER IMAMER MÅSTE TA AVSTÅND FRÅN JIHADISTER
GT. Publicerat i print 2015-08-16. Sida: 4.

■■ Vi muslimer ser på radikalisering med lika
stort, eller större, allvar som övriga i det
svenska samhället. Men i nuläget finns det
ytterst få muslimska imamer som motarbetar
jihadister offentligt, skriver imamen Kashif
Virk.

På senaste tiden har olika röster i samhället höjts
med krav på ett mer förebyggande arbete för att
stoppa jihadister från terrorresor. Jämförelsevis är
Sverige långt efter andra länder i Europa inom
detta område. Anledningarna till det anses bland
annat vara osäkerheten kring vem som ska bära
ansvaret i frågan, samt att det råder en
beröringsskräck och att man vill undvika en konflikt
med landets muslimer. Särskilt muslimska
församlingar och moskéer förväntas engagera sig
mer i frågan.
Andra menar att islamistiska tendenser bör
fördrivas med religiös argumentation.
I nuläget finns det ytterst få muslimska imamer
som gör detta offentligt. Det råder dessutom stor
okunskap om religion och dess inflytande över
människor i vårt land. I skolor och medier ges en
mycket begränsad insyn i vad de olika religionerna egentligen står för.
Jag håller med. Kunskapen om islam måste öka i samhället, då det utgör en stark faktor till att motverka
fördomar. Aktörer som innehar en position där de kan informera och utbilda inom detta ämne måste bli
mer framträdande.
Jag vill även understryka att vi muslimer ser på radikalisering med lika stort allvar som övriga i
samhället, kanske till och med mer.
Under senare tid har jag som imam fått möjlighet att skriva i medier och ta avstånd från IS tolkning av
islam, och avslöjat att deras ambition om att etablera en muslimsk stat helt bestrider den lära som de
påstår sig följa.
Vår församling Islam Ahmadiyya har delat ut hundratusentals broschyrer över hela landet med
budskapen Muslimer för Fred och Kärlek för Alla Hat mot Ingen.
Syftet har varit att motverka extrema tendenser bland muslimer, och även att motverka islamofobi.
Våra moskéer runtom i landet är öppna för allmänheten. Skolklasser kommer på gratis studiebesök.
Den svenska nationaldagen firas genom att bjuda in våra grannar till att sjunga nationalsången och äta
grillad mat med oss. Vi har varit tydliga med att säga att lojalitet gentemot vårt land - Sverige, är vårt
huvudsakliga ansvar som medborgare.
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Regelbundet anordnas även forum där talare från olika trossamfund inbjuds för att tala om fred och
religiös harmoni. Det senaste ägde rum på ABF Stockholm i maj. I juni deltog Mona Sahlin vid
Ahmadiyya församlingens årsmöte i Göteborg, där hon visade uppskattning och stöd för vårt arbete.
I september inleder vår församling en kampanj med temat "Stoppa krISen" på bokmässan i Göteborg.
Det är tänkt att vara en rikstäckande kampanj för att informera om vad vår religion egentligen står för,
med det huvudsakliga syftet att motverka både radikalisering och islamofobi.
Vi står således sida vid sida med det svenska samhället för att motverka alla former av radikalisering
och extremism, och är tacksamma för att yttrandefriheten i vårt land ger oss möjlighet till detta.
Som imam i ett muslimskt samfund i Sverige är jag medveten om att muslimer generaliseras, med
minimal hänsyn till vad just deras inriktning representerar. Likt vilken annan religion som helst så har
islam oerhört många inriktningar. Dessa inriktningar avgrenas sedan i politiska grupper - likt IS - som
även har politiska agendor som de lockar till med religionens auktoritet. Där har vi imamer en oerhört
viktig uppgift, nämligen att bryta denna religiösa auktoritet och påvisa islamisters maktgirighet.
Bemötandet har hittills varit övervägande positivt. Men än finns de som räds av fördomar om att det må
finnas ett dolt bakomliggande syfte till att denna information sprids.
Till alla dem som tycker så vill jag klart och tydligt säga att som muslim står lojaliteten gentemot mitt
land Sverige allra högst i min tro.
MER DEBATT PÅ GT. SE/DEBATT
Tror ni verkligen att barnen nöjesflyr hit?
Patrik Nilsson: Till er som orkar klaga på att ensamkommande ibland ser äldre ut: Att ni ens orkar bry
er.
Vi undersköterskor torkar inte bara skit
Michelle Jansson: Varje dag försöker vi göra det bättre för våra äldre.
Politikerna måste rädda mjölkbönderna
Helena Jonsson och Palle Borgström: Svenska politiker måste ta krafttag för att mjölkbönderna ska
klara sig.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/X1yxuKbL
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Sverige har ingen plikt att krascha av invandring
GT. Publicerat i print 2020-01-20. Sida: 4.

Inte ens Sverige är ett land som är oändligt
robust och kan klara precis vad som…

Sedan 2000-talets början har invånarna i Sverige
ökat med nästan 1,4 miljoner, en ökning som
motsvarar cirka 15 procent. Invandringen de
kommande åren kommer att ligga på mer än 100
000 personer per år (SCB 2019: Sveriges framtida
befolkning). Nettoinvandringen beror av utflyttning
med mera. Det här är ingen liten fråga för ett land
med bara drygt 10 miljoner invånare.
Olika typer av invandring (studenter,
arbetskraftsinvandring och asylrelaterad
invandring) har olika konsekvenser. Särskilt
betungande för landet, ur ett samhällsperspektiv,
är den flyktingrelaterade invandringen som Sverige
har haft mycket av.
Inte nog med att den stora invandringen sätter
ekonomi och samhällssystem under stor press,
den påverkar landets sammansättning, kultur,
säkerhetssituation och därmed förutsättningarna
för en fredlig utveckling. Detta inser vanliga
tänkande människor - men inte landets politiker.
Sverige sägs ha något som kallas "reglerad" invandring, men det betyder bara att det finns regler för på
vilka grunder en person kan få flytta hit. Det regleras alltså inte hur många som får komma hit och
stanna.
Det må vara lite färre asylsökande som kommer just nu per år än tidigare, men sanningen är att vad
som helst kan hända framöver. I själva verket kan det som hände under flyktingkrisen 2015 upprepa sig
när som helst, för det finns inga spärrar eller begränsningar. Asylsökande kan i princip välja det land de
vill få asyl i. De regler som EU haft att man ska söka asyl i det första land man kommer till, följs inte.
Vårt öde ligger alltså i slumpens händer, eller snarare i händerna på enskilda individers vilja,
flyktingsmugglares m.m.
Från politiskt håll sägs att "asylrätten måste värnas", vilket påstås innebära att Sverige inte får sätta
gränser. Men att diverse konventioner och fördrag som ett land skrivit på skulle innebära att landet ska
behöva krascha på grund av att så många vill flytta dit, är fullkomligt orimligt.
Varför tror Sveriges ledande politiker att detta är krav som ställs på oss? Av vem?
Om det verkligen är så att de konventioner som Sverige skrivit på innebär att vi inte får skydda vårt
land, att vi inte får värna vårt solidariska välfärdssystem, våra samhällsinstitutioner, vår fred och vår
frihet, så vore den logiska konsekvensen att vi behöver lämna dessa snarast. Detsamma gäller EU.
Sverige är inte ockuperat. Landets befolkning har rätt till makten i sitt eget land, till den gemensamma
ekonomin och till den välfärd som byggts upp. Att befolkningen, både infödda och invandrade, skulle ha
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en plikt att offra sig för en fortsatt stor och okontrollerbar invandring, är politikernas eget påhitt.
Idag finns mycket större möjligheter att förflytta sig, jämfört med förut, och fler gör det. Ny politik och
nya strategier behövs för att hantera de utmaningar och problem som följer på detta. I gångna tider
behövdes det inte sättas kvoter eller volymmål för invandring, men det behövs nu.
Inte ens Sverige är ett land som är oändligt robust och kan klara precis vad som helst. Vi behöver
inrätta ett system som gör att Sverige får en utvecklingstakt som det har chans att klara av.
"Varför tror Sveriges ledande politiker att detta är krav som ställs på oss? Av vem?"
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Starka krafter verkar mot vår rapport om Brå Blanda eleverna och stoppa segregationen Adaktusson
förstärker bilden av religionskrig
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Debattchef: Per Zettermark
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: Försöker flytta fokus från faktiska problem, skriver rapportförfattarna. | Närhetsprincipen
behöver förändras, skriver Per Bolund och Annika Hirvonen Falk (MP). | Han förstärker den polarisering
som bland annat IS vill skapa, skriver imamen Kashif Virk. | ORIMLIG POLITIK. Invandringen sätter
Sverige under stor press. Detta inser vanliga tänkande människor - men inte landets politiker, skriver
Josefin Utas. På bilden migrationsminister Morgan Johansson (S). | JOSEFIN UTAS Liberal debattör
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ARIoL5bA
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"Den lag man vill följa är sharia. "
Landskrona Posten. Publicerat i print 2017-01-05. Sida: 2.

"Imam Kashif Virk anser att Carl Rudbeck har fel
då han hävdar att islam förenar religion och politik.
För 1,2 miljarder muslimer är det enbart Koranen tolkad enligt haditherna - som gäller. Den lag man
vill följa är sharia. Demokrati är därmed uteslutet.
Islams lagar styr alltså samhället. Det kallas politik.
I Europa framställs islam som fredens religion. Det
finns många ord i Koranen om frid, fred och
ödmjukhet. Majoriteten tolkar jihad som en inre
ansträngning att bli en bättre människa.
Vissa ställen förbjuder angrepp, andra förespråkar
våld, även utan angrepp. Judar och kristna, de
otrogna, beskrivs som orättfärdiga människor
(5:56). När ni möter dem som är otrogna, så
halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland
dem! Slå dem då i bojor (47:4). Blodshämnden
innebär liv för er (2:175).
Inom islam finns en princip, naskh, som innebär att
senare verser gäller, om tidigare hävdar något
annat. Virk har rätt i att de första åren var fredliga.
Då Muhammed senare mötte motstånd stred han
med vapen i hand mot andra arabiska stammar. Alla judiska män i byn Khaybar dödades.
Kärlek till alla och hat mot ingen är ord vi alla kan stödja, men tyvärr står det inte för islam som Koranen
framställer kampen. Den som kommer med en egen tolkning bör framhålla det och inte kapa namnet",
skriver Brith Aspenlind, adjunkt i historia och religion.
Ett inlägg i debatten om islam, i denna tid av jihadism. Viktigt att betona är att sharia aldrig får stå över
gällande lag, mänskliga rättigheter och rätten att välja sitt liv.
Andra läsare fortsätter diskussionen om vinster i välfärden och svarar på entreprenören Dan Olofsson
på Aktuella frågor (21/12):
"Olofsson hade varit mer trovärdig om han låtit bli att ägna en fjärdedel av artikeln åt Jonas Sjöstedt (V).
Vad har Sjöstedts ideologiska drömmar med Reepalus utredning att göra? Vänsterspöket spelar en
huvudroll som det inte förtjänar. Olofsson hade gjort klokt i att ägna sig åt en realistisk bild och en
jämförelse mellan företagens nuvarande förhållanden och dem Ilmar Reepalu skisserar. En faktisk
granskning är nödvändig från vilken sida du än närmar dig välfärdsbranschen", skriver
Lasse Henriksson.
"En omsättning på 10 miljoner och ett beskattat resultat på 400 000 kr är i mina ögon helt okej, men
Olofsson framhåller att om Reepalu får bestämma blir vinsten bara 'enstaka tio tusen'. Vi kan därav dra
slutsatsen att ägarnas investerade kapital i en dylik verksamhet är ganska lågt. Det borde inspirera
människor att förena sig i löntagarägda företag", skriver Jan Öhlund.
Debatten om vinster i välfärden är mångfasetterad. Det är inte så enkelt att antingen hamnar
"skattepengar i skatteparadis" eller så är "valfrihet alltid värt priset". Att baxa frågan hela vägen till valet
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2018 vore därför olyckligt.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Pia Rehnquist. Databasens namn: Pia Rehnquist / Landskrona Posten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/kL2i0Lwo
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Modigt att granska Gävles moské
Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2015-09-20. Sida: 4.

I flera uppmärksammade artiklar har Gefle
Dagblad belyst Gävles moské och kretsen
kring imamen Abo Raad. Granskningen är på
många sätt modig, men också journalistiskt
skickligt genomförd.

Att granska extremism, vare sig den är politisk eller
religiös, är alltid ett vågspel där balansen mellan
kritiken mot den man granskar behöver vägas upp
av andra perspektiv eller motbilder för att den ska
upplevas som objektiv.
Den balansgången klarar Gefle Dagblad väldigt väl
och därför är det här ett publicistiskt intressant
exempel.
Men vi tar det från början.
Via tips till redaktionen framkom att företrädare för
moskén varit ute på gatorna och missionerat för
salafism, en extrem form av islam. Till exempel ser
sig terrorgruppen IS som salafister.
Det ledde reportrarna vidare till den lokala
imamens Facebooksida där han bland annat hyllar
IS framgångar i norra Irak.
På sajten muslim.se, där Abo Raad stod som medansvarig, hävdas bland annat att homosexuella ska
straffas med döden och att en troende muslim inte kan bli vän med en icketroende.
Granskningen, som skett i samarbete med frilansjournalisten och extremistexperten Magnus Sandelin,
slår slutligen fast att Abo Raad är en av den militanta islamismens ledare i Sverige.
I tider av stort svenskt flyktingmottagande från i synnerhet Syrien är en sådan här granskning viktig,
men den kan också uppfattas som kontroversiell.
Viktig för att moskén blir en knutpunkt för många av de muslimska flyktingar som kommer till Gävle.
Den fungerar som social mötesplats likväl som ett rum för bön och rekreation efter en flykt undan krig
och förtryck.
I den bästa av världar fungerar den också som en språngbräda till integration och bättre förståelse av
det svenska samhället.
Chefredaktören Anna Gullberg är också medveten om att en serie som den här kan spela svenska
flyktingmotståndare i händerna och spä på fördomarna om islam.
Hon väljer ändå att publicera - trots att imamen och staben runt honom vägrat svara på några frågor.
"Som en viktig aktör i Gävlesamhället ska moskén och dess företrädare kunna utstå samma
granskning, och samma offentlighet som vilken annan organisation som helst", skriver Anna Gullberg i
en krönika.
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Det är inte bara det starka nyhetsvärdet i materialet som sticker ut, det är också sättet som tidningen
balanserar Abo Raads extrema åsikter med andra, mer moderata, muslimer som får komma till tals,
som gör den mer trovärdig.
Imamerna Abd al Haqq Kielan och Kashif Virk talar till exempel om vikten av tydliga avståndstaganden
mot extremism.
Tyvärr väljer Gävleimamen att inte låta sig intervjuas i GD. I stället har han skrivit debattartiklar i
konkurrenten Arbetarbladet. Där vänder han sig mot publiceringarna som han beskriver som ett
"exempel på hur muslimer ständigt reproduceras som onda". Det vill säga precis det som granskningen
inte gör.
För en dryg vecka sedan bombhotades Gefle Dagblad. Hotet visade sig senare vara ett falsklarm.
Nästa fredag på bokmässan i Göteborg diskuterar jag granskningen med tidningens chefredaktör Anna
Gullberg.
Varmt välkomna då!
Fredric Karén är chefredaktör för Svenska Dagbladet
fredric.karen@svd.se
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Fredric Karén. Databasens namn: Fredric Karén / Svenska Dagbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/J6ZHZwZv
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Så hotas muslimer i Sverige: "Hot förekommer dagligen"
Aftonbladet Webb-TV. Publicerat på webb 2017-05-02 08:23.

Moské brann norr om Stockholm i helgen.
Imamen och debattören Kashif Virk berättar om
hur muslimer hotas i Sverige.
© Aftonbladet Webb-TV<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/tPyjsYPl
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Ingen rubrik tillgänglig
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2021-01-27. Sida: 4,5.

Yttrandefriheten bör inte ses som en ursäkt för
att vara respektlös, polarisera och demonisera
andra människor. I förlängningen kan missbruk
av det fria ordet förvärra någonting som
världen i dag lider akut brist på - nämligen fred
och säkerhet.

... Vi bör diskutera yttrandefrihetens konsekvenser
som ibland skapar avstånd och hat mellan
människor och sliter sönder vårt samhälle, skriver
Kashif Virk, Islams Ahmadiyya För- samling.
Artikel:

Yttrandefriheten är inte till för att slita isär
samhället

Y
ttrandefriheten är hotad”. Hur ofta hör vi inte hört
detta slagord? Så fort det antyds om eller
genomförs inskränkningar av det fria ordet, så
upprepas orden. Utan eftertanke, utan konsekvenstänk.
Senast var det USA:s president Donald Trump som yttrade detta vid muren längs Mexiko, efter att hans
konton på sociala medier stängts ner. På dessa konton har han under en lång period uttalat sig på ett
sätt som spär på hat och polarisering, och som allt fler menar ledde till det våld vi såg vid Kapitolium
den 6 januari. Under Trumps senaste fyra år vid makten som ”ledare av den fria världen” har gränserna
för vad som får sägas i offentligheten förflyttats radikalt, och även bruket av lögn som politiskt verktyg
har blivit vardag.
Samma oro för att den politiska diskursen, och i förlängningen det fria ordet, ska leda till våld uttrycks
även av politiker i Sverige. Nu senast av statsministern själv. Att ord har konsekvenser, lär de flesta
vara eniga om vid det här laget. Frågan är bara vad vi är redo att göra åt det?
I skuggan av den offentliga debatten mellan politiker, opinionsbildare och medier växer polariseringen i
samhällena. Skilda verkligheter uppstår. De som avsiktligt använder sig av yttrandefriheten för att
polarisera har blivit skickligare på att väga sina ord väl så de får maximal effekt men bedöms vara inom
det som man får säga.
Därför bör debatten om yttrandefrihet varje gång den höjs inte enbart utgå ifrån att kraven på att
den inskränks är antidemokratiska. Vi bör även tala om det inre hot som denna frihet står inför.
Jag avser exempelvis de röster som under dess beskydd kan spä på hatet mot politiker,
minoriteter och andra samhällsgrupper men ändå klara sig undan att lagföras. Detta sker i dag
oavbrutet på de sociala medier som blivit en betydande informationskanal, om inte den
viktigaste, för många människor.
Jag menar också att vi bör diskutera yttrandefrihetens konsekvenser som ibland skapar avstånd och
hat mellan människor och sliter sönder vårt samhälle.
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Förvisso finns lagar mot hatbrott och hets mot folkgrupp. Men vi är inte lika bra på att lyfta fram deras
betydelse som vi är på att tala om yttrandefrihetens många förtjänster.
I november skedde ett brutalt lärarmord i Frankrike som varje demokrativän kände sorg över,
men den efterföljande debatten handlade som väntat om muslimer som inte accepterar
yttrandefriheten. Samma sak hände efter koranbränningarna i Malmö.
Det kan vara svårt för vissa att förstå den djupa kärlek som troende muslimer hyser för sin profet (frid
vare med honom) och vår skrift. Men vi bör fråga oss själva, utifrån moraliskt perspektiv, om
yttrandefriheten innebär att vi inte längre behöver respektera varandra, inte behöver ta hänsyn till
varandras känslor och kan säga vad som helst utan att det får konsekvenser? Vad för slags samhälle
leder detta till? Yttrandefriheten bör ju främst ses som en frihet att tillämpa för att protestera emot
orättvisor, vare sig de sker i religionens eller politikens namn. Yttrandefriheten bör inte ses som en
ursäkt för att vara respektlös, polarisera och demonisera andra människor.
I förlängningen kan missbruk av det fria ordet förvärra någonting som världen i dag lider akut
brist på - nämligen fred och säkerhet. Alltfler länder rustar upp sig för krig, och otaliga
konflikthärdar finns redan i världen där stor misär råder. Om våra förtroendevalda inte är
försiktiga med vad de säger och yttrar, kan denna situation förvärras allvarligt. Om vi inte redan
i dag vårdar en rättighet som vi tar för given - yttrandefriheten - så kanske vi inser
konsekvenserna av detta först när det är försent.
Kashif Virk
Islams Ahmadiyya -Församling
Debattören:
Billboard:
”
De som avsiktligt använder sig av yttrandefriheten för att polarisera har
blivit skickligare på att väga sina ord väl så de får maximal effekt men bedöms vara inom det som man
får säga.
Bildtext: De som avsiktligt använder sig av yttrandefriheten för att polarisera har blivit skickligare på att
väga sina ord väl så de får maximal effekt men bedöms vara inom det som man får säga, skriver
debattören. |
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ORNxhxwh
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Medier bidrar till svartmålningen av muslimer
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2019-09-29. Sida: 5,6.

När rubriker och ingresser kryddas med ord
som sharia, halal och jihad för att fungera som
klickbeten påverkas människors uppfattning av
islam. Det göder den redan omfattande
islamofobin i samhället, skriver imamen Kashif
Virk.
”Mördare får tillbaka Koranen i fängelset”
(Kvällsposten 12/9). ”Islam måste moderniseras för
att kunna överleva” (DN 18/9). ”Detta måste islam
förändra” (Dagen 29/9). Det här är ett axplock av
rubriker på artiklar som handlar om muslimer i
Sverige bara under den senaste månaden. Dylika
rubriker sätts på ledare, krönikor och reportage
regelbundet, månad efter månad, år efter år.
Samtidigt visar internationella studier att islam
regelmässigt framställs som en intolerant och
våldsam religion i medier.
Religionskritik är ett legitimt och nödvändigt inslag i
en demokrati. Olika religioner ska kunna utstå
invändningar mot både dess tro och praktik.
Muslimska företrädare måste också bli bättre på
att bemöta kritik på ett sätt som både är begripligt
och tillgängligt. Men ofta handlar mediernas
bevakning av islam om mycket mer än så.
Rapporteringen av islam påverkar hur makthavare, opinionsbildare och den breda allmänheten
uppfattar islam och muslimer i stort. I fjol gav det utslag i en polariserad valrörelse som till stor del
handlade om integrationen av muslimer.
Journalister måste bli medvetna om att den bild som de bidrar till att konstruera av en redan
främmandegjord världsreligion ofta reducerar den till en subversiv ideologi. Den göder därmed den
redan omfattande islamofobin i samhället. I alternativa medier förekommer rubriker som är än mer
stigmatiserande, vilka får stor spridning. Detta mynnar ut i becksvarta diskussioner och hatkampanjer
på sociala medier.
Tjänar som klickbeten
Jag har följt mediebevakningen av islam nära under de senaste åren. Det är min bestämda uppfattning
att rubriker och ingresser garneras med ord som är kopplade till islam (sharia, halal, jihad) för att tjäna
som klickbeten och väcka sensation. Islam får en alldeles särskild behandling i media. Och detta får
konsekvenser.
Under årets bokmässa medverkade därför vår församling med temat ”Islam i media”, för att föra samtal
och väcka debatt kring denna viktiga fråga. Ska denna diskurs kunna förändras, måste muslimska
församlingar vara redo att inleda detta samtal och bemöta kritiska uppfattningar (ofta fullt naturliga)
precis som vilken samhällsaktör som helst. Men det finns inget som förbinder oss med att ständigt tala
om den bild av islam som för oss är en konstruktion snarare än vår egen verklighet. För att vi ska kunna
tala om vad islam betyder för oss, måste medier spela sin roll i att först beskriva denna verklighet.
Rapporteringen om islam och muslimer i Sverige måste neutraliseras.
Kashif Virk
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imam, Islams Ahmadiyya församling
Billboard:
”
Rapporteringen av islam
påverkar hur makthavare, opinionsbildare och den breda allmänheten uppfattar islam och muslimer i
stort
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/52P2IM91
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När slutade vi att hälsa på varandra?
Kvällsposten. Publicerat i print 2016-03-14. Sida: 4.

■■ Vi lever i en tid där rädsla, misstänksamhet,
osäkerhet, fördomar och hat smyger omkring
som spöken om natten. ■■ Där det känns som
om det otvungna hejandet blivit allt svårare att
pressa fram, skriver Ulf Elfving.

Hej! Vadå hej? Vi känner väl inte varandra? Okej,
sant. Men jag fattar inte varför vi inte kan hälsa ändå.
Det borde inte bara vara byfånar som går omkring
och morsar på alla de möter. Alla borde vi heja på
omgivningen mycket mer än nu.
Vad ska det vara bra för, undrar möjligen den
korrekte svensken.
Jo - allt blir lite trevligare. Ett hej i vardagen - när
man kliver in i hissen eller bastun eller affären - är
ett billigt och bra socialt smörjmedel.
Det kan resultera i ett leende eller några vänliga
fraser. Om inte annat så om vädret. Och i bästa fall
kan ett berikande samtal uppstå, kanske till och
med nån sorts vänskap.
Vi lever i en tid och en värld där rädsla, misstänksamhet, osäkerhet, fördomar och hat smyger omkring
som spöken om natten.
Där det känns som om det otvungna hejandet blivit allt svårare att pressa fram. Det finns förmodligen
ingen statistik, men jag gissar att vi hälsar allt mindre på varandra nuförtiden.
Ta till exempel en hiss, där du åker med främlingar. Hur ofta säger någon hej? I stället för att stirra blint
i taket eller på knappsatsen och göra allt för att undvika att möta medåkarnas besvärade blickar.
Eller ta en bastu. Där sitter nakna karlar (jag har inte vart dambastun) och moltiger. Man törs knappt
säga hej, det kan ju misstänkas att man planerar att bli närgången.
I tunnelbanan är det ännu svårare. Alla har näsan i mobilen och lurar i öronen, så om du piper fram ett
litet hej till den som du sitter och gnuggar knäna mot, lär vederbörande varken se eller höra.
Hur är det på gatan då? I vår lilla förort hälsar jag på dem jag möter.
En del hälsar tillbaka, några med skrämd blick. Och möter man någon på en skogsstig är det väl själva
f*n om man undviker att hälsa.
Däremot har jag full förståelse för att man inte kan säga hej till alla man möter på exempelvis
Kungsgatan i centrala Stockholm. Då skulle man förmodligen gripas och spärras in.
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Jag har börjat testhälsa allt mer. Inte bara för att jag har så förtvivlat svårt att känna igen folk och att det
därför är bäst att hälsa en gång för mycket än för lite. Det är spännande att se reaktionerna. Ofta går
det bra. Men påfallande många hejar inte tillbaka.
Då kan man höja rösten och upprepa ett lite mer provocerande, högre, tydligare "HEJ! ". Med viss
skärpa.
Vissa uppfattar det kanske som en militär order och muttrar någonting tillbaka, som antagligen ska
föreställa en svarshälsning. Kulturskillnaderna mellan olika länder är enorma i det här avseendet. I
Frankrike betraktas du som en ouppfostrad tölp om du inte hälsar när du går in i en affär, eller - ännu
värre - inte besvarar expeditens alltid artiga bonjour monsieur/madame. Och vem vill bli avslöjad som
tölp? Varför har det blivit så svårt att hälsa? Ja, knappast är det för att vi svenskar skulle vara speciellt
griniga eller osociala; inte alls. Däremot är vi kanske blyga? Men sånt går att träna bort. Prova själv.
Hälsa även på den som ser ut att vara draperad i pansar. Chansen är stor att rustningen rasar.
Och världen blir kanske lite, lite bättre.
"En del hälsar tillbaka, några med skrämd blick"
MER DEBATT PÅ KVP. SE/DEBATT
Låt alla som vill ha kejsarsnitt få det
Rekryteringen till IS måste stoppas
Vi anpassar oss efter svenska samhället
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Josefin Berglund Karolina Skoglund
@jossanberglund @LinaSkoglund
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: ULF ELFVING Radioprofil HEJ? Det är spännande att se reaktionerna när jag hälsar på folk.
Ofta går det bra. Men påfallande många hejar inte tillbaka, skriver Ulf Elfving. | Mirijam Geyerhofer:
Kvinnor är kompetenta nog att veta hur vi vill föda våra barn. | Roger Haddad: Det stora antalet
terrorresande från Sverige indikerar på ett omfattande nätverk. | Kashif Virk: Som muslim måste jag ta
avstånd från de handlingar som föranleder Koranens hårda bud.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/snepoicU
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"Profeten var en andlig ledare. "
Sydsvenskan. Publicerat i print 2016-12-30. Sida: 3.

■ "Det är roligt när det går bra. Som det här med
att Sverige ligger på topplats i världen enligt
affärstidningen Forbes ranking vad gäller
företagsklimatet, som ledaren 23/12 handlar om.
Enligt Forbes ska mycket av förklaringen till
förstaplatsen kopplas till sänkt skatt för företag och
arbetstagare. Plus bland annat innovation,
äganderätt, teknologi, aktieutveckling. Men också
en medveten politiskt stram ekonomisk politik har
bäddat för framgången.
Samtidigt - inte minst under alliansåren, som får
beröm av Forbes - ökade arbetslösheten,
bidragstagarna blev fler, klyftorna ökade,
bostadsbristen blev akut, välfärden bantades. Och
det är just denna trista utveckling som Forbes lyfter
fram som en viktig förklaring till Sveriges
förstaplats.
Jag har alltid hört att ett gott företagsklimat är
grunden för vår välfärd. Men om nu skola, vård och
omsorg är ett hinder, för vem blir då
företagsklimatet gott? ", skriver Per Strandell. Utan
att nämna den ekonomiska krisen under
alliansåren.
■ Hartmut Dreckmann reagerar på en ledare (19/12) om tiggarna:
"Skribenten saknar en dimension i sin sociala tankegång, nämligen att förstå vad riktig fattigdom är.
Den erfarenheten har inte den som levt hela sitt liv i det paradis som kallas Sverige. Jag är född under
kriget i Tyskland och efterkrigsåren var inte en dans på rosor. Ingen mat, regn och kyla; jag och mina
tre syskon sov i en säng under bar himmel. Vi tiggde hos amerikanerna för livets uppehälle.
Då lägger man gärna en slant i en pappersmugg och hoppas att en del av pengarna kommer att göra
nytta i den familj som tiggaren har lämnat kvar i sitt hemland. Är det inte desperation, den sista utvägen
som tiggarna har för att överleva?
Rumänien och Bulgarien måste ta ansvar för sina fattiga invånare. Samarbetsavtal har tecknats med
dessa två länder men ingenting har hänt. Nu har finns två möjligheter: förbjuda tiggeriet och göra det
ännu svårare för dem som lider nöd eller sätta ner foten och ställa krav på dessa länders regeringar.
Blockera budgetförhandlingen med vetorätten, till dess att de håller de avtal som man har ingått som
medlem i EU familjen. "
■Gästkrönikören Carl Rudbeck skrev nyligen (19/12 att politik och religion inom islam är intill förväxling
förenade. Imamen
Kashif Virk i Stockholm, reagerar:
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"Kan islam jämföras med en politisk ideologi? Ja, menar Carl Rudbeck (19/12) och åberopar samtida
muslimska organisationer och ledare som ett exempel på detta. Onekligen tillämpas islam på många
håll i världen på ett sätt som snarare påminner om en politisk ideologi än en religion.
Men att framställa profeten Muhammed som en politiker och fältherre anser jag vara missvisande.
Varför talas aldrig om de inledande 13 åren av förföljelser i Mecka? Eller hur stammar över hela
Arabien gick samman mot muslimerna i Medina? Elementet av självförsvar är här uppenbart, och
profeten själv sade 'önska er aldrig att möta fienden i strid'.
Ensidiga beskrivningar av islams grundare är således missvisande. Misstaget görs både av muslimer
och utomstående tolkare. Profeten var en andlig ledare, vars främsta syfte var att förmedla Guds
budskap till mänskligheten. Hans liv var förvisso händelserikt, och har tolkats på alla möjliga vis av
efterkommande.
Islam spreds varken genom politik eller fälttåg. Det spreds snarare av hängivna muslimer som
predikade med kärlek och omtanke. Och dessa muslimer finns än idag. "
■ Vill du diskutera politik och samhällsfrågor eller kommentera det som debatteras på Opinion? Mejla till
Med andra ord, skriv kort och var konkret, underteckna med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera och förkorta de inlägg som införs.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Pia Rehnquist. Databasens namn: Pia Rehnquist / Sydsvenskan / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/se9ljFBU
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Fler moskéer kan motverka fördomar
DagensETC. Publicerat i print 2014-12-30. Sida: 5.

ISLAMOFOBI De senaste attackerna mot
moskéer i Sverige är en manifestation av den
islamofobi och det ökande hat mot islam vi ser
i vårt samhälle. Genom att öka den allmänna
kunskapen om muslimer och islam kan farliga
fördomar och okunskap motverkas, skriver
Kashif Virk.

Torsdagens anlagda brand i en moské i Eskilstuna
är ett av flera angrepp som skett mot muslimska
egendomar under senare tid, och en manifestation
av den islamofobi och det ökande hat mot islam vi
ser i vårt samhälle. Just detta angrepp visar att
avskyn mot islam nått en helt ny nivå. Branden
anlades mitt på dagen. Det skedde under en
svensk högtid där man bland annat firar
gemenskapen i samhället. Och, det skedde vid en
tidpunkt där människor - även barn - befann sig
inuti byggnaden för att i frid kunna utöva sin
religion.
Natten mot måndagen brann det även i en moské i
Eslöv - ytterligare ett misstänkt attentat som av
polisen nu rubriceras som mordbrand.
ANGREPP MOT MOSKÉER och andra
helgedomar är en vanlig företeelse i instabila länder där staten inte kan skydda sina medborgare. På
senare tid har det blivit allt vanligare även i Europa. I Frankrike angrips en moské i genomsnitt varje
vecka. Även hatbrotten mot muslimer ökar markant.
Man kan spekulera i vad som inspirerar dessa hatbrott, men en orsak kan vara den okunskap som
råder om islam och muslimer i allmänhet. Lotta Gröning skriver i Expressens nätupplaga att "tyvärr är
upplysningen om islam och muslimer väldigt undermålig i det svenska samhället. " (25/14) En annan
anledning kan vara de fördomar som sprids under yttrandefrihetens täckmantel, och den omfattande
islamfientlighet som uttrycks på nätet.
Denna kritik underblåser uppfattningen att islamism och islamistiska terrornätverk i själva verket är
representativa för den muslimska helheten.
Det är en uppfattning om islam och muslimer som skapar stark motvilja mot religionen.
VIKTIG ATT NÄMNA HÄR är även att muslimer i allmänhet, och deras företrädare i synnerhet,
förväntas ta avstånd och fördöma terrorhandlingar som sker i islams namn, oavsett var någonstans i
världen de äger rum. När nu attacker inträffar mot moskéer i Sverige tycker jag att man likaledes ska
förvänta sig tydliga fördömanden av dessa angrepp från framstående islamkritiker, däribland ledamöter
av Sveriges tredje största parti.
EN MOSKÉ ÄR en offentlig plats som är öppen för allmänheten.
Redan under profet Muhammads tid tilläts utövare av andra religioner besöka dem för att dyrka. Att
allmänheten får besöka en moské leder även till att man motverkar okunskap och fördomar mot islam.
Ofta handlar de föreläsningar som imamer håller om hur man kan bli en bättre individ i samhället.
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Moskéerna är lärosäten där barn och ungdomar utbildas och kan träffa varandra i goda miljöer. En
moské innehar således en positiv roll i samhället. Det är min övertygelse att om fler moskéer byggs i
Sverige, så kan man på ett effektivt sätt motverka fördomar.
Sveriges första moské i Högsbohöjd (Göteborg) är ett gott exempel på detta. Där erbjuds gratis
studiebesök, och elever från både grundskolan och gymnasiet kommer regelbundet för att lära sig om
vad som sker inuti en moské. Också studenter från Göteborgs Universitet spenderar tid i moskén för att
ta del av en annorlunda och intressant miljö.
DET ÄR GLÄDJANDE att många känner stark sympati för de drabbade muslimerna i Eskilstuna.
Deras medlidande återspeglar en av de allra godaste egenskaperna hos svenskheten.
Det är denna svenskhet som vi alla önskar bevara. Den sitter inte i huden, i hårfärgen eller i den
kulturella bakgrunden den sitter i hjärtat.
Bildtext: Man kan spekulera i vad som inspirerar dessa hatbrott, men en orsak kan vara den okunskap
som råder om islam och muslimer i allmänhet, menar Kashif Virk.
© DagensETC<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Hqk0CGkF
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Fler imamer måste motarbeta jihadister
Expressen. Publicerat på webb 2015-08-16 05:30.

Vi muslimer ser på radikalisering med lika stort
eller större allvar som övriga …

På senaste tiden har olika röster i samhället höjts
med krav på ett mer förebyggande arbete för att
stoppa jihadister från terrorresor.
Jämförelsevis är Sverige långt efter andra länder i
Europa inom detta område. Anledningarna till det
anses bland annat vara osäkerheten kring vem
som ska bära ansvaret i frågan, samt att det råder
en beröringsskräck och att man vill undvika en
konflikt med landets muslimer. Särskilt muslimska
församlingar och moskéer förväntas engagera sig
mer i frågan.
Andra menar att islamistiska tendenser bör
fördrivas med religiös argumentation.
I nuläget finns det ytterst få muslimska imamer
som gör detta offentligt.
Det råder dessutom stor okunskap om religion och
dess inflytande över människor i vårt land. I skolor
och medier ges en mycket begränsad insyn i vad
de olika religionerna egentligen står för.
Jag håller med. Kunskapen om islam måste öka i
samhället, då det utgör en stark faktor till att
motverka fördomar. Aktörer som innehar en
position där de kan informera och utbilda inom
detta ämne måste bli mer framträdande.
Jag vill även understryka att vi muslimer ser på
radikalisering med lika stort allvar som övriga i
samhället, kanske till och med mer.
Under senare tid har jag som imam fått möjlighet
att skriva i medier och ta avstånd från IS tolkning
av islam, och avslöjat att deras ambition om att
etablera en muslimsk stat helt bestrider den lära
som de påstår sig följa.
Vår församling Islam Ahmadiyya har delat ut
hundratusentals broschyrer över hela landet med
budskapen Muslimer för Fred och Kärlek för Alla
Hat mot Ingen.
Syftet har varit att motverka extrema tendenser bland muslimer, och även att motverka islamofobi.
Våra moskéer runtom i landet är öppna för allmänheten.
Skolklasser kommer på gratis studiebesök. Den svenska nationaldagen firas genom att bjuda in våra
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grannar till att sjunga nationalsången och äta grillad mat med oss. Vi har varit tydliga med att säga att
lojalitet gentemot vårt land Sverige, är vårt huvudsakliga ansvar som medborgare.
Regelbundet anordnas även forum där talare från olika trossamfund inbjuds för att tala om fred och
religiös harmoni.
Det senaste ägde rum på ABF Stockholm i maj. I juni deltog Mona Sahlin vid Ahmadiyya församlingens
årsmöte i Göteborg, där hon visade uppskattning och stöd för vårt arbete.
I september inleder vår församling en kampanj med temat "Stoppa krISen" på bokmässan i Göteborg.
Det är tänkt att vara en rikstäckande kampanj för att informera om vad vår religion egentligen står för,
med det huvudsakliga syftet att motverka både radikalisering och islamofobi.
Vi står således sida vid sida med det svenska samhället för att motverka alla former av radikalisering
och extremism, och är tacksamma för att yttrandefriheten i vårt land ger oss möjlighet till detta.
Som imam i ett muslimskt samfund i Sverige är jag medveten om att muslimer generaliseras, med
minimal hänsyn till vad just deras inriktning representerar.
Likt vilken annan religion som helst så har islam oerhört många inriktningar. Dessa inriktningar
avgrenas sedan i politiska grupper likt IS som även har politiska agendor som de lockar till med
religionens auktoritet.
Där har vi imamer en oerhört viktig uppgift, nämligen att bryta denna religiösa auktoritet och påvisa
islamisters maktgirighet.
Bemötandet har hittills varit övervägande positivt. Men än finns de som räds av fördomar om att det må
finnas ett dolt bakomliggande syfte till att denna information sprids. Till alla dem som tycker så vill jag
klart och tydligt säga att som muslim står lojaliteten gentemot mitt land Sverige allra högst i min tro.
Kashif Virk, Imam inom Islams Ahmadiyya Samfund i Stockholm
IS har en politisk agenda, men använder religionens auktoritet för att locka anhängare. Vi imamer har
därför en oerhört viktig uppgift i att bryta denna religiösa auktoritet och påvisa islamisters maktgirighet,
skriver imamen Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/5brM4HOx
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Låt ramadan inspirera till medmänsklighet
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-05-23 10:42.

Även om man inte tycker att ramadan ska
inkluderas som en svensk tradition, kanske
betydelsen av dess ideal och lärdomar borde
bli mer påtagliga i vårt samhälle, skriver Kashif
Virk i en replik. Replik.

Om några dagar inleds ramadan, och Nima
Dervish frågar sig i en krönika (Dagens samhälle
22 maj) huruvida detta ska betraktas som en
svensk tradition eller inte? Den är ju likt övriga
kommersiella högtider inte tillgänglig för andra än
muslimer?
I Sverige finns idag en mängd globala traditioner
och högtider. De uppmärksammas ofta i media,
och blir även motiv för kommersialisering. Vem har
kunnat gå miste om alla specialerbjudanden som
svenska livsmedelsbutiker erbjuder muslimer
under denna månad?
Men det finns även de som inte anser att denna
månad har någon särskild betydelse för Sverige
och att den ej behöver uppmärksammas. I fjol
inträffade Eid-ul-Fitr, högtiden vid slutet av
ramadan, mitt under pågående Almedalsvecka.
Jag påpekade då i en debattartikel att svenska
politiker, i sin iver att tala om vilka värderingar som
ska betraktas som svenska, glömde bort att önska
alla landets muslimer en trevlig högtid. Detta trots
att flera ledare, däribland i Kanada och
Storbritannien, var noga med att göra det.
Mycket korrekt är Ramadan en muslimsk högtid,
och att fasta är en viktig del av den muslimska
tron. Men fasta i form av dyrkan och hälsovård
förekommer i alla världens religioner och kulturer,
vilket även påpekas i Koranen (2:183). Det är
således inte företeelsen som är icke-svensk, utan
dess utformning och dess syfte, vilket enligt denna
vers inom islam är att man ska utveckla sin
personliga godhet.
Under ramadan är det av särskild betydelse för
mig att tjäna mina medmänniskor. Den
självpåtvingade hungern får mig att känna ökad
medkänsla för människor i behov. Det gör också
att jag vill tillbringa dagen med att hjälpa
människor i min omgivning.
Så även om man inte tycker att ramadan ska inkluderas som en svensk tradition, kanske betydelsen av
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dess ideal och lärdomar borde bli mer påtagliga i vårt samhälle. Detta tycker jag att alla muslimer borde
medverka till.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Image-text:
"Under ramadan är det av särskild betydelse för mig att tjäna mina medmänniskor.".
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/CZq2XZgG

Sida 561 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Våldsam kritik utan substans
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-09-13 16:54.

SLUTREPLIK DN DEBATT 30/8. Den
våldsamma kritiken från LUF och Grön
Ungdom sakna…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/op2CdLph
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Världens ministrar i möte för att hindra unga att lockas till
extrema
...grupper.
TV4 Nyhetsmorgon. Sänt i radio/tv 2015-02-19 04:50.

© TV4 Nyhetsmorgon<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Det nya Göteborg kan inte byggas på populism
GT. Publicerat i print 2018-01-01. Sida: 4.

■■ Det är bekymmersamt att populismen har
fått fäste i Göteborg. I stället behöv…

När 2017 nu blir till 2018 går vi in i ett valår. De
närmaste åtta månaderna kommer att bli både
roliga och spännande. Men det går också att se
orostecken. Framför allt finns det en risk för att den
kortsiktiga populismen tar över delar av
föreställningen. Det vore illa. Vad Göteborg
behöver är, tvärtom, ännu mer av
samverkansinriktat och långsiktigt ansvarstagande.
Populismen är en ren återvändsgränd.
Utgångsläget, där vi står i dag, är på det stora hela
taget positivt:
■ Ser man till makrobilden går Göteborg som
tåget. Tillväxten är hög. Ex-porten växer.
Besöksnäringen blomstrar. Arbetslösheten sjunker.
Försörjningsstödet minskar. Trenderna är så
starka att allt fler av dem som länge stått utanför
arbetslivet nu kommer in i ett viktigt, riktigt jobb.
■ Samtidigt har staden på allvar gått in i det stora
utvecklingssprånget. Under 2017 startade
byggandet av bland annat Hisingsbron,
Johanneberg Science Park 2, Selma stad på Hisingen, kvarteret Platinan i det nya Centralenområdet
och det första BoStad 2021-projektet. Nu växer det nya Göteborg fram. Framtidsplanerna är starka. Vi
ska fullfölja stadsutvecklingen och infrastrukturutbyggnaden inom Älvstaden, Västsvenska paketet och
Sverigeförhandlingens storstadspaket. Vi ska systematiskt bygga nytt i ytterstaden. När allt är klart,
framåt 2035, kommer vi att ha lyft ett hållbart och toppmodernt Göteborg till en helt ny nivå.
■ I samma veva finns andra utmaningar att hantera. Göteborg måste bli mer jämlikt. Ett ambitiöst
program för jämlikhetsarbetet har precis antagits. Åtgärderna som vidtagits så långt ska utökas och
breddas. Göteborg måste bli tryggare. "Trygg i Göteborg" och "Purple Flag" är två av flera viktiga
trygghetssatsningar - som ska följas av fler. Göteborg behöver även skapa en mer likvärdig och effektiv
skol- och förskoleorganisation. Kvaliteten måste säkerställas över hela staden. Övergången till en mer
centraliserad styrning av verksamheterna ska ske i höst.
Men utgångsläget är ändå skört. Trots att mycket ser bra eller lovande ut behöver det även
fortsättningsvis fattas kloka beslut. Vi har kommit så långt som vi har gjort tack vare en kombination av
samverkan mellan olika samhällsaktörer och politiskt ansvarstagande för långsiktiga helhetslösningar.
För att komma vidare behövs mer av samma medicin. Det ytliga politiska spelandet duger inte. För att
utvecklingsprocesserna ska kunna drivas i hamn krävs ett hårt, inkluderande och konsekvent politiskt
arbete över många år.
I det ljuset är det bekymmersamt att populismen har fått ett fäste i Göteborgspolitiken. Ett nytt parti,
med en lättviktig och lättrörlig agenda, har sett dagens ljus. Detta blir en aktiv konkurrent till de
enfrågeinriktade partier som redan finns. Dessutom verkar valkampanjerna starta allt tidigare. Det
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kortsiktiga spelandet och försöken att plocka enkla poänger, ofta en del i den sista valspurten, har blivit
tunga inslag redan innan valåret ens kommit i gång. Det talas om att valrörelsen kan bli smutsig.
Det är självklart bra med både mångfald och kritiska röster. Jag har inga problem med att det hettar till
ibland. Kontrasterna behöver finnas där. Det är viktigt att väljarna får en så tydlig bild som möjligt av de
politiska alternativ som står till buds.
Men jag vill samtidigt, när vi nu går in i det nya året, passa på att uppmuntra mina politiska kolleger att så gott det går - låta populismen vara. Låt oss hålla oss till sak, till fakta och till de reella utmaningar
som staden står inför. Låt oss framställa våra meningsskiljaktigheter på ett rakt och ärligt sätt. Låt oss
tillsammans se till att hitta rätt i det utvecklingssprång som staden nu är inne i. Göteborg har ingenting
att vinna på en massa destruktiv pajkastning. Göteborgarna har ingen som helst nytta av en massa
osaklighet, skenmanövrar och faktaresistens.
Vad staden behöver är ännu större doser av det där samverkansinriktade och långsiktiga
ansvarstagandet. Det nya Göteborg kan inte byggas på billig populism.
"Det ytliga politiska spelandet duger inte."
DEBATT
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Mejla debatt@gt.se
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debatt@expressen.se
@ExpressenDebatt Expressen Debatt
Tf debattchef:
Per Zettermark
Bildtext: ANN-SOFIE HERMANSSON Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg (S). | VALÅR. "Jag har
inga problem med att det hettar till ibland. Kontrasterna behöver finnas där. Men låt oss framställa våra
meningsskiljaktigheter på ett rakt och ärligt sätt", skriver Ann-Sofie Hermansson (S). | Debatten riskerar
att upprätthålla stigmat kring psykisk sjukdom, skriver Ann Heberlein (M). | Förbjud försäljning av
pyroteknik till allmänheten, skriver hundpsykologen Anders Hallgren. | Imamen Kashif Virk tycker att
debatten har spårat ur och ger fem råd för hur man ska förstå islam bättre.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com
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SD-representant bjöds in till debatt - portas sedan av ABF
Samhällsnytt. Publicerat på webb 2018-08-23 09:31.

© Samhällsnytt<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/SLyaG3MY
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Islam rättfärdiggör tyvärr dödsstraff
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-12-06 02:29.

Med förvåning läste jag insändaren 30
november av imam Kashif Virk som är verksam
i moskén Bait-ul-Aafiyyat.

Den moskén tillhör riktningen Ahmadiyya, en
rörelse som startade i Pakistan i slutet av
1800-talet och som betraktas som en sekt av
renläriga sunniter men också av shiiter, det vill
säga av de flesta muslimer. Imam Kashif Virk
påstod i sin artikel att dödsstraff för apostasi inte
har något stöd i islamisk teologi och lära. Jag
öskar att det var sant!
Upp emot 85 procent av alla muslimer i världen är
sunniter och det främsta lärosätet inom sunnislam
är vid universitetet Al-Azhar i Egypten. På
universitetets officiella portal uttalade sig
storimamen Ahmed el-Tayeb den 17:e juni 2016
om straffet för just apostasi, det vill säga avfall från
islam.
Han sa: Det råder en stor samstämmighet inom
islamisk teologi och hos de framstående
doktorerna inom sunnislams fyra lagskolor, att
apostasi är kriminellt. Samtliga är överrens om att
en apostat ska pressas till omvändelse inom en
period, som kan variera, eller dödas.
Anledningen till att dödsstraff för apostasi är en del
av islamisk lag (sharia), bottnar i direkta uttalanden
av profeten Muhammed. Det finns flera
auktoriserade utsagor (hadither) från Muhammed
där han föreskrev just dödsstraff för apostasi. De
främsta samlarna av Muhammeds utsagor inom
sunnitisk islam är Bukhari och Muslim. Om samma
uttalade från profeten Muhammed återfinns hos
båda anses uttalandet vara helt fastställt.
Hos Bukhari kan man läsa Allahs apostel sa:
Blodet av en muslim som bekänner att ingen
annan än Gud ska tillbes och att jag är Hans
apostel, får inte utgjutas utom vid tre fall: i
blodshämnd för mord, en gift person som begår
olagligt samlag, och den som avfaller från islam
och lämnar muslimerna (Bukhari, volym 9, bok 83,
nummer 17).
Jag skulle kunna nämna ytterligare utsagor från profeten Muhammed med samma innebörd. Detta är
huvudanledningen till att dödsstraff för apostasi är en del av islamisk lag.
Denna lag tillämpas inte i länder som inte fullt ut har anammat sharia som sin lag. Men som storimamen
Ahmed el-Tayeb vid Al-Azhar påpekade så finns det en stor samstämmighet bland rättrogna sunniter
att straffet för apostasi ska, enligt islamisk lag, vara döden.

Sida 568 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Lars Mörling
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/jPpNcWA7
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Imam fördömer ISIS
Oskarshamns-Tidningen. Publicerat i print 2014-10-02. Sida: 10.

ISIS
På senare tid har terrororganisationen ISIS
brutala aktioner väckt stor vrede och
upprördhet världen över.

Det råder en global konsensus om att denna
organisation måste bekämpas. Samtidigt är det
flera missvisade västerländsa medborgare som
reser till Irak för att ansluta sig till ISIS, av
förmodan att de därigenom tjänar sitt folk och sin
religion.
Som imam av ett av de äldsta muslimska
samfunden i Sverige skulle jag först och främst
vilja fördöma och ta avstånd från ISIS, deras
aktioner och deras ideologi. De följer varken läran i
den heliga Koranen eller den helige profeten
Muhammed.
Det sårar oss djupt att de hänvisar sina dåd till
islam, en religion vars själva namn betyder fred.
Islamistiska terrororganisationer har också lyckats
inpränta djupa fördomar och motvilja mot islam här
i Sverige, och många människor tar nu för givet att
det är en våldsbejakande religion. Men jag skulle
vilja försäkra om att grundläggande principer i
islams lära förkastar denna syn helt och hållet.
Koranen lär att det inte finns något tvång i religionen (surah 2 vers 256), att strid enbart är tillåtet i
självförsvar och att överträdelser mot civilbefolkningen är förbjuden (2:190).
Det står till och med att ett sådant krig syftar till att skydda andra religiösa minoriteter, då även kyrkor,
kloster och tempel ska beskyddas.
Då två parter hamnar i opposition mot varandra, så förmanar Koranen att detta inte får leda till att den
ena agerar orättvist mot den andra. Det står även att när två parter blir oense med varandra, så är det
den tredje partens uppgift att försona och stifta fred mellan dem.
Jag vill också rikta mig till ungdomar i Sverige som överväger eller haft tanken att ansluta till dessa
lokala strider, och påpeka att dessa grupper inte följer Koranens principer.
Det är i själva verket deras hat som formulerar deras principer. Hur kan en religion föreskriva hat och
förtryck, när profeterna själva genomgick detta under begynnelsen av sina anspråk?
Islams tidiga historia vittna om hemska förföljelser mot de första muslimerna, men som de ståndfast
uthärdade. Denna aspekt av islam bör framlyftas, särskilt under vår tid, och man bör undvika att blint
åtlyda kallelser till jihad. Islams största fiender idag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i
dess namn.
Låt oss därför bemöta deras handlingar genom vår egen handling, och låt oss därigenom bevisa att
svenska muslimer är lojala mot Sverige och de värderingar som vårt land företräder.
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Bildtext: "Stoppa de militanta islamisterna". Många protesterar mot deras framfart. I dag tar även en
imam i Sverige avstånd från IS.
© Oskarshamns-Tidningen eller artikelförfattaren. Utgivare: Gunilla Sax. Databasens namn: Gunilla Sax /
Oskarshamns-Tidningen / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför
den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/3cTzl6Ib
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Imamer på turné gjorde stopp i Örebro
Nerikes Allehanda. Publicerat i print 2021-04-05. Sida: 6.

ÖREBRO På långfredagen stod två imamer på
Stortorget för att diskutera religion och svara
på frågor om islam. De är ute på en lång turné
över hela Sverige och nu hade de kommit till
Örebro.

- Vi vill bemöta rädslor och fobier, säger Kashif
Virk som också hade bjudit in Svenska kyrkan och
frikyrkor i stan - men inte fått något svar.
Imamerna Kashif Virk och Rizwan Afzal hade
parkerat sin husvagn framför Nikolaikyrkan på
fredagen. På vagnen fanns budskap om att
Messias hade kommit och att det bara finns en
gud. Kashif Virk och Rizwan Afzal tillhör
Ahmadiyya som är en gren av islam som tror att
Messias redan kommit till jorden i form av Mirza
Ghulam Ahmad, som levde mellan 1835 och 1908.
Rörelsen har sin grund i Indien.
- Vi är ute med två kampanjer, den ena heter
Fråga en muslim och med den vill vi föra en dialog
och motverka religiös intolerans, säger Kashif Virk.
- Den andra kampanjen är Messias har kommit
och den är ju aktuell nu i påsk.
Det är en speciell dag ni står här, på långfredagen. Hur har ni tänkt kring det?
- Vi respekterar att det här är sorgens dag, säger Kashif. Vi tror också på Jesus men vi tror inte att han
dog på korset och vi vill ge vår version av vem Jesus var.
Kashif och Rizwan påpekar att deras tro står nära den kristna. De menar att kristendomen, judendomen
och islam har en och samma gud. Sedan skiljer det sig åt vem som är messias.
- Vi skrev till Svenska kyrkan och Pingstkyrkan i Örebro och bjöd in dem. Vi ville ha ett ekumeniskt
samtal och samverkan, säger Kashif.
- Faktiskt inte. Vi trodde de skulle svara men det gjorde de inte.
Kashif Virk är imam i Stockholm och Rizwan Afzal imam i Malmö. De reser nu runt över hela landet för
att prata om religion.
- Vi har varit i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall ... räknar Rizwan upp. Vi ska sen vidare till Karlskoga
och ytterligare fem städer.
Vilka reaktioner får ni från folk?
- De är väldigt blandade.
Det finns de som yttrar sin ilska mot alla religion och låter det gå ut över oss, men det är aldrig farligt
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även om det kan bli hett, säger Kashif.
- Vårt motto är ju kärlek till alla, säger Rizwan.
Blir det några djupare diskussioner kring religion och tro så här ute på ett torg?
- Inte så ofta, men vi försöker också bjuda in till andra mer djuplodande samtal, säger Rizwan och
berättar att de haft zoom-möten under pandemin för att diskutera de här frågorna, till exempel har de
haft samtal efter Koranbränningen i Malmö.
■ Ahmadiyya är en gren inom islam som etablerades på 1800-talet av Mirza Ghulam Ahmad i Punjab,
Indien. Han gjorde anspråk på att vara den utlovade Messias, som samtliga världsreligioner har väntat
på.
■ Vad som i huvudsak skiljer Ahmadiyya-muslimer från andra muslimer är just deras tro på Mirza
Ghulam Ahmad som Messias. Andra skillnader är synen på Jesus som enligt Ahmadiyya-muslimer
varken dog på korset eller togs upp levande till himlen. Istället tror de att han överlevde korsfästelsen
och dog samt begravdes i Kashmir, Indien. ■ Ahmadiyya-rörelsen har i organiserad form funnits i
Sverige sedan 1956. Idag har rörelsen drygt tio miljoner anhängare världen över.
◗ Vad är Ahmadiyya?
"Vi är ute med två kampanjer, den ena heter Fråga en muslim och med den vill vi föra en dialog och
motverka religiös intolerans.
Kashif Virk"
Bildtext: Rizwan Afzal och Kashif Virk tillhör Ahmadiyya-rörelsen som tror att Mirza Ghulam Ahmad (på
bilden bakom dem) är messias.
© Nerikes Allehanda eller artikelförfattaren. Utgivare: Katrin Säfström. Databasens namn: Katrin Säfström / Nerikes Allehanda /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/mU5jshSD
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Imam: Jesus överlevde korsfästelsen
Dagen Premium. Publicerat på webb 2019-05-16 03:00.

Var det från en faktisk död eller från
medvetslöshet som Jesus uppstod?

Nyligen inträffade påsken, då man firar Jesu
uppståndelse och seger över döden. Evangelierna
berättar hur han arresterades, fängslades,
torterades och korsfästes - för att sedan uppstå på
den tredje dagen.
Men vad menas egentligen med uppståndelsen?
Var det från en faktisk död eller från medvetslöshet
som Jesus uppstod?
Min tes är att Jesus hängde på korset, men att han
överlevde och att detta grundar sig på
evangelierna.
Jesus lovade visa sin samtid det så kallade
Jona-tecknet. I Gamla testamentet står det att
Jona bad till Gud om att räddas från den stora
fiskens buk, där han vistades i tre dagar, och att
han blev bönhörd. Likheten är endast fullkomlig om
även Jesus själv överlevde korset, att han lades
levande i graven och kom levande ut. Även Jesus
bad till Gud på liknande sätt i Getsemane (Mark
14:35-36) - att han skulle bli förskonad från döden
på korset - och enligt Hebréerbrevet 5:7 blev han
bönhörd.
Den romerska ståthållaren, Pontius Pilatus, som
administrerade rättegången mot Jesus var enligt
Nya testamentet vänligt inställd mot honom. Det
nämns även att Pilatus fru hade en dröm om att
Jesus var oskyldig och att han själv önskade frige
honom.
Efter korsfästelsen överläts Jesu kropp till Josef av
Arimatea, en anhängare till Jesus. Frågan är dock
varför Pilatus gick med på att ge kroppen till en
främling?
Evangelierna berättar även om Nikodemus, som
tog med sig en stor mängd blandning av myrra och
aloe för att linda in Jesus med. Denna blandning
finns omnämnd i litteratur från Mellanöstern, och
beskrivs ha helande egenskaper.
Korsfästelse är en utdragen och plågsam process. Ofta kunde den korsfäste hänga i flera dagar för att
sedan dö av utmattning eller blodförlust. Denna process påskyndades genom att bryta benen på
brottslingarna. Jesus var en ung man om cirka 33 år och enligt ögonvittnesskildringar i Nya testamentet
överlämnades han av Pilatus för att korsfästas vid middagstid (Joh 19:14), och "gav upp andan" vid den
nionde timmen (Mark 15:33-34). Detta var nödvändigt eftersom dagen efter var det sabbat, då ingen
brottsling fick hänga på ett kors.
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Detta är en alldeles för kort tid för att framkalla en säker död. Ännu ett bevis på att Jesus fortfarande var
vid liv är att han inte fick sina ben brutna, likt de andra två fångarna. I stället stack en av soldaterna
honom med sitt spjut så att det kom ut blod och vatten (Joh 19:32-34), vilket är ett tecken på att hjärtat
fortfarande slog.
Händelserna ovan visar att "döden på korset" inte var en självklarhet, åtminstone om man läser
evangeliernas egna skildringar. Det finns fog för att tro att Jesus (frid vare med honom) faktiskt
överlevde.
Det är hög tid att alternativa berättelser till Jesu död och uppståndelse undersöks av kristna teologer.
Kashif Virk Imam, Islams ahmadiyya församling
Image-text:
Från det att Jesus överlämnades för att korsfästas till att det han lades i graven är en alldeles för kort tid
för att framkalla en säker död, menar debattören.
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/4JFH0jHk
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Sätt press på Pakistan
GT. Publicerat i print 2014-10-26. Sida: 5.

Nyheten om att en pakistansk domstol inte
häver beslutet om att ge dödstraff till Asia Bibi
för hädelse är oerhört beklagligt. Detta
tillkännagavs bara dagar efter att pakistanskan
Malala Yousufzai fått Nobels fredspris.

Malalas förespråkande för mänskliga rättigheter
har fallit för döva öron i en nation som förespråkar
en av de allra hemskaste blandningarna mellan
stat och religion.
I Pakistan har hädelselagen blivit ett politiskt
redskap främst använt av Jamati-Islami och andra
radikala religiösa partier för att nedsvärta politiska
opponenter. Det är även en förevändning för den
systematiska förföljelsen av kristna, shiamuslimer
och ahmadiyyamuslimer. Paradoxalt nog är det
främst muslimer som anklagas för detta "brott".
Att bestraffa hädelse är inte bara en helt absurd
lag.
Det motstrider även islams läror och vad profet
Muhammad (frid vare med honom) själv utlärde
och efterlevde.
Vi finner Qur'anen vara full av hänvisningar till hur profeten själv fick diverse tillmälen av sina
opponenter (9:61,63:8), men vi finner inga exempel på att de bestraffades för deras förolämpningar.
På ett ställe uppmanas till och med profeten att bemöta dessa förolämpningar med tålamod (3:186).
Men detta tålamod råder det stor brist av hos samtida islamister, som genom sitt agerande själva blir
upphov till att islams profet nedsvärtas.
I dagsläget behöver omvärlden göra på påtryckningar på Pakistans regering och kräva att de tar
avstånd från att bifalla islamister enbart för att vinna deras politiska stöd.
Denna ohyggliga hybrid av religion och stat har vållat landets befolkning oerhörd sorg och bedrövelse.
Det är dags att denna onda cirkel bryts.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/x6lvg4TK
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Är vår förbannade plikt att hjälpa de unga flyktingarna
GT. Publicerat i print 2017-08-25. Sida: 4.

■■ Sedan Helen Fritzon tillträdde som
migrationsminister har hon gömt sig bakom …

Runt om i landet - på torg och i klassrum sittstrejkar unga sedan ett par veckor tillbaka.
Deras mål är att stoppa utvisningarna till
Afghanistan, ett av världens farligaste länder.
Liksom jag själv har migrationsminister Helen
Fritzon varit på plats på Medborgarplatsen för att
träffa de strejkande. Men uppenbarligen ser vi helt
olika på politikens roll i samhället.
Sedan Helen Fritzon tillträdde som
migrationsminister har hon gömt sig bakom
Migrationsverket och sagt att myndigheten fattar
självständiga beslut som hon som minister inte kan
påverka.
Men visst kan vi göra något politiskt. Det är
politikens roll att stifta de lagar som
Migrationsverket utgår från.
Samma riksdag som för ett drygt år sedan stängde
gränser och inskränkte asylrätten kan nu agera för
att återupprätta den. Om viljan finns. Det är hög tid
för migrationsministern att sluta gömma sig och börja ta ansvar för den situation som regeringens egen
politik har skapat.
De ensamkommande som nu protesterar sökte asyl i ett Sverige där andra lagar rådde än de som
gäller när deras asylskäl ska prövas. Lagar har ändrats retroaktivt och viktiga skyddsgrunder tagits bort.
Genom den tillfälliga lagen är det nästan omöjligt att få uppehållstillstånd på grund av särskilt eller
synnerligen ömmande skäl.
Väntetiderna är så långa att många har hunnit fylla 18 medan de väntat på besked, medan andra har
fått sin ålder uppskriven på oklara grunder. Samtidigt vet vi alla att de stridande parterna i Afghanistan
inte genomför någon medicinsk åldersbedömning innan de dödar sina offer.
Afghanistan bedöms vara världens näst farligaste land efter Syrien, enligt den årliga rankningen från
The Institute for Economics and Peace.
Säkerhetsläget försämras ständigt och inget tyder på att utvecklingen ska vända. Under 2016 dog eller
skadades 11 500 civila under striderna i Afghanistan, enligt FN. Läget beskrivs som rörligt och
svårförutsägbart. Det går inte att säga att ett område som anses säkert i dag kommer att vara det i
morgon.
Flera partier i riksdagen har lyft krav om att tillfälligt stoppa utvisningarna till Afghanistan. För visst kan
man tycka att Migrationsverket i sitt kommande rättsliga ställningstagande borde komma till slutsatsen
att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas. Men som politiker bär vi ansvaret att se verkligheten som
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den är och hitta lösningar på de utmaningar som finns.
Ser vi att en stor grupp människor far väldigt illa av de lagar vi stiftat, är det vår förbannade plikt att
ändra lagarna.
Vänsterpartiet har flera förslag på vad migrationsminister Helene Fritzon kan göra här och nu:
• Inför en amnesti för alla ensamkommande barn som har varit i Sverige mer än ett år.
• Riv återtagandeavtalet med Afghanistan. Afghanistans flyktingminister har vädjat till Sverige om att
inte utvisa människor till Afghanistan eftersom landet inte klarar av att ta emot de människor som
tvingas återvända.
• Dra tillbaka den tillfälliga lagen som splittrar familjer, skapar otrygghet med tillfälliga tillstånd och
försvårar för ensamkommande barn att få asyl i Sverige.
Det finns ytterligare sätt. Centerpartiet har fört fram förslag om att de som skrivits upp godtyckligt i ålder
eller hunnit fylla 18 ska få ny prövning baserat på den ålder de hade när de kom. Rädda Barnen har
föreslagit att undanta Afghanistan från interflyktsprincipen med hänvisning till det svåra och
oförutsägbara säkerhetsläget. Även vi i Vänsterpartiet är öppna för dessa förslag.
Poängen är att det visst går att göra något. Om man vill.
Migrationsminister Helen Fritzon har mycket makt i sina händer. Frågan är vad den är värd om den inte
används för att göra livet bättre för unga som nu lever i fruktan och ovisshet.
"Poängen är att det visst går att göra något. Om man vill."
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
MEJLA:
debatt@expressen.se
@ExpressenDebatt Expressen Debatt
Debattredaktör:
Emil Arvidson
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Sluta ta skolfoton - för barnens skull
Muslimska ledare måste göra upp med antisemitismen
Sveriges kvinnor är värda mer
Bildtext: PROTESTEN. Unga afghaner demonstrerar för sin rätt till uppehållstillstånd på
Medborgarplatsen i Stockholm. | CHRISTINA HÖJ LARSEN Migrationspolitisk talesperson (V) |
Mamman: Fotograferingen bidrar till oro, mobbning och ekonomisk press. | Imamen Kashif Virk:
Koranens budskap handlar om tolerans - tillåt inget annat. | En häst får inte flyttas innan fölning, men
människor skickas omkring i aktivt värkarbete.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com
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Läs hela artikeln på http://ret.nu/UXz5bo2H
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Drottningen blir röd Imamen oroad över splittringarna i
samhället
Gefle Dagblad. Publicerat i print 2015-09-09. Sida: 1.

GÄVLE Gefle Dagblads granskning av den
islamistiska extremismen fortsätter. Vi har
träffat imamen Kashif Virk som har en tydlig
uppfattning om hur samhället ska motverka
extremism. De som får lida mest av IS och Al
Qaidas brott är nämligen muslimer.

Bara under det senaste året har han kunnat se en
upptrappning som gör livet svårare för Sveriges
muslimer.
- Folk uttrycker sig helt öppet så hatfullt nu som
man inte har märkt av tidigare. Det gör mig orolig,
säger han.
Gefle Dagblad kan också rapportera att
moskéledaren Ali Al-Ganas fortfarande arbetar
kvar på förskolan Bilaal i Bomhus trots hans
radikala åsikter på Facebook.
© Gefle Dagblad<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/PagPD317
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IS-återvändarna är inte värda en andra chans!
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2019-04-12 09:11.

Landets moskéer måste göra mer för att
bekämpa totalitära och våldsbejakande
tolkningstraditioner. Om religiösa leder inte
fördömer och tar avstånd från våldsbejakande
islamism finns det risk för att unga lockas och
rekryteras.

REPLIK. Jag håller med Kashif Virk om att det
politiska etablissemanget måste ta ansvar för
Sveriges medborgare. Men Kashif Virk ser mellan
fingrarna gällande islamistisk terrorism. Det är inte
att ta ansvar. Det är dessutom ett förhållningssätt
som kan skapa ökad polarisering,
främlingsfientlighet och islamofobi - just de saker
som Virk säger sig vilja bekämpa.
Att påstå att människor som till exempel terroristen
Michael Skråmo var okunniga om islam är direkt
missvisande. Skråmo var enormt lärd inom islam
och enormt kunnig i Islams heliga texter, så kunnig
att han undervisade i flertal moskéer runt om i
Sverige och var en uppskattad förkunnare på
sociala medier. Det är inte konstigt då alla
jihadister är djupt religiösa människor som tar sin
tro på stort allvar. Dessa människor behöver alltså
inte mer islam - utan mindre.
För att bekämpa våldsbejakande islamism behöver
man bekämpa sekteristiska tolkningstraditioner.
Imamer som Virk har ett stort ansvar att bemöta
teologin, det är ett ansvar som vilar på alla landets
imamer och muslimska ledare.
IS är inte vilken rörelse som helst. Vi talar om en
av de mest brutala mördarsekterna i modern tid.
Medlemmar av denna organisation är inte
oskyldiga individer som man lättvindigt borde ge
en andra chans, och de är definitivt inga offer. På
grund av att vår regering har vägrat införa de
lagändringar vi behöver för att bemöta den
växande våldsbejakande islamismen kommer
majoriteten av de så kallade återvändarna få gå
fria på våra gator utan några som helst
konsekvenser.
Sverige är ett av världens mest sekulära länder,
förebyggande arbete mot våldsbejakande islamism
måste därför bygga på sekulär grund. Mer islam kan omöjligt leda till bättre integration, eller ge oss de
nycklar vi behöver för att bekämpa utanförskap och den socioekonomiska utsattheten som existerar i
landets utanförskapsområden. Därför är muslimsk religiös utbildning inte svaret.
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Nej, vad vi behöver är att samhället bemöter de teologiska och religiösa argument som våldsbejakande
islamister använder för att legitimera sina brott mot mänskligheten. Det behöver ställas krav på att
landets moskéer anstränger sig för att bekämpa totalitära och våldsbejakande tolkningstraditioner.
Muslimska samfund måste engagera sig i kampen mot religiös sekterism och fanatism.
Samhället måste även kräva av muslimska samfund och föreningar att man på ett klart och tydligt sätt
visar avståndstagande från religiöst skillnadstänkande och att man ska respektera och till och med
underordna sig Sveriges lagar och normer. Så länge muslimska företrädare som Rashid Musa,
ordförande för Sveriges unga muslimer, och Kashif Virk inte med hårda ordalag fördömer och tar
avstånd från våldsbejakande islamism finns det risk för att unga människor lockas och rekryteras av
företrädare för ondskan, då de indirekt legitimerar den genom att ursäkta den.
Önskar man bekämpa polarisering måste man sluta att vara rädd för att skuldbelägga muslimer för de
terrorhandlingar som militanta islamister begår. Man kan likt Virk erkänna att de som krigar för IS
faktiskt är muslimer. Att de är muslimer är inte samma sak som att säga att de är representativa för
islam. Alla jihadister är muslimer, men de flesta muslimer är inte jihadister. Tillsammans kan vi
bekämpa jihadismen, en gång för alla.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Image-text:
IS-medlemmar är inte på något sätt oskyldiga. Foto: Colourbox
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/FjFYbCPm
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"Den lag man vill följa är sharia."
Helsingborgs Dagblad. Publicerat i print 2017-01-05. Sida: 2.

■ Vill du diskutera politik och samhällsfrågor
eller kommentera det som debatter…

"Imam Kashif Virk anser att Carl Rudbeck har fel
då han hävdar att islam förenar religion och politik.
För 1,2 miljarder muslimer är det enbart Koranen tolkad enligt haditherna - som gäller. Den lag man
vill följa är sharia. Demokrati är därmed uteslutet.
Islams lagar styr alltså samhället. Det kallas politik.
I Europa framställs islam som fredens religion. Det
finns många ord i Koranen om frid, fred och
ödmjukhet. Majoriteten tolkar jihad som en inre
ansträngning att bli en bättre människa.
Vissa ställen förbjuder angrepp, andra förespråkar
våld, även utan angrepp. Judar och kristna, de
otrogna, beskrivs som orättfärdiga människor
(5:56). När ni möter dem som är otrogna, så
halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland
dem! Slå dem då i bojor (47:4). Blodshämnden
innebär liv för er (2:175).
Inom islam finns en princip, naskh, som innebär att
senare verser gäller, om tidigare hävdar något
annat. Virk har rätt i att de första åren var fredliga. Då Muhammed senare mötte motstånd stred han
med vapen i hand mot andra arabiska stammar. Alla judiska män i byn Khaybar dödades.
Kärlek till alla och hat mot ingen är ord vi alla kan stödja, men tyvärr står det inte för islam som Koranen
framställer kampen. Den som kommer med en egen tolkning bör framhålla det och inte kapa namnet",
skriver Brith Aspenlind, adjunkt i historia och religion.
Ett inlägg i debatten om islam, i denna tid av jihadism. Viktigt att betona är att sharia aldrig får stå över
gällande lag, mänskliga rättigheter och rätten att välja sitt liv.
Andra läsare fortsätter diskussionen om vinster i välfärden och svarar på entreprenören Dan Olofsson
på Aktuella frågor (21/12):
"Olofsson hade varit mer trovärdig om han låtit bli att ägna en fjärdedel av artikeln åt Jonas Sjöstedt (V).
Vad har Sjöstedts ideologiska drömmar med Reepalus utredning att göra? Vänsterspöket spelar en
huvudroll som det inte förtjänar. Olofsson hade gjort klokt i att ägna sig åt en realistisk bild och en
jämförelse mellan företagens nuvarande förhållanden och dem Ilmar Reepalu skisserar. En faktisk
granskning är nödvändig från vilken sida du än närmar dig välfärdsbranschen", skriver
Lasse Henriksson.
"En omsättning på 10 miljoner och ett beskattat resultat på 400 000 kr är i mina ögon helt okej, men
Olofsson framhåller att om Reepalu får bestämma blir vinsten bara 'enstaka tio tusen'. Vi kan därav dra
slutsatsen att ägarnas investerade kapital i en dylik verksamhet är ganska lågt. Det borde inspirera
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människor att förena sig i löntagarägda företag", skriver Jan Öhlund.
Debatten om vinster i välfärden är mångfasetterad. Det är inte så enkelt att antingen hamnar
"skattepengar i skatteparadis" eller så är "valfrihet alltid värt priset". Att baxa frågan hela vägen till valet
2018 vore därför olyckligt.
POLITISK CHEFREDAKTÖR
medandraord@hd.se
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Pia Rehnquist. Databasens namn: Pia Rehnquist / Helsingborgs Dagblad / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/S1oUAe81
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Givande samtal när "Fråga en muslim" besökte Västerås
Sveriges Radio Västmanland. Publicerat på webb 2020-09-20 09:23.

Trots vissa farhågor om motsatsen gick det
lugnt till när kampanjen "Fråga en muslim"
besökte Västerås under lördagen; det fanns
ingen antydan till provokationer eller
koranbränningar.

Två av de nyfikna som besökte tältet på Stora
torget var Jan-Erik Axelsson och Erika Galle, som
båda var intresserade av islams heliga skrift
koranen.
Imam Kashif Virk tycker att det blev givande
mellanmänskliga diskussioner om livsfrågor,
samhällets utveckling och religionens betydelse.
Elisabeth Adolfsson Greijer
p4vastmanland@sverigesradio.se
Image-text:
Kampanjen "Fråga en muslim" på Stora torget i
Västerås. Foto: Daniel Brodén/Sveriges Radio
© Sveriges Radio Västmanland<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/55umWe9y
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Slöja inget skydd mot sexuella trakasserier
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2017-11-21. Sida: 2.

”Kanske kan förståelsen för kvinnor som väljer
slöja som ett sätt att undgå oönskad
uppmärksamhet nu öka.” Det skriver imamen
Kashif Virk i en debattartikel med anledning av
Metoo-kampanjen (Expressen 19/11).
Uttalandet bygger på

uppfattningen att slöjan utgör ett automatiskt skydd
mot sexuella trakasserier. Men det är bara att titta
närmare på exempelvis Egypten, ett land där en
majoritet av vuxna kvinnor är beslöjade, för att se
att slöjan inte hjälper: I en undersökning från 2008
svarade 83 procent av kvinnorna att de hade blivit
utsatta för sexuella trakasserier, majoriteten av
dem angav att de bär slöja (Reuters 17/7 2008). I
en undersökning som FN genomförde 2013
svarade 99,3 procent av de egyptiska kvinnorna att
de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier.
Det tycks inte spela någon roll om kvinnorna iklär
sig slöja eller inte, de utsätts ändå för sexuella
trakasserier. Snarare används plagget som ett sätt
att flytta ansvaret från de män som trakasserar till
kvinnorna som riskerar att bli utsatta, något som
även Virk gör i sin debattartikel.
Imamen tar upp hur kvinnor i hijab ofta får utstå trakasserier på grund av sitt val av klädsel. Det är
givetvis inte acceptabelt. Men att det sker förändrar inte det faktum att slöjan är ett plagg vars syfte är
att skyla kvinnor - en tes som stärks inte minst av Virks argumentation för plagget. Han verkar inte se
några konstigheter med att förvänta sig att kvinnor täcker sig för att, som han själv uttrycker det, ”undgå
oönskad uppmärksamhet” - vilket i denna kontext kan antas syfta på sexuella trakasserier. Som om det
alltså vore kvinnans ansvar att inte råka ut för detta.
Virk skriver vidare
att han önskar större förståelse för valet att bära hijab som ett uttryck för religiös identitet och för att
signalera att man inte vill bli ”objektifierad eller få oönskade blickar på sig”. Han citerar även Koranen: ”I
Koranen står det angående hijabens syfte: Det är mer troligt att de (troende kvinnor) sålunda blir
igenkända och inte blir förolämpade (33:59).”
Troende kvinnor ska alltså bära hijab för att bli igenkända och därmed inte förolämpade. Återigen:
Instruktioner om hur kvinnor bör agera för att slippa bli ”förolämpade”. Var är uppmaningen till de män
som utsätter kvinnor för trakasserier?
Inte heller nämns de kvinnor som trakasseras av sin omgivning för att de
inte
bär hijab (dessa finns flera av, även i Sverige), eller de som tvingas till att bära plagget. Det är olustigt
att se hur Metoo-kampanjen kapas för att argumentera för att det skulle vara rimligt att kvinnor täcker
sig för att undgå sexuella trakasserier, när budskapet i kampanjen är att skulden inte ska läggas på
kvinnan som blivit utsatt - oavsett vad hon hade på sig.
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De länder där kvinnor använder slöja mest frekvent råkar också vara de länder i världen som är minst
jämställda och där sexuella trakasserier (som är fallet med Egypten) är vanligast. Slöjan utgör således
inget värn mot sexuella trakasserier. Tvärtom. Slöjan är ett symptom på en översexualiserad
offentlighet där kvinnan inte kan fungera som en individ utan reduceras till ett objekt som m åste skylas,
skyddas och genom klädval ta ansvar för den kåta manliga blicken.
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/0xjujOXn

Sida 587 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Integrationsansvaret ligger inte enbart hos
majoritetssamhället
Vestmanlands Läns Tidning. Publicerat i print 2018-02-20. Sida: 2.

KRÖNIKA

Jag ligger inte vaken om nätterna i rädsla för
nazister och islamister.
Inte heller för andra knäppgökar, varken från högra
eller vänstra extremflanken. Orkar knappt läsa
deras gökagendor.
Men jag är livrädd för bråddjupen mellan dem, det
Helvetesgap som uppstår i ett samhälle med
extrema motsättningar.
Vi är alla piskade att bygga broar. Hitta lösningar.
Därför var det intressant att lyssna på den 91-årige
professorn i historia, Yehuda Bauer, i SVT:s
Agenda den 28 januari. Han fick frågan hur han
ser på antisemitismen bland migranter från
mellanöstern, något som tagit abnorma uttryck i
Malmö.
Det är skillnad på vanlig islam och radikal islam,
slog Bauer fast.
- Den radikala islam är våldsamt antisemitisk och
upprepar nazisternas ideologi. Men det samhälle som vill bekämpa antisemitism måste samtidigt
bekämpa islamofobin, sa 91-åringen. Eftersom hat mot muslimer ger grogrund för antisemitism.
Men, sa han: De som måste stå upp mot radikal islam är de moderata och icke-radikala muslimerna.
Den som inte själv är muslim klarar inte den uppgiften. Hur ska de toleranta, moderata muslimerna
nås? undrade programledaren. - De finns redan där. Och det finns gott om dem. Ni behöver inte göra
något - och det kan ni inte, svarade Bauer.
Säg att Bauer har rätt. Då uppstår frågan var alla de toleranta muslimerna finns? De som tydligt står
upp emot antisemitism? Ja, helst även emot tvångsgifte, hederskultur och könsstympning, om någon
frågar mig.
Syns de?
En vanlig kritik mot den sortens förväntan är att muslimer som kollektiv inte kan göras ansvariga för allt
idiotiskt som sker i "islams namn". Lika lite som en kristen ska göras ansvarig för Breiviks handlingar.
Men med det sagt: Ansvaret för integration i ett samhälle kan omöjligt ligga enbart hos det så kallade
majoritetssamhället. För att inte förvärra sprickbildningen i samhällskroppen borde religiösa och
politiska ledare med inflytande hos muslimer, med pukor och trumpeter ta tydligt avstånd från den
antisemitism som radikal islam står för.
Hedersförtryck och tvångsgifte - som finns i flera religiösa läger - bör inbegripas med tanke på den
utförsel av unga kvinnor ur landet som pågår under radarn.
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Kliv ut ur kryptorna och in i det offentliga samtalet. Det görs försök i Malmö, imamer möter rabbiner.
Överbryggar. Annars är Kashif Virk, imam vid Islams Ahmadiyya församling i Stockholm en av få som
verkar anstränga sig. Han har länge varit en flitig debattör, men Virk känner sig ensam och efterlyser
flera muslimska röster i det offentliga samtalet.
Virk har också stöd av forskare: Det saknas en debatt initierad av muslimer.
Eller är det som statsvetaren Salam Karam från Västerås skrev redan 2004: Imamen vill att alla ska
vara nöjda. Han vill inte ha konflikter mellan radikala och moderata muslimer och de dubbla budskapen
i moskéerna återspeglar viljan att tillfredsställa alla muslimer.
Det håller inte längre. Ska vi slippa den identifikation av muslimer som avskyn mot islamister göder och slippa ett kluvet land - så behöver de demokratiska muslimerna synas, höras och ta avstånd inte
minst från antisemitism.
Som Yehoda Bauer säger: Antisemitism är inte bara angrepp på judar, det är ett angrepp på hela
samhället.
Bildtext: Det är skillnad på vanlig islam och radikal islam, berättade Yehuda Bauer, professor i historia, i
SVT:s Agenda.
© Vestmanlands Läns Tidning eller artikelförfattaren. Utgivare: Daniel Nordström. Databasens namn: Daniel Nordström /
Vestmanlands Läns Tidning / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras
utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/izVNrLl
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"Initiativ från mitten kan bryta dödläge efter valet"
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2018-08-31. Sida: 5.

C, MP och L bör genom ett samlat initiativ i
regeringsfrågan bryta blockpolitike…

Spekulationerna, osäkerheten och förvirringen om
regeringsfrågan är stor inför valet. Som
opinionsmätningarna ser ut just nu kan vi troligen
räkna med att valet resulterar i ett starkt SD,
kraftiga tillbakagångar för de två traditionellt
regeringsbärande partierna och inget av de
traditionella blocken ens i närhet av egen majoritet.
De rödgröna har i de flesta mätningar ett visst
försprång före Alliansen. Att bilda ett
regeringsunderlag från något av blocken blir
förmodligen mycket svårt om valet utfaller på detta
sätt.
Om talmannen föreslår en fortsatt regering S-MP
med stöd av V kommer denna säkerligen att falla
redan i en första förtroendeomröstning genom att
både Alliansen och SD röstar emot. Ett förslag om
en alliansregering eller en ren M-regering kan,
även om Alliansen blir mindre än de rödgröna,
möjligen överleva en första förtroendeomröstning
om SD (och resten av Alliansen) väljer att lägga
ner rösterna. Det är dock tveksamt om SD gör det
utan några krav på politiska samtal, vilket skulle bli
svårt för framför allt C och L att svälja.
Även om en sådan allians- eller M-regering skulle överleva en första omröstning kommer den ändå, om
de rödgröna blir större, garanterat att falla när budgeten ska beslutas av riksdagen. S, V och MP
behöver inte ens presentera någon gemensam budgetmotion, det räcker om de gemensamt ställer sig
bakom en budgetreservation i finansutskottet. Det kan antingen vara S budget, eventuellt med vissa
tillägg från V och MP, eller en gemensamt framförhandlad reservation. Denna skulle i
riksdagsomröstningen vinna mot Alliansens budget såvida inte denna får ett aktivt stöd med jaröster
från SD. Det verkar helt otroligt att SD helt villkorslöst aktivt skulle stödja en alliansbudget utan att ha
fått vara med och påverka den. Och det senare är något som i varje fall C och L har försvurit sig mot att
någonsin acceptera.
Så vad återstår då, någon form av blocköverskridande lösning? De två möjligheter som verkar mest
naturliga är antingen att några borgerliga mittenpartier, främst C och L, går ihop med S och kanske
också MP antingen i en gemensam regering eller som någon form av samarbetspartier. Eller det
omvända att MP beslutar sig för att ingå i eller samarbeta med en alliansregering. Båda dessa alternativ
innebär dock svårigheter för det eller de mittenpartier som skulle ansluta sig till det andra blocket. Risk
för intern oenighet, svekdebatt från egna väljare och risken att hamna i skuggan av det stora partiet från
den "andra sidan".
Inom såväl Centerpartiet som Miljöpartiet och Liberalerna kommer denna typ av regeringsbildning att
kunna orsaka stora problem om det framstår som att man övergivit gamla lojaliteter och anslutit sig till
den andra sidan. Detta särskilt om en sådan regeringsbildning går till på ett traditionellt sätt som de
flesta verkar förutsätta: att det är det stora partiet inom respektive block, S eller M, som tar initiativ till
och leder regeringssamtalen och sedan också besätter statsministerposten.
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Det finns dock ett annat sätt att få till stånd ett blocköverskridande samarbete! Där de mindre
mittenpartier som ska ingå i samarbetet själva håller i taktpinnen. Genom att ta initiativ i
förhandlingarna, kan de tillsammans få igenom mer av sin egen politik och kanske också besätta
statsministerposten och lansera en egen talmanskandidat. Rent praktiskt kan det gå till så att de tre
nyckelpartierna i mitten, C, MP och L, snarast efter valet startar egna samtal och utarbetar ett eget
utkast till grov regeringsplattform. När man enats om en sådan inbjuds de stora partierna, S och M, till
samtal om att ansluta sig. (Eventuellt kan man också begära talmannens uppdrag för sådana samtal.)
Dessa samtal får sedan avgöra med vilket av dessa partier som det finns bäst förutsättningar att inleda
ett regeringssamarbete. Oavsett vilket av dem som väljs, och även om en sådan ny regering inte får
egen majoritet i riksdagen, finns goda förutsättningar att få till stånd en hållbar mittenbetonad regering.
De partier som står utanför på varsin flygel kommer aldrig att kunna enas om ett gemensamt
uppträdande som kan fälla regeringen.
Vilka möjligheter har en sådan "annorlunda" process att lyckas? Jag tror faktiskt att det första steget, att
de strategiska mittpartierna C, MP och L enar sig om vad en gemensam regeringsplattform bör
innehålla, kan klaras av ganska snabbt. Det skedde faktiskt första gången 2002 (då var också KD med)
på initiativ av "lejonkungen" Lars Leijonborg som ledare för det då största mittenpartiet. Jag deltog själv
som MP:s budgetförhandlare i dessa samtal som på bara fyra dagar lyckades snickra ihop en grov
plattform för en kommande mittenregering, då tänkt med stöd från M. Då fullföljdes aldrig planerna av
olika skäl men både min och de andra deltagarnas erfarenhet var att förhandlingarna fördes i mycket
god anda och att det var lätt att komma överens.
En sådan gemensam mittenöverenskommelse kan sedan bli starkt agendasättande i fortsatta samtal
med S och/ eller M. För att få med något av dessa partier måste naturligtvis också en rimlig hänsyn tas
till detta partis synpunkter, men förhandlingarna kan ske med mittenpartierna i en styrkeposition. Och
när en slutlig överenskommelse sluts med antingen S eller M kommer det att bli väsentligt lättare för det
eller de mittenpartier som då går över gränsen till andra sidan att få acceptans för detta både internt i
partiet och i sin väljarkår. Acceptansen kan bli ännu större om mittenpartierna också själva tillsätter
statsministerposten. 2002 var denna tänkt att gå till Lars Leijonborg som ledare för det då största
mittenpartiet. I dag är i alla mätningar det största mittenpartiet Centerpartiet och Annie Lööf framstår då
som en naturlig statsministerkandidat. Då skulle inget parti som går över gränsen riskera att höra att
man accepterat att ingå i en regering Löfven eller Kristersson.
Är då detta ett tänkbart sätt att hantera kommande regeringsförhandlingar? Kommer de stora partierna
S och M att överhuvudtaget kunna acceptera att delta i regeringssamtal där de inte själva får hålla i
taktpinnen och i slutänden tillsätta statsministerposten? Jämfört med alla de mer eller mindre
orealistiska regeringsalternativ som det har spekulerats om i förväg tror jag faktiskt att detta är ett som
har störst sannolikhet att kunna lyckas.
S och M, som under lång tid betraktat sig som solarna som alla andra kretsar kring kommer säkert inte
att uppskatta att andra krafter tar initiativet och sätter dem på mellanhand. Men vad har de för val?
Dessa partier kommer sannolikt att gå kraftigt tillbaka i valet och är inte längre de självklara
medelpunkterna i solsystemet. C, MP och L är sammantaget i ungefär samma storleksklass. Och både
S och M kommer båda, det är min prognos, att efter en inledande frustration ha intresse av att etablera
ett regeringssamarbete med en över de gamla blockgränserna enad mittenpartikonstellation. Och att
kunna acceptera rimliga villkor för att ingå i en sådan regering.
Något som ytterligare kan öka intresset är att en regeringsbildning på detta nydanande sätt skapar ett
tydligt alternativ till ett alltmer ökat inflytande för de högerpopulistiska krafterna, något som skett i till
exempel Danmark. När tre mittbetonade partier med liberal, humanistisk och grön inriktning, öppna mot
omvärlden går samman blir det en viktig motkraft mot högerpopulismen. Centerpartiet, Miljöpartiet och
Liberalerna har därför, enligt min mening, inte bara en möjlighet utan också en skyldighet att ta ett
gemensamt ansvar för en regeringsbildning som har goda förutsättningar att bli en av många
efterlängtad gamechanger i svensk politik!
Lennart Olsen, fd politisk sakkunnig för Miljöpartiet , partistyrelseledamot 2008-2016, deltagare i
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förhandlingar om en mittenregering 2002
"Rent praktiskt kan det gå till så att de tre nyckelpartierna i mitten, C, MP och L, snarast efter valet
startar egna samtal och utarbetar ett eget utkast till grov regeringsplattform. När man enats om en
sådan inbjuds de stora partierna, S och M, till samtal om att ansluta sig."
Repliker. DN.se/debatt
"Ingen motsats mellan lägre ingångslöner och utbildning" Slutreplik från Timbro (27/8).
"Staten ska inte organisera och finansiera religiösa verksamheter"
Kulturgeofrafen Bengt Sahlberg svarar företrädare för civilsamhället (29/8).
"Populistiska och ängsliga politiker bortser från internationella konventioner"
Imamen Kashif Virk svarar KDU:s Christan Karlsson (30/8).
Bildtext: _I dag är i alla mätningar det största mittenpartiet Centerpartiet och Annie Lööf framstår då
som en naturlig statsministerkandidat.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/1RWa42pq
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Fördjupning : Förföljt samfund ser fler likheter än skillnader
Fria Tidningen. Publicerat på webb 2014-06-24 14:16.

Villan i Spånga är på utsidan ett helt vanligt
bostadshus men på insidan finns det mycket
mer än så. Detta enkla tvåplanshus agerar även
moské för Ahmadiyya muslimska församlingen
i Stockholm. Här bor även Kashif Virk som är
imam i församlingen.
© Fria Tidningen<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ww12qEFL
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MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Expressen. Publicerat i print 2015-08-18. Sida: 4.

Bildtext: Utan självkänsla är det svårt att prestera
Gustav Fridolin: Från nästa år investerar vi 200
miljoner i att förstärka elevhälsan, som är en motor
i skolans arbete. | Behandla inte alla de unga som
krigsoffer Jonas Andersson: Lättare för
ensamkommande unga att komma in i samhället
om de behandlas som "vanliga" ungdomar. | Fler
imamer måste ta avstånd från jihadisterna Kashif
Virk: I nuläget finns det ytterst få muslimska
imamer som motarbetar jihadister offentligt.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas
Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen /
retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/NW7Ishh
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Budskapet i Koranen: Både fred och våld
Dagen Premium. Publicerat på webb 2013-10-16 03:45.

Vi hör ofta ordet jihad. Majoriteten tolkar ordet
främst som en inre ansträngning att bli en
bättre människa. Imam Kashif Virk från
Bait-ul-Aafiyyatmoskén sörjer över att
blodtörstiga terrorister kapat islam.

Här kan vi alla hålla med honom, inte minst dessa
dagar! Noteras bör dock att Bait-ul-Aafiyyatmoskén
i Stockholm inte räknas som äkta. Pakistan - där
de har sitt center - beslöt 1987 att de inte är
muslimer. Hadhrat mirza Ghulam är deras profet,
som ses som den utlovade återkomna Messias,
och Mahdi. Problemet är dock att Muhammed enligt majoriteten av muslimer - var den siste
profeten, således tolereras inte
Ahmadiyyarörelsens lära. Kärlek för alla - hat för
ingen är deras valspråk i de 190 länder de verkar i.
En jude hälsar med ordet shalom, en arab med
salam. Ordet betyder fred. Islam är härlett ur
salam, men betyder mer än fred. Den religiösa
betydelsen är att böja sig under, att helt
underkasta sig - i detta fall Allah och hans vilja framställd i Koranen, tolkad enligt haditherna - de
muntliga traditionerna. Vi hör ofta ordet jihad.
Majoriteten tolkar ordet främst som en inre
ansträngning att bli en bättre människa. Allt oftare
förs islam fram i Europa som fredens religion. Det
är positivt om vi kan se en sådan utveckling och
det finns många ord i Koranen om frid, fred och
ödmjukhet. Det problematiska är att den som vill
finna stöd för motsatsen även finner dessa: Vissa
ställen förbjuder angrepp, andra tillåter försvar då
de själva utsätts. Kapitel senare i Muhammeds liv
förespråkar dock våld och död. Boken är
motstridig.
Man kommer inte ifrån att i Koranen står att Allah
ingått förbund med judarna och gett dem ett land,
men förbannat judar och kristna för deras otro. När
ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem,
tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i
bojor. (Sura 47:4). Det står till och med (i en vers)
att blodshämnden innebär liv för de som följer den.
Muhammed stred med vapen i hand mot andra
stammar. Man dödade även alla judiska män i byn
i Khaybar. När muslimer intog länderna kring
Medelhavet, var de kristna. Över 450 slag ägde rum från Nordafrika till mellersta Frankrike i norr och
österut till norr om Samarkand.
Egyptens religionsminister, tidigare ledare för Al Jazirahuniversitetet i Kario, Talát Afifi - talesman för
hundratals muslimska grupper - citerade på TV i år en känd hadith: Domens dag kommer inte förrän
muslimerna bekämpar judarna, när judar gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden
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kommer att säga: Oh, muslim, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom. Samma vers
citerade stormuftin av Jerusalem shejk Husseini vid Fatahs 47- årsdag 2012 i Ramallah.
Kärlek för alla och hat mot ingen är ord vi alla kan stödja, men tyvärr står det inte för islam, såsom den
normerande Koranen framställer kampen. Kommer vi med vår egen tolkning, bör vi nog framhålla det
och inte kapa namnet.
Brith Aspenlind, Adjunkt i historia och religionMalmö
Print tweeta Ett tekniskt fel uppstod under laddningen. Vänligen kontakta supporten. Tipset skickades!
Vänligen fyll i giltiga epostadresser.
:
Mottagarens epostadress Din epostadress Meddelande
Publicerad: 2013-10-16
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ofRL8GRU
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Fler muslimer måste ta debatten
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2017-10-25. Sida: 4,5.

Enligt min erfarenhet känner många muslimer i
dag en uppgivenhet inför att delta i det
offentliga samtalet. De hamnar ständigt i en
försvarsposition. Jag vill visa att man som
troende och praktiserande muslim också har
en plats i det offentliga, skriver Kashif Virk,
imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet.

Under senare tid har en rad skribenter
uppmärksammat föreställningen Muslim Ban
på Dramaten. Det beror på att en av dess
medverkande, en muslim, har åsikter som är
mycket extrema och anti-demokratiska. Om
detta varnar bland annat frilansjournalisterna
Magnus Sandelin och Sofie Löwenmark.
Kritiken mot valet av medverkare, som
sammanfattats i en ledare av Bawar Kim Ismail i
Gefle Dagblad, är i huvudsak att det är fel person
som ges möjlighet att berätta om ett mycket
allvarligt samhällsproblem, nämligen muslimhatet
och islamofobin. Valet av medverkare riskerar nu i
stället spä på fördomarna mot muslimer ytterligare.
Kritiken mot föreställningen är, enligt vad jag läst,
högst begriplig och legitim.
Ingen homogen grupp
I dag finns det många människor i vårt samhälle som har svårt att se skillnad mellan olika muslimer och
anser utövare av islam utgöra en homogen grupp. Det finns alltså en uppfattning om att muslimer
generellt tycker och tänker samma sak. Detta är ett tankegods som jag själv stöter på regelbundet.
Att muslimer främmande- och misstänkliggörs i det offentliga är vanligt förekommande. Men detta kan
innebära ett problem. Enligt min erfarenhet känner många muslimer i dag en uppgivenhet inför att delta
i det offentliga samtalet. De hamnar ständigt i en försvarsposition, och har det svårt att arbeta sig
igenom en barriär av fördomar innan det egentliga samtalet kan inledas.
Ta plats i offentligheten
Min önskan är att vi muslimer ska vara beredda att ta denna debatt. Just nu är vår religion onekligen
den mest omdiskuterade av alla religioner.
Att muslimer som grupp (enligt fördomen om vår homogenitet) får företrädas av fel slags röster, är inte
alls något positivt. Men det finns ingenting som hindrar oss andra från att träda fram och ta vår plats i
offentligheten.
Jag har i flera år tagit denna debatt, och kommer om Gud vill fortsätta att göra det. Jag tror nämligen
starkt på att dialog bryter barriärer och framvisar våra inbördes likheter - som är mycket större än våra
olikheter.
Jag önskar visa att man som troende och praktiserande muslim också har en plats i det offentliga.
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Ofta får man höra i diskussioner om islam att det även finns ”liberala” och ”progressiva” muslimer, utan
någon vidare definition av vad det innebär. Men är det nödvändigtvis muslimer som inte ber eller läser
Koranen som inräknas i denna kategori?
På Wikipedias sida med detta tema, där jag själv inräknas som en sådan företrädare, finns dock en mer
nyanserande beskrivning av denna grupp: ”Liberal islam, progressiv islam … är uppfattningar som tar
ställning för islam som tro, men även för icke-konservativa västerländska politiska idéer.”
Fler måste ta plats
Därför hoppas jag att alla slags muslimer tar plats i det offentliga samtalet, gör sin röst hörd och vågar
arbeta för att åstadkomma en förändring.
Skriv debattartiklar, organisera seminarier och inled intressanta projekt som även belyser den utbredda
islamofobin i vårt samhälle. Men arbeta även socialt med att visa på de goda sidorna av vår religion,
som att hjälpa människor i utsatthet och nöd. Detta är en viktig del av vår tro, men har också ett stort
signalvärde och kan bryta de många fördomar som finns om islam.
Fakta:
Debattören:
Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Billboard:
Att muslimer som grupp får
företrädas av fel slags röster, är inte alls något positivt. Men det finns ingenting som hindrar oss
andra från att träda fram och ta vår plats i offentligheten.
Bildtext: Bryta barriärer. Dialog bryter barriärer och framvisar våra inbördes likheter - som är mycket
större än våra olikheter, skriver Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet.
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/wjQ7cjs1
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MUSLIMSKA FÖRETRÄDARE MÅSTE PÅ ALLVAR GÖRA
UPP MED ANTISEMIT…
Kvällsposten. Publicerat i print 2017-08-22. Sida: 4.

■■ Islam är den religion som, mer än någon
annan, lär ut samverkan med andra rel…

En imam i Helsingborg kallade judar för "apornas
och svinens avkommor". Sedan påstod han i en
intervju att detta språkbruk är normalt
förekommande i Mellanöstern. Det är fel.
Uttalandet har väckt oro hos den lokala judiska
församlingen, som med rätta tänker anmäla det för
hets mot folkgrupp.
Som imam vill jag först och främst fördöma
uttalandet. Att använda nedvärderande språkbruk
mot medmänniskor är fjärran från Islams läror. I
den Heliga Koranen omnämns judiska profeter
med stor respekt, och deras folk betraktas som de
av Gud utvalda (2:47).
Att även kritiska verser angående judendomen
förekommer i skriften är ingen hemlighet. Men
denna kritik gäller även de muslimer som inte följer
sin religion. De syftar enbart till att muslimer ska ta
lärdom av de tidigare folkens felsteg i sin relation
med Gud. Att ta dessa verser ur sin kontext och
förvränga dem för diverse antisemitiska motiv är
att begå en stor oförrätt mot deras egentliga innebörd.
I Medinapakten från år 622 som muslimerna ingick med stadens judiska befolkning utlovades
ömsesidigt beskydd. Skeenden efter denna pakt ledde även till konflikter, något som också har
dokumenterats i Koranen. Att även dessa konflikter blivit motiv för senare antisemitism är förkastligt.
Islam är den religion som, mer än någon annan, lär ut att man ska samverka med trosutövare av andra
livsåskådningar. Medinapakten är ett exempel på detta. Ett annat är att moskéer inom islam även får
användas av trosutövare av andra monoteistiska religioner, som när profet Muhammad (frid vare med
honom) en gång bjöd in en kristen delegation från Najran till att be i sin moské i Medina.
Koranen lär oss även att det är muslimers ansvar att skydda kloster, synagogor och kyrkor från angrepp
och att upprätthålla besökarnas religionsfrihet (22:40). Inom vår församling är det praxis att bjuda in
företrädare från judendom, kristendom, hinduism och även av andra religioner, för interreligiösa samtal
där vi med respekt diskuterar våra religioners likheter och olikheter.
Samtida antisemitism, vilket detta uttalande är ett tydligt exempel på, hämtar främst sin näring från
konflikten mellan israeler och palestinier. Oförrätter på bägge sidor i denna konflikt borde bli föremål för
protester i demokratisk anda. Men denna konflikt får inte låtas bidra till ökande stigmatisering och hat något som uttalandet i fråga är ett tydligt uttryck för.
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Därför bör även muslimska företrädare göra upp med fobiska uttryck i sina församlingar. Värderingar
som kolliderar med islams läror om medmänsklighet, tolerans och respekt för andra religioner bör inte
ges utrymme i våra gemenskaper.
Som företrädare för islam i Sverige borde vi bland våra medlemmar aktivt förmedla en av demokratins
grundidéer, det vill säga att människor av olika livsåskådningar kan leva på samma villkor, sida vid sida.
Muslimska församlingar måste medverka i att bygga det demokratiska samhälle där detta är möjligt.
Uttalandet som gjordes av imamen i Helsingborg försämrar den redan negativa synen av islam i det
svenska samhället. Jag är övertygad om att denna syn inte är representativ för muslimer i allmänhet i
Sverige. Men nu måste även den tysta majoriteten ta mer plats i offentligheten. Vi måste berätta om vår
tro och vad den lär gällande respekten och kärleken för sina medmänniskor.
"Muslimska församlingar måste medverka i byggandet av ett demokratiskt samhälle"
MER DEBATT PÅ KVP. SE/DEBATT
Sluta ta skolfoton - för barnens skull Sveriges födande kvinnor är värda mycket mer Barn ska inte
behöva träffa förövaren
Bildtext: Mamman: Fotograferingen bidrar till oro, mobbning och ekonomisk press. | Veronica Palm: Ge
barnen på skyddade boenden egna rättigheter nu | Organisationen Födelsevrålet om
förlossningskrisen: Gränsen är nådd. | KASHIF VIRK Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet |
FREDSLÄRA. Koranens budskap handlar om tolerans - därför får vi inte tillåta något annat, skriver
imamen Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/8X8LuVh0
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Imam: Om hatet normaliseras kommer våldet som en
naturlig följd
Metro. Publicerat på webb 2017-07-25 18:00.

När det bereds plats för hatet på detta sätt i ett
samhälle, så blir det således oerhört svårt att
kontrollera och behärska det.

Det är naivt att tro att hatet endast kommer att
avgränsas till en viss målgrupp i samhället, skriver
imamen Kashif Virk.
Detta är en debattartikel. Det är personen som har
skrivit texten som står för åsikterna i den, inte
Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.
Hat och fobiska yttringar får allt större plats i vårt
samhälle. Detta gäller både inom den politiska och
religiösa sfären. Hatets utbredning har också
inneburit att det har blivit mer accepterat att
definiera sig själv utifrån hatet mot någon annan.
Det kan vara hat riktat mot politiker, journalister
eller en religiös eller etnisk grupp. Nordiska
motståndsrörelsens (NMR) medverkande i
Almedalen var ett tydligt exempel på detta, där de
tilläts sprida sitt hatiska budskap på Visbys gator i
yttrandefrihetens namn.
Detta menar jag kommer att få långtgående
konsekvenser i vårt samhälle. För om hatet
normaliseras, så kommer våldet som en naturlig
följd utav det. De bränder som förekommit i våra
asylboenden är ett fruktansvärt exempel på hur
extrema grupper i samhället går från ord till
handling.
Vi har redan sett att det förekommit en förskjutning
i hatets målgrupp. Först var det riktat mot
invandrare och asylsökande. Nu riktar
"landsvänner" detta hat mot de politiker och
journalister som man menar förskönat
invandringen och mörkat dess negativa
konsekvenser.
När det bereds plats för hatet på detta sätt i ett
samhälle, så blir det således oerhört svårt att
kontrollera och behärska det. Det är naivt att tro att
hatet endast kommer att avgränsas till en viss
målgrupp i samhället.
Just nu utmanas förtroendet för de flesta av våra
demokratiska samhällsinstitutioner. Detta har flera olika orsaker. Men det hat som det mynnar ut i
behöver behandlas omgående. För detta krävs sociala insatser från både stat och civilsamhälle. Det
behöver forskas om hatets upphov och faktorer, samt dess konsekvenser för samhället. Hur påverkas
demokratin av att politiker och journalister hoppar av på grund av hat och hot riktat mot dem?
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Något så grundläggande som mobbing på våra grundskolor bör också bemötas. Barn och ungdomar
bör ha klart för sig redan i tidig ålder att detta beteende inte har någon plats i skolan och att det ska
(inte enbart kan) leda till allvarliga konsekvenser för dem som mobbar.
Är det något som ger näring åt globala konflikter idag, så är det just detta hat. Att det ges utrymme i
Sverige vore därför en mycket tragisk väg att gå.
Kashif Virk, imam
Om debattören
* Sysselsättning: Imam * Ort: Stockholm * Gör: Studerar Religionshistoria * Bloggar på:
imambloggen.se
Image-text:
Hur påverkas demokratin av att politiker och journalister hoppar av på grund av hat och hot riktat mot
dem?, undrar imamen Kashif Virk. Foto: Wahid Raziulla
© Metro<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/4QesJp73
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Lars Lindström: Därför måste Gävles imam fördöma
Islamiska staten
Expressen. Publicerat i print 2015-09-11. Sida: 26.

Anklagelserna mot Gävlemoskén och dess
imam Abo Raad är allvarliga - och att han väljer
att inte bemöta dem eller göra det i allmänna
termer ökar misstron mot honom och mot
moskéns inriktning. Att ta avstånd från
Islamiska staten, IS, borde vara lätt för varje
människa med hjärta i kroppen.

Imamen Abo Raad utpekas som representant för
militanta islamister i Sverige i en granskning som
gjorts i samarbete mellan journalisten och
författaren Magnus Sandelin och Gefle Dagblad.
Källan är en 23-årig muslim med extrema åsikter
som i en sluten grupp på Facebook namnger Abo
Raad, men när jag pratar med Magnus Sandelin
berättar han att det finns ytterligare två källor som
säger samma sak.
I ett numera bortplockat inlägg på Facebook
hyllade Abo Raad Islamska statens erövring av
staden Mosul i norra Irak förra sommaren.
Gävles imam har tidigare av tidningen utpekats
som ansvarig för en hemsida som slår fast att
straffet för homosexualitet ska vara döden och att
en muslim inte får bli vän med en ickemuslim.
Dessutom visar granskningen att en annan av Gävlemoskéns ledare, Ali Al-Ganas, har hyllat två
stupade IS-krigare och dessutom postat en bild på Facebook av en resväska, ett pass och en flygbiljett
utställd till Islamiska staten. Intill bilden skrev Ali Al-Ganas: "Må Allah förverkliga det här".
Anledningen till artikelserien är att muslimer i Gävle har hört av sig till tidningen och uppvisat oro för den
riktning moskén har tagit, skriver GD:s chefredaktör Anna Gullberg.
Alla muslimer ska sannerligen inte avkrävas att ta avstånd från IS, Islamiska staten, eller tvingas att
fördöma terrorbrott som utförs i islams namn. Varför skulle de behöva göra det? Men imamer, som
ledare, måste göra det. I synnerhet om de har agerat på ett sätt som gör att det uppstår frågetecken
och osäkerhet kring var de står. Brist på gott ledarskap inom islam kan vara en orsak till att så många
som 300 svenska medborgare har åkt i väg för att kriga med IS.
Det har andra imamer förstått. Kashif Virk, imam i en moské i Spånga, har varit väldigt tydlig med att
fördöma våldsbejakande jihadistgrupper. Han förklarar att även om Islamiska staten använder
muslimska symboler agerar de tvärtemot vad religionen förespråkar.
Det måste anses naturligt för en ledare inom en fredlig religion att ta avstånd från en terrorgrupp som i
religionens namn dödar, våldtar, torterar, halshugger och korsfäster människor som inte delar deras
våldsideologi. De allra flesta IS-offer är dessutom muslimer.
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Därför måste Abo Raad fördöma IS, för att skingra dimmorna. I en debattartikel i Arbetarbladet i somras
förespråkade Abo Raad en ökad dialog, men dialog är inte möjlig med någon som knappt vill
kommunicera. Öppenhet är det enda rätta.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/GVmAIA0r
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Vad får man säga om en religion?
Sveriges Radio P1. Publicerat på webb 2021-03-12 04:59.

© Sveriges Radio P1<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/FlEF3tSX
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Imam: Rimligt att Jesus reste österut
Dagen Premium. Publicerat på webb 2019-06-05 03:00.

Kashif Virk skriver en slutreplik i debatten om
Jesu korsfästelse.

Min rekonstruktion av händelserna kring
korsfästelsen visar på en rimlig och naturlig
utgång. Som bemötande hoppades jag på saklig
diskussion kring detta.
Om Jesus förutspått sin död så tydligt, varför var
hans sista ord på korset att han blivit övergiven
(Mark 15:34)? Han visste att döden på korset var
en förbannad död (5 Mos 21:23), vilken riskerade
ödelägga trovärdigheten i hans uppdrag. Han hade
förstås hoppats på att överleva.
Att Jesus skulle överleva var nödvändigt även av
det skäl att han själv enligt sitt löfte också skulle
predika till de andra "fåren" från Israels hus (Joh
10:16). Dessa befann sig i diasporan. Det är därför
rimligt att tro att Jesus reste österut efter
korsfästelsen. Enligt nutida kristendom har detta
löfte ej infriats.
Den erfarne ståthållaren Pilatus förvånades över
den ovanligt snabba döden (Mark 15:44), fastän
han ansvarat för hela processen. Vad som sedan
hände i graven där kroppen lades är också ett
mysterium. Det finns inga ögonvittnen till själva
uppståndelsen, och det enda vi vet är att Jesus
kom ut med samma skadade kropp (Matt 28:2).
Om den varit livlös i tre dagar hade hans inre
organ redan börjat brytas ned.
Jesu uppdrag byggde till stor del på metaforer och
liknelser (Matt 13:34). Kännetecknande för sådana
är att de är öppna för tolkning. Om kristenheten på
ett övertygande sätt vill att vi ska tro att Jesus
verkligen dog, uppstod och sedan uppsteg till
himlen, behöver de visa varför just den rådande
tolkningen av händelseförloppet och hans
metaforer är det mest rimliga.
Kashif Virk,
Imam, Islams Ahmadiyya Församling
Image-text:
Kashif Virk, imam
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/bBakRPoK
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Kina kan utgöra ett hot mot skånska intressen
Kvällsposten. Publicerat i print 2020-01-20. Sida: 4.

■■ Vi måste nu på regional nivå ta till ■■
Region Skåne behöver ett tydligt rege…

För första gången på tio år ökar
patentansökningarna från Sverige inom life
science och innovationer. Vi ser därmed början på
vad som verkar vara en positiv utveckling för den
svenska innovationsindustrin på den globala
marknaden. Skåne spelar en nyckelroll med flera
ledande innovationer och världskända
forskningsanläggningar.
Detta är naturligtvis mycket positivt. Inte minst då
den internationella marknaden är extra viktig för
det exportberoende skånska näringslivet.
Tillsammans med Stockholm och Västra Götaland
står Skåne för merparten av den svenska
exporten.
Norge, Tyskland, Danmark, Finland, och USA har
under lång tid varit Skånes största
exportmarknader, även om rangordningen skiftat
något mellan åren.
Av de handelspartners med stor betydelse har
Kina seglat upp som en allt viktigare aktör. Landet
tog under 2015 för första gången sig förbi Storbritannien som exportmarknad för Skåne. Potentialen är
stor och möjligheterna många.
Det finns dock anledning att vara försiktig i relationerna med Kina och med av den kinesiska staten
kontrollerade företag.
Vi har de senaste åren sett hur den kinesiska staten genom infrastrukturprojekt och köp av företag samt
investeringslån och bistånd skapat sig ett växande inflytande över länders samhällsutveckling och
näringsliv. Kinas ekonomi är i dag sex gånger större än Rysslands, försvarsbudgeten är fyra gånger
större. Kinas kommunistparti har markerat att landet går in i ny era med mycket större internationella
ambitioner. Det är en ambition som vi märker av i både Skåne och Sverige.
I Säkerhetspolisens senaste årsrapport pekas Kinas ut som ett av länderna som bedriver omfattande
underrättelsearbete gentemot Sverige. Detta sker bland annat genom att statskontrollerade företag
investerar i känslig infrastruktur och skaffar sig information som ger konkurrensfördelar till andra
kinesiska företag.
Ett exempel som debatterades nyligen var när kinesiska företag planerade att bygga en hamn i Lysekil.
Även det uppdrag att bygga tunnelbana i Stockholm som gick till ett statligt ägt kinesiskt bolag rönte
mycket uppmärksamhet. I Skåne har vi sett hur Kina visat ett ökande intresse för skånskt näringsliv och
skånska företag. Inte minst inom innovationsområdet.
Så sent som häromdagen meddelade Säpo under Folk och försvars rikskonferens i Sälen att Kina
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kontinuerligt inhämtar känsliga uppgifter från svenska företag.
Det är inte alltid storföretagen som är mest utsatta, det kan lika gärna handla om mindre och
medelstora företag. Dessa företag har sällan resurserna att investera i ett tillräckligt bra
säkerhetssystem. Det är med andra ord inte alltid att man ens är medveten om att man blivit bestulen
på information.
Detta är djupt problematiskt. Vi måste se till att ekonomiskt samarbete med Kina inte hotar vår säkerhet
eller utarmar vår innovationskraft.
Sverige, till skillnad från andra EU-länder, har ingen central mekanism för att utreda utländska
direktinvesteringar på lokal nivå. Det innebär exempelvis att AI-teknologi som kan få försvarsförmåga
när det används i ett militärt sammanhang inte undersöks. Här behöver lagstiftningen skärpas och en
lag som reglerar internationell upphandling införas.
Vi måste nu på regional nivå ta till åtgärder för att bemöta det strategiska hotet från Kina. Under året
ska region Skåne ta fram en ny strategi för internationella relationer.
I den måste vi beakta framtida förhållningssätt gentemot Kina i syfte att utveckla det internationella
samarbetet i rätt riktning. Liberalernas ingångsvärde kommer att vara att Skåne, såväl som Sverige i
stort, behöver skärpa den gemensamma strategin mot Kina för att landet inte ska få ökat politiskt
inflytande över vår samhällsutveckling.
Kina får inte hanteras så lätthändigt som det hittills gjort, varken på statlig, regional eller lokal nivå. Vi
måste inse att Kina kan utgöra ett potentiellt hot för svenska och skånska intressen. Det är dags att få
på plats ett tydligt regelverk hur Sverige och Skåne ska hantera samarbetet med Kina på sikt.
"Ekonomiskt samarbete med Kina får inte hota vår säkerhet."
DEBATT
Debattansvarig:
Csaba Bene Perlenberg
Mejla debatt@kvp.se
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Starka krafter verkar mot vår rapport om Brå Blanda eleverna och stoppa segregationen Adaktusson
förstärker bilden av religionskrig
BILDEN ÄR ETT
MONTAGE
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Debattchef: Per Zettermark
Bildtext: MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt | Försöker flytta fokus
från faktiska problem, skriver rapportförfattarna. | Närhetsprincipen behöver förändras, skriver Per
Bolund och Annika Hirvonen Falk (MP). | Han förstärker den polarisering som bland annat IS vill skapa,
skriver imamen Kashif Virk. | HOT. I Säkerhetspolisens senaste årsrapport pekas Kinas ut som ett av
länderna som bedriver omfattande underrättelsearbete gentemot Sverige, skriver Louise Eklund. |
LOUISE EKLUND Regionråd i Skåne (L)
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com
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Läs hela artikeln på http://ret.nu/9X5GeMAA
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DEBATT
Fria Tidningen. Publicerat i print 2015-04-22. Sida: 1.

Sverigedemokraterna läser Koranen på samma
sätt som muslimska extremister, skriver
imamen Kashif

Virk.
© Fria Tidningen<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/dLXti3RC
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Terrorn har ingen religion
SVT (arkiv). Publicerat på webb 2015-01-09 10:30.

De skyldiga bör komma ihåg att den religion
som de påstår sig följa är mycket tolerant,
särskilt mot kritik och ifrågasättande, skriver
Kashif Virk.
© SVT (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/VGJifVyi
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Besök moskén i stället för att bränna koranen
Aftonbladet. Publicerat på webb 2020-08-25 13:46.

Debatt Besök moskén i stället för att bränna
koranen Debattören: Ni försöker medvetet
sprida hat och missämja Detta är en
debattartikel. Det är skribenten som står för
åsikterna som förs fram i texten, inte
Aftonbladet.

Den högerextrema danska politikern Rasmus
Paludan planerar att delta vid manifestationen mot
islam i Malmö på fredag. Det är upprörande att se
hur människor med ont uppsåt tar skydd bakom
våra grundlagar för att sprida hat och missämja.
Allt detta sker dessutom på samhällets bekostnad,
skriver Kashif Virk.
DEBATT. I veckan planeras en Bakom denna
aktion står bland annat en person med kriminellt
förflutet och som är dömd för hets mot folkgrupp.
Under denna demonstration avser de bland annat
bränna exemplar av Koranen.
Som muslim blir jag naturligtvis upprörd över att en
skrift jag håller kär bränns offentligt. Det är också
upprörande att se hur människor med ont uppsåt
tar skydd bakom våra grundlagar för att sprida hat
och missämja. Allt detta sker dessutom på
samhällets bekostnad.
Historien lär oss att när våra fri- och rättigheter
missbrukas, så leder det också till deras
upplösande. Ett demokratiskt samhälle måste vara
vaksamt gentemot krafter som önskar rubba dess
fundament. De som egentligen inte tror på
demokrati, men som använder den för att sprida
sin hatfyllda ideologi.
Samtidigt inser jag att det är samma fri- och
rättigheter som ger mig som muslim rätten att
utöva, sprida och företräda min religion. Ingenting
hindrar mig från att använda mig och vår
gemensamma demokratiska plattform, och ge
dessa idioter och uppmärksamhetsidkare ett
värdigt svar som är inom lagens ramar. Detta är
värt att betona ute i de muslimska församlingarna.
Koranen tillkom för 1400 år sedan. Den har
studerats, tolkats och översatts på de flesta utav
världens språk. Den utgör därför en viktig del i mänsklighetens historia. Det har funnits en tid då
muslimer som inspirerades av den uträttade stordåd som lämnat ett evigt avtryck i världshistorien. Än
idag har Islam en tilldragande kraft, och är bland de snabbast växande religionerna i världen.
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Samtidigt har även fördomar och kritik mot Koranen funnits lika länge.
Islams skrift välkomnar kritik. Det står i Koranen att meningsmotståndare är välkomna att framföra sina
argument och invändningar (27:64). Det konstateras att inget tvång får råda i religiösa frågor (2:256).
Koranen säger att ledarna av folket ska vara förtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regera genom
samråd med befolkningen (42:38). Utövare av andra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utan
muslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).
Dessa utvalda föreskrifter kan anses vara föregångare till den demokrati som vi har i dag. Det var
dessa egenskaper som fick utomstående att en gång i tiden berömma islams profet för hans bidrag till
mänskligheten.
Ett sådant exempel är den amerikanske advokaten SP Scott (d. 1929) som i sitt verk History of the
Moorish Empire in Europe skrev följande: Om religionens syfte är att införliva moral, reducera ondska,
befrämja mänsklig lycka, utvidga det mänskliga intellektet; om utförandet av goda gärningar är
gynnsamt på dagen då mänskligheten skall sammankallas för sin slutliga räkenskap, så är det varken
vanvördigt eller orimligt att medge att Muhammed förvisso var Guds Apostel.
En viktig princip i Koranens lära är även att bemöta meningsmotståndaren med rättvisa. Likt det står:
och låt inte fientligheten mot ett folk hetsa er till att agera annat än rättvist. Var alltid rättvisa (5:9).
Denna gyllene princip vill jag även att de som står bakom aktionen i ska känna till. Jag vill därför rikta
en uppmaning till dem, och även till alla dem som helt står bakom denna medvetna provokation, att de
bör lämna gatan och komma in till moskéerna för en rättvis debatt om Islam. På så sätt kan vi lösa
problem istället för att förvärra dem.
Och till muslimer som håller Koranen varmt om hjärtat, vill jag ödmjukt vädja att det nu givits ett gyllene
tillfälle att företräda och förespråka dessa verkliga lära. Vi bör inte missa denna möjlighet.
Kashif Virk, Islams Ahmadiyya församling
Häng med i debatten och
- gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.
Aftonbladet
/
Debatt
/
Malmö
LÄS VIDARE
DEBATT Malmös skattepengar får inte gå till sabotage
DEBATT Trängsel riskerar att öka smittspridningen
DEBATT Tar ni från sjukvården eller höjs skatten, S?
ÄMNEN I ARTIKELN
Malmö
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Islam
Demonstration
Religion
Moskéer
Hets mot folkgrupp
Debatt
Besök moskén i stället för att bränna koranen
Debattören: Ni försöker medvetet sprida hat och missämja
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte
Aftonbladet.
Den högerextrema danska politikern Rasmus Paludan planerar att delta vid manifestationen mot islam i
Malmö på fredag. Det är upprörande att se hur människor med ont uppsåt tar skydd bakom våra
grundlagar för att sprida hat och missämja. Allt detta sker dessutom på samhällets bekostnad, skriver
Kashif Virk.
DEBATT. I veckan planeras en Bakom denna aktion står bland annat en person med kriminellt förflutet
och som är dömd för hets mot folkgrupp. Under denna demonstration avser de bland annat bränna
exemplar av Koranen.
Som muslim blir jag naturligtvis upprörd över att en skrift jag håller kär bränns offentligt. Det är också
upprörande att se hur människor med ont uppsåt tar skydd bakom våra grundlagar för att sprida hat och
missämja. Allt detta sker dessutom på samhällets bekostnad.
Historien lär oss att när våra fri- och rättigheter missbrukas, så leder det också till deras upplösande. Ett
demokratiskt samhälle måste vara vaksamt gentemot krafter som önskar rubba dess fundament. De
som egentligen inte tror på demokrati, men som använder den för att sprida sin hatfyllda ideologi.
Samtidigt inser jag att det är samma fri- och rättigheter som ger mig som muslim rätten att utöva, sprida
och företräda min religion. Ingenting hindrar mig från att använda mig och vår gemensamma
demokratiska plattform, och ge dessa idioter och uppmärksamhetsidkare ett värdigt svar som är inom
lagens ramar. Detta är värt att betona ute i de muslimska församlingarna.
Koranen tillkom för 1400 år sedan. Den har studerats, tolkats och översatts på de flesta utav världens
språk. Den utgör därför en viktig del i mänsklighetens historia. Det har funnits en tid då muslimer som
inspirerades av den uträttade stordåd som lämnat ett evigt avtryck i världshistorien. Än idag har Islam
en tilldragande kraft, och är bland de snabbast växande religionerna i världen.
Samtidigt har även fördomar och kritik mot Koranen funnits lika länge.
Islams skrift välkomnar kritik. Det står i Koranen att meningsmotståndare är välkomna att framföra sina
argument och invändningar (27:64). Det konstateras att inget tvång får råda i religiösa frågor (2:256).
Koranen säger att ledarna av folket ska vara förtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regera genom
samråd med befolkningen (42:38). Utövare av andra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utan
muslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).
Dessa utvalda föreskrifter kan anses vara föregångare till den demokrati som vi har i dag. Det var
dessa egenskaper som fick utomstående att en gång i tiden berömma islams profet för hans bidrag till
mänskligheten.
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Ett sådant exempel är den amerikanske advokaten SP Scott (d. 1929) som i sitt verk History of the
Moorish Empire in Europe skrev följande: Om religionens syfte är att införliva moral, reducera ondska,
befrämja mänsklig lycka, utvidga det mänskliga intellektet; om utförandet av goda gärningar är
gynnsamt på dagen då mänskligheten skall sammankallas för sin slutliga räkenskap, så är det varken
vanvördigt eller orimligt att medge att Muhammed förvisso var Guds Apostel.
En viktig princip i Koranens lära är även att bemöta meningsmotståndaren med rättvisa. Likt det står:
och låt inte fientligheten mot ett folk hetsa er till att agera annat än rättvist. Var alltid rättvisa (5:9).
Denna gyllene princip vill jag även att de som står bakom aktionen i ska känna till. Jag vill därför rikta
en uppmaning till dem, och även till alla dem som helt står bakom denna medvetna provokation, att de
bör lämna gatan och komma in till moskéerna för en rättvis debatt om Islam. På så sätt kan vi lösa
problem istället för att förvärra dem.
Och till muslimer som håller Koranen varmt om hjärtat, vill jag ödmjukt vädja att det nu givits ett gyllene
tillfälle att företräda och förespråka dessa verkliga lära. Vi bör inte missa denna möjlighet.
Kashif Virk, Islams Ahmadiyya församling
Häng med i debatten och
- gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.
Aftonbladet
/
Debatt
/
Malmö
LÄS VIDARE
DEBATT Malmös skattepengar får inte gå till sabotage
DEBATT Trängsel riskerar att öka smittspridningen
DEBATT Tar ni från sjukvården eller höjs skatten, S?
ÄMNEN I ARTIKELN
Malmö
Islam
Demonstration
Religion
Moskéer
Hets mot folkgrupp
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Se webartikeln på http://ret.nu/NdBs17BS
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Öppna upp dörrarna i Sveriges moskéer
Aftonbladet. Publicerat på webb 2016-08-08 04:47.

Imam: En öppen dialog minskar rädslan och
oron hos lokalbefolkningen Kashif Virk, Imam
Bait-ul-Aafiyyat-moskén Stockholm, skriver att
muslimer i Sverige måste bli mer inbjudande
och transparenta gällande deras verksamhet.
DEBATT.

I dagarna kom nyheten om att ett flertal moskéer i
Frankrike stängs ner eftersom de anses förespråka
radikal islamism. Frankrikes inrikesminister
Bernard Cazeneuve menar också att fler moskéer
kan komma att gå samma öde till mötes.
Beslutet kommer i en tid då Frankrike skakats av
flera terrordåd där många oskyldiga människor har
fått sätta livet till. Klart är att landet står inför en
oerhörd utmaning när det gäller bekämpandet av
våldsbejakande extremism. För att upprätthålla
landets säkerhet väljer man därför att stänga ner
moskéer som man anser vara en del av
radikaliseringen. I rapporteringen framgår det dock
inte varför just dessa moskéer utgör ett hot.
I stort välkomnar jag beslutet, som bland vissa
uppfattas vara extremt. Jag anser att det är
nödvändigt med tanke på den svåra situation som
råder i landet. Många oskyldiga människor har fått
sätta livet till i tragiska terrordåd. Våldsverkarna
har dock haft minimal anknytning till moskéer eller
religiösa samfund, och det är svårt att bevisa att de
inspirerats därifrån.
Nedstängningarna kommer att kompletteras med
en obligatorisk utbildning för landets imamer i
statlig regi. Jag välkomnar även en liknande
utbildning i Sverige, där imamer från olika
inriktningar får möjlighet att träffa varandra (vilket
inte sker så ofta) samt lära sig det svenska språket
och de nu så omtalade svenska värderingarna.
Samtidigt måste moskéer vara mer inbjudande,
och låta både myndigheter och allmänhet få insyn i
verksamheten. Om detta, att öppna upp dörrarna i
Sveriges moskéer, skrev jag om redan i fjol.
Jag antar att beslutet som fattats i Frankrike måste
ha föranletts av att myndigheter haft kännedom om
verksamheten i landets moskéer, och att våra myndigheter här hemma kanske saknar den insynen. Av
den anledningen välkomnar jag myndigheter att besöka min församlings moskéer för dialog och
samverkan.
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I år invigdes vår församlings nya moské, Mahmoodmoskén, i Malmö. Projektet bekostades helt av våra
medlemmar i Sverige och vid invigningen närvarade Mirza Masroor Ahmad, global ledare för Islams
Ahmadiyyaförsamling. I sitt tal framhöll han att moskéer som sprider ondska inte har någon plats i islam
och försäkrade att denna moské kommer att göra sitt yttersta för att bidra till ett harmoniskt samhälle.
Mahmoodmoskén kommer alltid att stå öppen för allmänheten. Vi är övertygade om att en öppen dialog
minskar rädslan och oron hos lokalbefolkningen. Genom att föregå med gott exempel vill vi försöka
ändra den negativa bilden av islam i samhället.
Nedstängningarna i Frankrike fordrar att vi muslimer i Sverige är än mer inbjudande och transparenta
gällande vår verksamhet. En moské är en offentlig plats, och i islams begynnelse tilläts även anhängare
av andra religioner att dyrka i moskéerna. Landets muslimer måste därför aktivt främja dialog och
samverkan med övriga samhällsaktörer och inte blunda för det faktum att en majoritet är negativt
inställda till islam. Jag är övertygad om att ett enda besök kan leda till en positiv skillnad i hur vår
religion uppfattas.
Kashif Virk, Imam Bait-ul-Aafiyyat-moskén Stockholm
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/yUHDCNx8
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Fokusera på de riktiga skolproblemen i stället
GT. Publicerat i print 2018-03-18. Sida: 4.

■■ Att förbjuda konfessionella skolor tar fokus
från att lösa de riktigt allvarl…

Socialdemokraterna gick nyligen ut med att de vill
förbjuda religiösa friskolor. Vallöftet som
presenterades av civilminister Ardalan Shekarabi
(S) och gymnasieminister Anna Ekström (S) är ett
tydligt populistiskt förslag som endast plockar
enkla poänger samtidigt som det sparkas på elever
och lärare på alla dessa skolor. Det är tydligt att
regeringen vill flytta fokus från en svensk skola
som vanvårdats i stället för att komma med
konkreta lösningar.
För det första är det viktigt att konstatera att alla
skolor i Sverige ska följa den svenska läroplanen
och att det finns konsekvenser ifall den inte
efterföljs. Kollar man på de rapporter som
Skolinspektionen har framställt, blir det tydligt att
majoriteten av de religiösa friskolorna följer
läroplanen på ett mycket gott sätt. Att bedriva
populistisk politik som inte bidrar till något annat än
att flytta fokus från riktiga problem som färre
behöriga lärare, ökad segregation bland elever och
att var fjärde elev saknade fullständiga betyg 2017,
borde inte bli taget seriöst.
Vidare kan jag själv som elev på LM Engströms gymnasium i Göteborg inte vittna om något annat än
en helt fantastisk gemenskap bland elever och lärare, fantastiska möjligheter till undervisning och
framför allt saklighet i all undervisning.
LM Engströms är just en konfessionell skola med kristen profil. Jag har inte någon annanstans fått
uppleva samma möjligheter till en sådan bra utbildning som jag har fått under de snart tre åren jag varit
elev på LM. När jag till sommaren tar studenten kommer jag bara ha med mig goda minnen och stora
drömmar om vad det är jag vill göra framöver.
När jag stod inför det val som många andra ungdomar just nu står i, att välja gymnasieskola, var det
inte enkelt. Men så fort jag gick in genom dörrarna till skolan och blev runtvisad av ett par elever kände
jag mig som en del av den fantastiska gemenskap vi har på skolan. Från att tidigare ha gått på en
kommunal skola där det verkligen inte fanns någon gemenskap till att få uppleva detta, är bland det
bästa som har hänt mig. Det finns ett lugn och en värme på skolan som jag inte tror finns på särskilt
många andra skolor i Sverige.
Att då förbjuda skolan vore verkligen att skjuta sig i foten när alla påstår sig arbeta för en skola som är
inkluderande och accepterande för alla ungdomar.
När det kommer till undervisningen på LM Engström har jag aldrig mött så ambitiösa lärare som här.
Inget hanteras halvdant och jag har alltid upplevt att det finns stöd för elever när något går emot en.
Oavsett ämne sköts undervisningen på ett sakligt sätt som inte är vinklat åt något religiöst håll.
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Ofta får man höra frågor om ifall allt är "vinklat kristet", men för att svara en gång för alla så är det inte
fallet. Vi har precis samma naturvetenskap som alla andra, precis samma historieundervisning som alla
andra och precis samma religionskurs som alla andra.
Shekarabi och Ekström menar kanske att deras förslag är ett steg mot att tvätta ut radikala åsikter i den
svenska skolan. Men jag kan gott säga att jag knappast blivit radikaliserad under mina gymnasieår.
I stället för att dra alla religiösa friskolor under samma kam borde regeringen i stället satsa på att öppna
upp för att Skolinspektionen ska kunna granska alla skolor hårdare och kunna genomföra riktiga
förändringar i de fall det krävs. Att dra det populistiska kortet och hävda att alla religiösa friskolor endast
bidrar till ökade radikala åsikter och segregation mellan elever är att själv gör problemet värre.
Den svenska skolan har problem som vi måste åtgärda, men att peka på icke-frågor och måla upp
problem där det inte alltid finns några är att verkligen gå åt fel håll.
I stället för att komma med tomma vallöften och icke-frågor borde regeringen komma med konkreta
förslag på hur vi vänder den svenska skolan. En skola med ökad segregation bland elever och där var
fjärde elev saknade fullständiga betyg 2017. Det är riktiga problem.
"Jag har inte blivit radikaliserad under mina tre gymnasieår i en konfessionell skola."
KRISTOFFER SCHILL
Elev på LM Engströms Gymnasium och ordförande för Moderat Skolungdom i Göteborg.
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Tonen mot böneutrop är rent islamofobisk
Kyrkklockor kan inte vara den enda offentliga förkunnelsen, skriver Kashif Virk.
MP måste omedelbart lämna regeringen
Vi bevittnar det mest smärtsamma haveriet i modern politik, skriver Bertil Torekull.
Böneutrop påminner om islamistiskt förtryck
KD:s Ebba Busch Thor och Lars Adaktusson säger nej till muslimska böneutrop.
DEBATT
Debattansvarig:
Csaba Bene Perlenberg
Mejla debatt@gt.se
Bildtext: KONSEKVENSER. Alla skolor i Sverige ska följa den svenska läroplanen och det finns
konsekvenser ifall den inte efterföljs, skriver Kristoffer Schill, elev på den konfessionella skolan LM
Engströms gymnasium och ordförande för MSU i Göteborg.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/x7eixBy7
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KDU:s krav på homogen svenskhet är osvenskt
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-08-31 17:38.

REPLIK DN DEBATT 30/8. KDU:s krav på en
mer homogen svenskhet är ironiskt nog de…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/4yputQMd
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VAD HAR POJKARNA GJORT FÖR FEL?
Kvällsposten. Publicerat i print 2017-08-23. Sida: 4.

■■ De strejkande pojkarna från Afghanistan har
inte bestämt Sveriges asylpolitik…

Det här handlar inte om Sveriges flyktingpolitik.
Det handlar om rasismen och hatet som vi ser i
Stockholm i och med de afghanska pojkarnas
sittstrejk på Medborgarplatsen.
För två år sen skrev jag ett Facebookinlägg som
skapade en kraftig storm. Det handlade om
rasismen och hatet mot de ensamkommande
flyktingpojkar som jag jobbar med som
fritidssamordnare.
Det hatet finns fortfarande kvar. Nu i en större, mer
obehaglig och organiserad form.
I motdemonstrationen på Medborgarplatsen står
högerextrema aktivister och "vanligt folk" och
skriker.
"Inga fler parasiter! "
"Det här är inte ditt land, hoppas ni blir våldtagna
som djur! "
"Ut med batikhäxorna, inga afghaner på våra gator! "
Ni sjunger nationalsången och viftar med svenska flaggan. Nationalsången alltså. Och den svenska
flaggan.
I min värld är ni människor utan empati och sunt förnuft. Ni saknar verklighetsförankring och förståelse
för vad dessa flyktingar har genomgått.
Hur kan ni häva ut ert hat och missnöje mot pojkarna? Vad har de gjort för fel? De kom till ett öppet
Sverige. De har inte bestämt Sveriges asylpolitik. Däremot får de nu lida för vad de styrande trodde vi
skulle klara av.
En idé kan vara att ta reda på lite fakta innan ni basunerar ut ert hat.
De flesta som strejkar i Stockholm är hazarer. Att de inte vill återvända till Afghanistan är förståeligt.
Hazararer är en minoritet som i många år har varit utsatta för mord, terror, förföljelse och etnisk
rensning. Många av de ensamkommande i Sverige är hazarer från Afghanistan, Iran och Pakistan.
Så många som 95 procent av alla afghaner som flytt utomlands lever i Iran och Pakistan, en del av dem
sedan flera generationer tillbaka. Många unga afghaner i både Sverige och andra länder har alltså
aldrig ens varit i Afghanistan. De flyr av rädsla för att bli dödade eller för att bli tvångsrekryterade till
kriget i Syrien.
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I vintras skrev Migrationsverket i en rapport att striderna i Afghanistan omfattar landets alla 34
provinser. I en rapport från juni berättar man om en "fortsatt och successiv försämring av situationen i
landet".
Låter det säkert för er?
Ändå står ni där på Medborgarplatsen. Ni häver ur er rasistisk dynga samtidigt som ni viftar med den
svenska flaggan, sjunger nationalsången, och ser er själva som "riktiga svenskar".
Ni har ingen aning om vad en riktig svensk är!
Riktiga svenskar rangordnar inte människor efter härkomst, ursprung och blod.
Riktiga svenskar förstår att nationalismen ska begränsas till idrottens underbara värld.
Riktiga svenskar visar medkänsla och sympati för den som har det sämre.
Riktiga svenskar förstår skillnaden på en muslim och en islamist.
Riktiga svenskar hjälper människor i nöd oavsett kultur, religion och etnicitet.
Riktiga svenskar står upp för mänskliga rättigheter och tar avstånd från rasism.
"De kom till ett öppet Sverige."
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
MEJLA:
debatt@expressen.se
@ExpressenDebatt Expressen Debatt
Debattredaktör:
Emil Arvidson
MER DEBATT PÅ KVP. SE/DEBATT
Muslimska ledare måste göra upp med antisemitismen
Sluta ta skolfoton - för barnens skull Sveriges födande kvinnor är värda mer
Bildtext: DEMONSTRATION MOT SITTSTREJKEN. I helgen ordnades en motdemonstration mot de
afghanska ungdomars sittstrejk på Medborgarplatsen, under parollen "Stå upp för Sverige". | PATRIK
BUHRKALLNILSSON Fritidssamordnare, avdelningen för nyanlända, Karlstad kommun | Imamen
Kashif Virk: Koranens budskap handlar om tolerans - tillåt inget annat. | Mamman: Fotograferingen
bidrar till oro, mobbning och ekonomisk press. | Kvinnor skickas omkring i aktivt värkarbete. Ska
förlossningsvårdens kris bli konstant?
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ftiAgpOS
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En fredsappell: håll ihop mot rasismen
Aftonbladet. Publicerat på webb 2015-03-21 05:34.

I kölvattnet av terrordåden i Paris och
Köpenhamn och den debatt som följde: Vi
svenskar - med muslimsk, romsk och judisk
bakgrund, troende såväl som icke-troende - är
inte betjänta av dem som sår split mellan oss
och bedömer oss kollektivt.

Det handlar inte om att gradera utsatthet, om att
hålla på olika lag. Vi är alla individer. Men vi måste
hålla ihop, trots förtal, hat och försök till splittring.
Vi måste hålla ihop mot rasism också när den är
förklädd till religion, politik, fanatism eller ren och
skär dumhet.
Det finns bara en ras - människan. Det finns bara
en värld - eller ingen. (Sioma Zubicky)
Dimen Abdulla, dramatiker
Gül Alci, Gränslöst Mänskligt
Harry Amster, journalist
Roshanak Rosh Anoushe, rappare
Farnaz Arbabi, regissör och teaterchef
Kurdo Baksi, samhällsdebattör och författare
Sabina Baltzar Roth, artist
Gabriella Bier, dokumentärfilmare
Micael Bindefeld, PR-konsult och eventarrangör
Victor Borslöv Reichmann, ordförande Judiska
Ungdomsförbundet
Dorotea Bromberg, förläggare
Henry Bronett, skådespelare och författare
Stefan Böhm, regissör
Hans Caldaras, sångare, romaktivist och debattör
Mustafa Can, journalist och författare
Sarah Dawn Finer, artist
Lars Dencik, professor i socialpsykologi
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Dilba Demirbag, sångerska
Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet
Siavosh Derakhti, ordförande Unga mot Antisemitism och Främlingsfientlighet
Dogge Doggelito, rappare och artist
Stefan Einhorn, läkare, professor och författare
Ronn Elfors Lipsker, skådespelare och komiker
Ardalan Esmaili, skådespelare
Pia Forsgren, regissör och teaterchef
Basia Frydman, skådespelare
Maynard Gerber, kantor
Barakat Ghebrehawariat, demokratiagent
Anita Goldman, författare och journalist
Marianne Goldman, dramatiker
Danny Gordon, artist
Mirelle Gyllenbäck, nationell samordnare för romsk inkludering
Eli Göndör, debattör, författare och islamolog
Hedvig Hedqvist, journalist och författare
Kenneth Hermele, ekonom och författare
Vanja Hermele, författare och genusforskare
Ernst Hollander, universitetslektor
Ruth Jacoby, ambassadör
Jackie Jakubowski, journalist och författare
Negar Josephi, journalist
Petra Kahn Nord, generalsekreterare Judiska Ungdomsförbundet
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot
Irena Kraus, dramatiker och dramaturg
Larisa Lacatus, jurist och Roma-konsult
Tiberiu Lacatus, konsult
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Hugo Lagercrantz, professor och barnläkare
Rose Lagercrantz, författare
Hannah Laustiola, master Fred och Konflikt
Tomas Laustiola, skådespelare
Satu Lindgren, romsk brobyggare
Ingrid Lomfors, generalsekreterare Judiska Församlingen, historiker
Qaisar Mahmood, kulturarvschef och författare
Jan Mark, dramaturg och översättare
Devrim Mavi, journalist och debattör
David Mehr, journalist
Hannes Meidal, skådespelare
Behrang Miri, rappare och skribent
Sara Mohammad, människorättsaktivist
Mohammed Mouaid, Gränslöst Mänskligt
Rennie Mirro, dansare, skådespelare och koreograf
Morton Narrowe, överrabbin emeritus
Marall Nasiri, skådespelare
Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker
Ricki Neuman, journalist och författare
Shebly Niavarani, skådespelare
Shima Niavarani, skådespelare, dramatiker och sångerska
Caxton Njuki, tennistränare och entreprenör, Gränslöst Mänskligt
Özz NÃ jen, skådespelare och komiker
Lizzie Oved-Scheja, kulturproducent
Bahar Tunström Pars, skådespelare
Zinat Pirzadeh, komiker, skådespelare och författare
Lena Posner Körösi, psykolog och ordförande för judiska centralrådet
Soraya Post, Europaparlamentariker
Damon Rasti, skribent
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Bahareh Razekh Ahmadi, skådespelare
Sarah Riedel, sångerska, kompositör och musikchef
Natalie Ringler, regissör
Joanna Rubin Dranger, illustratör och professor
Anneli Rådestad, journalist
Hanif Sabzevari, låtskrivare och musikproducent
Daniel Sachs, VD Proventus
Sannah Salameh, konstnär och programledare
Daniel Sallmander, scenkonstproducent
Reuben Sallmander, skådespelare
Alexander Salzberger, skådespelare
Misagh Sharifian, skådespelare
Salomon Schulman, författare, debattör och barnläkare
Emir Selimi, Unga Romer och Gränslöst Mänskligt
Willy Silberstein, journalist
Joel Spira, skådespelare
Ute Steyer, rabbin
Ozan Sunar, VD och konstnärlig ledare Moriska Paviljongen
Fred Taikon, ordförande Romani Glinda
Mia Taikon, projektledare
Rebecka Tarschys, journalist och författare
Rebecka Teper, skådespelare
Anita Tesler, line producer
Annika Thor, författare
Rebecka Thor, skribent och forskare
Susanne Urwitz, advokat
Kashif Virk, imam
Robert Weil, ordförande Proventus AB
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Per Wästberg, författare
Jessica Zandén, skådespelare och psykolog
Philip Zandén, skådespelare och regissör
Nina Zanjani, skådespelare
109 svenskar på FN:s internationella dag mot rasism
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ve5HiqU
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Imamen: Vi måste stå tillsammans i kampen mot terrorism
Metro. Publicerat på webb 2017-04-10 18:00.

Jag hoppas att Sverige växer sig starkare som
samhälle efter det som har hänt. Jag hoppas vi
förstår att vår fiende är gemensam, och att vi
inte utpekar förövaren som representant för
någon etnicitet, religion eller land.

Kanske är det just vår mångfald som terroristerna
avundas allra mest, skriver imamen Kashif Virk om
händelserna på Drottninggatan i Stockholm.
Detta är en debattartikel. Det är personen som har
skrivit texten som står för åsikterna i den, inte
Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.
Fredagens attentat i centrala Stockholm lämnade
oss alla djupt berörda. Våra tankar och böner är
med alla de som drabbats, bland dem omkomna
och skadade. Attentatet skedde på en plats som
ligger nära hjärtat för alla Stockholmsbor. Längs
Drottninggatan finns flera byggnader som
påminner oss om det vackra, öppna och
demokratiska samhälle som vi lever i, däribland
Riksdagen och Kulturhuset. Intill gatan ligger även
Sergels torg, en plats som vi samlas på i tider av
både glädje och sorg.
Och det här är en tid av sorg. Människor är
fortfarande inlagda på sjukhus och vårdas för
allvarliga skador. Andra får besked om omkomna
anhöriga; familjemedlemmar, släkt och vänner.
Men för de av oss som var ute under fredagen fick
vi även se en annan sida av vår kära stad. Det var
människor som var ute för att hjälpa andra. Det var
Stockholmsbor som öppnade sina hem för
strandade människor. Även jag fick möjlighet att
sätta mig i bilen och köra folk genom stan söderut.
Vi alla imponerades av det fantastiska arbete som
polisen, säkerhetstjänsten och sjukvårdspersonal
genomförde. Trots oerhörd press och att denna
händelse saknar tidigare motstycke i Sverige, så
verkade de som om de var förberedda och
agerade resolut.
Dagen efter var jag vid Åhléns för att lägga
blommor. Inramningen var fantastisk där folkhavet
stod riktade mot denna enorma vägg av blommor. På Sergels torg anordnades igår en
kärleksmanifestation där jag deltog tillsammans med min församling. Det är fantastiskt hur allvarliga
händelser likt den i fredags för oss samman, och gör oss till sanna medmänniskor.
Från denna mycket tragiska händelse tar vi alltså med oss positiv energi för att bygga ett starkare och
mer enat samhälle. I en orolig tid och i en orolig omvärld, behöver vi visa att vi inte är rädda för de som
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önskar sprida hat och ondska. Det bästa botemedlet mot hatet är den kärlek som vi visar varandra.
Jag hoppas att Sverige växer sig starkare som samhälle efter det som har hänt. Jag hoppas vi förstår
att vår fiende är gemensam, och att vi inte utpekar förövaren som representant för någon etnicitet,
religion eller land. Det pluralistiska samhälle som vi har byggt är värt att bevara - och kanske är det just
vår mångfald som terroristerna avundas allra mest.
I min heliga skrift står det att mordet på en människa är ett mord på hela mänskligheten (5:32), och att
terror är värre än mord (2:217). Som muslim är det därför särskilt viktigt att jag uttrycker mitt
fördömande för detta attentat. Runtom i världen drabbas många muslimer av liknande hemska dåd, och
jag kan tänka mig att de känner solidaritet med offren och de anhöriga i Stockholm. I kampen mot
terrorismen måste vi alla därför stå tillsammans.
Kashif Virk
Om debattören
* Sysselsättning: Imam * Ort: Stockholm * Gör: Studerar Religionshistoria * Bloggar på:
imambloggen.se
Image-text:
I en orolig tid och i en orolig omvärld, behöver vi visa att vi inte är rädda för de som önskar sprida hat
och ondska. Det bästa botemedlet mot hatet är den kärlek som vi visar varandra, skriver imamen Kashif
Virk. Foto: Wahid Raziulla
© Metro<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/5cKCumET
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Imamer vill öka förståelse om Islam
Dalarnas Tidningar Premium. Publicerat på webb 2021-04-03 23:18.

Den 5 april besöker imamerna Rizwan Afzal
och Kashif Virk Borlänge för att anordna en
allmän sammankomst med temat
#FrågaEnMuslim och #MessiasHarKommit.

Denna kampanj har församlingen bedrivit i ett
dussin orter runtom i Sverige med syfte att
motverka islamofobi och religiös intolerans samt
öka dialogen mellan olika samhällsgrupper.
Responsen har hittills varit både mycket positiv
och negativ.
Under 6 dagar kommer imamerna göra en
genomresa i Svealand och arrangera allmänna
sammankomster. Borlänge, Sveatorget, blir näst
sista uppehållet - dagen efter väntar Gävle som
slutpunkt.
© Dalarnas Tidningar Premium<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/DFsAU7Yc
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Repliker. Fem punkter för att motverka extremism
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2017-07-03 13:43.

REPLIK DN Debatt 2/7. Företrädare för de tre
abrahamitiska religionerna tillsamm…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/wJo00kDn
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Dessa krav borde ställas på muslimer
Expressen. Publicerat på webb 2017-06-30 13:35.

Kärlek och lojalitet för vårt land (Sverige) borde
betonas mer. Betydelsen av at…

I SVT Aktuellt (28/6) efterlystes tydligare
avståndstagande från IS världsbild av muslimska
organisationer och företrädare i Sverige. En
önskan uttrycktes även om större muslimskt
deltagande i den offentliga debatten för att slå hål
på extremisternas världsbild.
Jag har själv som imam under de senaste fem
åren skrivit debattartiklar och engagerat mig i olika
sammanhang för just detta
(www.imambloggen.se), och många gånger känt
mig ensam bland muslimska företrädare att göra
så. Exempelvis deltog jag i Opinion Live den 22
september 2016 om extremism och yttrandefrihet.
Jag har även skrivit flera artiklar här i Expressen i
ämne.
Det är viktigt att uppmärksamma problematiken
bakom denna upplevda tystnad från muslimska
företrädare. Samtidigt är det också viktigt att lyfta
fram det arbete som sker på organisations- och
föreningsnivå för att integrera muslimska
ungdomar.
Jag vill med den här artikeln föreslå ett antal
riktlinjer som alla muslimska organisationer borde
skriva under på, vilka är viktiga dels för att minska
motsättningarna bland muslimer. De borde bland
annat aktivt förmedlas i landets moskéer. För mig
är dessa principer självklara och har tydligt stöd i
Islams läror.
Alla inriktningar - såsom sunni, shia, sufi och
ahmadiyya - borde ha rätt att få definiera sig själva
som muslimer, utan att betraktas av andra
muslimska grupper som någonting annat. Detta är
viktigt för att få slut på sekterismen.
Alla som önskar lämna islam för en annan
livsåskådning borde få göra det, utan att uppleva
hot och socialt stigma från andra muslimer. I flera
länder finns hårda straff förknippade med detta,
något man bör ta avstånd ifrån.
Respekt för andra religioner och livsåskådningar borde förmedlas mer tydligare, och interreligiösa
vänskaper borde främjas.
Kärlek och lojalitet för vårt land (Sverige) borde betonas mer, och betydelsen av att lära sig språket och
utbilda sig bör värdesättas högre.
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Synen på messias (en utlovad gestalt enligt muslimsk tradition) bör reformeras. Många muslimska
grupper tror i dag att denne gestalts mest utpräglade uppgift kommer vara att kriga och
tvångskonvertera människor till islam. Det är uppenbart att en sådan uppfattning försvårar social och
interreligiös harmoni.
Jag menar att så länge inte muslimska grupper är redo att skriva under på punkterna ovan, så kommer
de ha mycket svårt att på ett övertygande sätt kunna ta avstånd från religiös extremism. Som muslimsk
företrädare har jag som sagt debatterat just dessa frågor i svensk offentlighet sedan en längre tid, med
hänvisning till Islams urkunder. Nu hoppas jag att fler gör detsamma.
I veckan nåddes vi av den glädjande nyheten om IS fall i Irak. Men kampen mot den religiösa
extremismen måste onekligen fortsätta.
Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Foto: WAHID RAZIULLAH / WAHID RAZIULLAH
Foto: Shutterstock.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/qqjoGUZd
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"Man måste sätta stopp"
Sydöstran. Publicerat på webb 2019-03-23 14:37.

Foto: Henrik Brandberg Zakarias Aatti höll tal.
Kulturföreningen Al Salam anordnade under
lördagen en manifestation mot hat och rasism
och för att visa solidaritet med offren i
Christchurch.

Efter terrordådet i Nya Zeeland bestämde sig
medlemmarna i föreningen för att göra något för att
markera mot hatet och rasismen. Så sent som i
fredags fick man tillstånd till arrangemanget, men
det var ändå god uppslutning på torget under
lördagen.
Firas Hittini, som är vice ordförande i föreningen,
ser en ökande islamofobi i samhället.
- Det är ett resultat av den hatpropaganda som
blivit större i Europa.
I samband med manifestationen höll Zakarias Aatti
ett tal som tog avstamp i en debattartikel signerad
Lovisa Fhager Havdelin, Kashif Virk och Lisa
Bjurwald. Artikeln "Så skyddar vi unga från
muslimhatet", tar upp vikten av att som vuxen
fungera som en motvikt till den islamofobi som
sprids.
Zakarias Aatti menar att det är viktigt att
vuxenvärlden måste höja blicken och markera mot
den generaliserande bild som sprids muslimer, en
bild som avhumaniserar alla till att bli monster i
form av potentiella terrorister.
- Man måste säga stopp. Vi har bara en framtid
tillsammans. Världen blir multikulturell. Det är så
det är, säger Zakarias Aatti som förespråkar
tolerans.
Kulturföreningen Al Salam anordnade under
lördagen en manifestation mot hat och rasism och
för att visa solidaritet med offren i Christchurch.
© Sydöstran<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/8PklWABI
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"Att tillskriva böneutropet politisk innebörd utifrån en skrift
är långsökt. KASHIF VIRK,
Dagen. Publicerat i print 2018-02-28. Sida: 1.

imam"
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira.
Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ZXybU4qi
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Dags att börja lyssna på oss unga tjejer
Expressen. Publicerat i print 2015-10-11. Sida: 4.

■■ Det är inte rimligt att vi, som själva är flickor
och tjejer, ska bära hela ansvaret för alla
förändringar som måste ske för ett jämställt
samhället. ■■ Vi kräver att du som är vuxen
frågar dig själv för du kan göra för att bli mer
#tjejkunnig, skriver Sagal Yusuf, Rokibath
Alassane, Tora Pleje och Agnes Eriksson.

I Sverige pratar man ofta om hur viktigt det är att
arbeta med kvinnors rättigheter och med barns
rättigheter. Men vem står upp för de utmaningar
som vi som identifierar oss som flickor och tjejer
möter dagligen? Jo, det får vi göra själva.
Vi som skriver den här artikeln har på olika sätt
vidgat gränserna för vad som anses okej för flickor
och tjejer att göra och vara. Oftast har vi gjort det
på sociala medier och inte sällan får vi ta skit för
att vi tar plats. Vi har lyft frågor om allt från varför
det inte är ok att lärare säger att mens kan
uppfattas som stötande till att vi har protesterat
mot att tjejer behandlas som en andra klassens
medborgare som ska stå ut med att bli bortgifta,
könsstympade och få sämre utbildning än killar.
har gemensamt är att vi sällan blir lyssnade på i
frågor som rör oss själva. Nästan oavsett vad som ska kommenteras i media, även när det gäller "våra"
frågor, så får en manlig expert i medelåldern uttala sig. Själva måste vi kämpa för att höras. Samtidigt
är det vi som är experter på att vara just flickor och tjejer i dag. Det är vi som utsätts för skeva
kroppsideal, sexuellt våld, blir offer för barnäktenskap, könsstympas, nekas skolgång och ges mindre
resurser för en aktiv och meningsfull fritid.
Runtomkring oss ser vi flickor och tjejer som aktivt verkar för att förändra dessa normer och motverka
diskrimineringen. Men ser och hör vuxna makthavare dessa tjejer och flickor? På exempelvis Youtube
finns tusentals videos om hur det är att vara flicka. Det finns hundratals bloggar att läsa. Det är med
hjälp av sociala medier som vår generation lyfter frågor som är viktiga för oss och på så sätt skapar
samtal om våra rättigheter. Det är något vuxenvärlden behöver uppmärksamma och ta lärdom av för att
skapa förändring.
Här är företag bättre än politiker. Företag ser oss flickor och tjejer som potentiella konsumenter och är
snabba att höra av sig och fråga om vi vill förknippas med deras produkter. Men vem frågar oss hur vår
vardag kan förändas? Vem frågar oss vilka hinder som står i vägen för att vi ska kunna leva de liv vi vill
leva? Ibland får vi höra att vi inte ska säga si eller göra så eftersom vi är förebilder för andra unga tjejer.
Det är inte rimligt att vi, som själva är flickor och tjejer, ska bära hela ansvaret för alla förändringar som
måste ske mot ett jämställt samhället. Vi måste få vara unga och göra det vi känner för utan att hela
tiden också behöva vara förebilder och driva det förändringsarbete som borde ligga på vuxenvärldens
ansvar.
Den Internationella Flickadagen instiftades av FN 2011 för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta
situation, rättigheter och möjligheter i livet. Det här är en dag som många inte känner till, en dag där
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blicken ofta landar utanför Sveriges gränser, och ännu en dag då vi, flickorna och tjejerna själva, inte
kommer till tals. Det är dags att börja fråga experterna inom dessa frågor, det vill säga oss flickor och
tjejer, vad som behövs göra för att förbättra vår situation i samhället.
I dag, på den Internationella Flickadagen, kräver vi att du som är vuxen lyssnar på oss och frågar dig
själv för du kan göra för att bli mer #tjejkunnig! Därför lanserar vi denna kampanj tillsammans med
Flickaplattformen. Så att fler flickor och tjejers erfarenheter, åsikter, perspektiv och synpunkter kunna
tas tillvara. På våra egna villkor.
"Men ser och hör vuxna makthavare dessa tjejer och flickor?"
SAGAL YUSUF
18 år, initiativtagare till The Price of Being Female.
ROKIBATH ALASSANE
24 år, bloggare och föreläsare.
TORA PLEJE
19 år, driver egen Youtubekanal.
AGNES ERIKSSON
17 år, musiker och aktivist.
Bildtext: SAGAL YUSUF | ROKIBATH ALASSANE | TORA PLEJE | AGNES ERIKSSON | Nej, slöjan är
inte ett verktyg för förtryck Kashif Virk: Den trygghet muslimska kvinnor finner i slöjan bör försvaras av
alla dem som tror på egentlig frihet. | De är inte "flyktingar" - de är Lilias och John Anders Carlén: Vi
skyddar oss bakom ord som kvot och asylfördelning i stället för att prata om människor. |
Oskuldskontrollanter måste ställas till svars Dinamarca och Rågsjö: Att det inom sjukvården finns läkare
som gör "oskuldskontroller" är oacceptabelt
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/CtBmMleW
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När religionsfriheten skaver - ska vi ha böneutrop i Sverige?
Sveriges Radio P1. Publicerat på webb 2018-05-29 21:48.

© Sveriges Radio P1<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/WY9rkW9d
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Vi muslimer måste fördöma terrorn
Aftonbladet. Publicerat på webb 2017-06-10 04:00.

Imam: Den som anser att islam förespråkar
tolerans bör protestera högljutt Imamen Kashif
Virk skriver: Även under tidigare års Ramadan
har antalet våldsdåd ökat markant. Denna
förvrängda syn på godhet bör fördömas av alla
muslimer.

(Stora bilden är från terrordådet vid London
Bridge). Foto: AFP/WAHID RAZIULLAH DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som
står för åsikterna som förs fram i texten, inte
Aftonbladet. DEBATT. Det är så oerhört tragiskt.
Än har knappt halva fastemånaden Ramadan
förflutit, och vi har redan fått bevittna ett antal
islamistiska terrordåd runtom i världen.
I Kabul, och Teheran har flera människor fått sätta
livet till under dessa illdåd, som självklart saknar
stöd och justifikation i alla religioner.
Ramadan förklarades av islams profet vara en
månad av godhet och medmänsklighet. Under
denna månad försöker muslimer utveckla sina
goda egenskaper på bekostnad av de sämre. Det
är oerhört beklämmande att terrorister anser
denna godhet bestå utav att mörda oskyldiga
människor.
Även under tidigare år har antalet våldsdåd under
denna månad ökat markant. Denna förvrängda syn
på godhet bör fördömas av alla muslimer.
Många medier, däribland Aftonbladet, har även
rapporterat om de många muslimer som
tillsammans med samhället manifesterat mot det
ursinningslösa våldet. Dylika markeringar från den
muslimska gemenskapen har blivit mer och mer
eftertraktade, och det med rätta.
Varje muslim som anser sin religion förespråka
fred, tolerans och medmänsklighet bör högljutt
protestera mot det våld som sker i dess namn,
särskilt under denna medmänsklighetens månad.
Man bör även göra upp med den intolerans som
mellanmuslimska meningsskiljaktigheter leder till,
vilket alltför ofta resulterar i grova fördomar, hatyttringar och även uppmaning till våld. I ett civiliserat
samhälle måste man tolerera att alla människor inte bara tror och tycker olika, utan att de även ska ha
rätt att göra det.
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För varje terrordåd som sker i religionens namn, av en ytterst liten grupp människor, bör den stora
majoriteten utövare vara än mer tydliga i att visa sin avsky mot våldet. Hashtaggar likt #NotInMyName
visar även att detta sker.
Alltfler muslimer syns på kärleksmanifestationer efter diverse terrordåd runtom i Europa. Jag själv var
tillsammans med min församling på Sergels torg efter attentatet på Drottninggatan.
Kriget mot terrorn har pågått i mer än 15 år. Men vem kan säga att världen blivit en säkrare plats sedan
dess? Snarare verkar det som om vi kommer att få leva med det ett tag till.
Men i kampen mot terrorn är det viktigt att lagföra all samröre med terrorverksamhet. Till detta bör även
inräknas handel med nationer som öppet finansierat terror i flera år. Detta skulle vara ett bevis på att vi
tar terrorhotet på allvar.
Kashif Virk
â- Häng med i debatten och - följ Aftonbladet Debatt på Facebook.
FAKTA
DEBATTÖREN
Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
DEBATTEN
Just nu är det den muslimska fastemånaden Ramadan. Terrorgruppen IS har uppmanat sina
anhängare att utföra attacker mot väst under denna tid. Dagens debattör, som är imam, menar att det
är en förvrängd syn som måste fördömas av alla muslimer.
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/UcN32yuT
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- Katolska kyrkan behöver en revolution.
Sveriges Radio P1. Publicerat på webb 2016-09-08 14:16.

© Sveriges Radio P1<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/XnlxfqK7
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Mona Walter delar världsbild med IS
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-08-19 03:05.

Mona Walter skriver i Dagen (17 augusti) ännu
en mycket kritisk text om islam. Som muslimsk
teolog vill jag bemöta hennes påståenden. Att
islam avhumaniserar de kristna är långt ifrån
sanningen.

Den som drar denna slutsats av Koranen delar i
själva verket världsbild med IS. Det är sant att
Koranen fördömer samtida bokens folk som
bedrev religiös förföljelse och krigsföring mot
muslimer, men när det gäller kristna i allmänhet är
skriften mycket tydlig. Att ha vänskapliga relationer
med kristna tillåts (60:8) och att skydda kyrkor
förklaras vara en skyldighet för muslimer (22:40).
Muslimer uppmanas även att samverka med
bokens folk gällande ömsesidiga värderingar
(3.64) och Koranen fastslår att frälsningen även är
möjlig för kristna (5:69).
Walter medger att islam anser Jesus vara profet,
vilket också är den högsta andliga statusen inom
islam. Då är det självklart för oss att religionen
även lär oss respektera en profets anhängare.
När det gäller Mellanöstern så torde Walter känna
till att muslimerna själva är värst drabbade av
islamistisk terrorism. Det är även muslimer som
hårdast fördömer IS. Vi muslimer ser med stor oro
hur kristna och andra minoriteter i Mellanöstern
förtrycks. Jag själv ser med ännu större oro hur
omvärlden hanterar den ändlösa tragedi som nu
utspelar sig där.
Men likt många andra så inser jag att man inte kan
beskylla redskapet för vad hantverkaren gör, och
lika lite kan man beskylla en religion för vad dess
utövare gör.
Som imam medverkar jag ofta i interreligiösa
sammanhang för att markera att detta är vad min
religion lär. Att jag får möjlighet till det är en
förtjänst av det demokratiska, sekulära samhället.
Islam måste därför ses som en del av lösningen,
likt även Dagens ledarskribent Joel Halldorf
mycket klokt konstaterade i Expressen (11
augusti).
Kashif Virk,
Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
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© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/zcoN4ixA

Sida 644 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Onyanserat om Saudikrisen
DagensETC. Publicerat i print 2015-04-08. Sida: 4.

SAUDIKRISEN Kännedom om islam är oerhört
viktigt om man önskar opponera sig mot
förhållandena i Mellanöstern. Samtidigt som vi
ska vara tydliga med att lyfta fram
missförhållanden måste kritiken nyanseras,
skriver imamen Kashif Virk med anledning av
debatten om Saudikrisen.

Under den senaste tiden har den så kallade
Saudikrisen varit ett mycket hett diskussionsämne i
media. Avslöjanden har bland annat framvisat
stora brister i hur utrikesdepartementet behandlat
relationerna med Saudiarabien. Uttalanden har
varit motstridiga och förvirrande. Å ena sidan har
man öppet kritiserat Saudiarabiens rättssystem
och brister i tillämpningen av de mänskliga
rättigheterna. Men samtidigt har man menat att
handel och kontakter med länder som inte är
demokratier är ett sätt att förespråka mänskliga
rättigheter. Detta konstaterade bland annat
näringsminister Mikael Damberg.
Men den senare tidens avslöjanden har även visat
brister i kommunikationen med Saudiarabien.
Saudierna har klagat på att det från Sveriges sida
förekommit perioder av tystnad och brist på
information.
Saudiarabien markerade tydligt sitt missnöje genom att ställa in Margot Wallströms tal vid
Arabförbundets möte i Kairo den 9:e mars. Relationerna med arabvärlden har därefter försämrats dag
för dag.
EN KRITIK SOM riktats från arabländerna är att Margot Wallströms uttalanden varit anti-islamiska.
Även i den påföljande diskussionen har det diskuterats om islam behöver reformeras och
moderniseras. Begrepp som fundamentalism, radikalisering och jihadism har varit vanligt
förekommande i debatten, och man har hänvisat muslimers agerande till sharialagar från profetens tid.
Under dessa omständigheter anser jag det vara viktigt att som muslimsk företrädare klargöra vissa
saker.
FÖR DET FÖRSTA är det muslimska stater - inte islam - som behöver reformeras och moderniseras.
De rådande statsskicken i vissa muslimska länder är en fruktansvärd förvrängning av islams läror. Ett
tydligt exempel på detta är det utbredda enväldet och nepotismen. I Koranen står det tydligt att ledarna
av ett land ska utses med folkets samtycke (4:58), och att makten ska tillämpas i samråd med
befolkningen (42:38). Denna grundläggande princip är frånvarande i stora delar av Mellanöstern.
När det gäller yttrande- och religionsfrihet finns det klara direktiv från islams historia. När profeten
Muhammad (frid vare med honom) migrerade till Medina blev han utnämnd av stadens befolkning muslimer, judar och avgudadyrkare - till den högste ledaren. Företrädare från de olika folkgrupperna
skrev då under en gemensam pakt (Medinapakten) om att de skulle leva tillsammans i fred. Alla skulle
ha rätt till att utöva och efterleva sin tro. Man skulle även försvara staden tillsammans mot eventuella
angripare. Diskussion om politik, religion och andra sociala ämnen var vanligt förekommande
folkgrupper emellan.

Sida 645 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Att det ser annorlunda ut i dagens Mellanöstern kan alltså med rätta kritiseras. Missförhållanden måste
lyftas fram på ett tydligt sätt. Men samtidigt måste myndigheter i Sverige studera islam mer ingående
för att kunna nyansera sin kritik. Annars finns det risk för att man anses vara antimuslimsk i sitt
ställningstagande.
Man måste även vara beredd på att Sverige också kan utsättas för kritik av andra länder. Hur får vi
exempelvis ihop bilden om Sverige som ett fredsälskande land, men samtidigt har en sådan hög
vapenexport? Vad betyder erkännandet av staten Palestina när man samtidigt inte öppet vågar kritisera
israeliska aggressioner? Och vad menar man med att handelsrelationer med autoritära stater ska
gynna länders demokratisering?
MISSFÖRHÅLLANDEN ÄR således ett globalt fenomen. Men det krävs tydlighet om var man
egentligen står i vissa frågor. Kännedom om islam är oerhört viktigt om man önskar kritisera
förhållandena i Mellanöstern. Man måste även se till att ekonomiska intressen inte hamnar i konflikt
med de mänskliga rättigheterna som man förespråkar.
" Det krävs tydlighet om var man egentligen står i vissa frågor."
Bildtext: NYANS. "Missförhållanden måste lyftas fram på ett tydligt sätt. Men samtidigt måste
myndigheter i Sverige studera islam mer ingående för att kunna nyansera sin kritik", skriver debattören
Kashif Virk.
© DagensETC<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/jVXRaV4B
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Ingen rubrik tillgänglig
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2017-03-09. Sida: 1.

DEBATT: ”Insikt är att vi berikar
integrations-debatten genom att tala mer ’med’
invandrare i stället för att tala ’om’ dem.
”
KASHIF VIRK
SIDAN 5
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer
Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är
skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras
utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/OV6ozOH0
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asikt.dn.se
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2018-05-30. Sida: 25.

"Det finns inget dödsstraff för att lämna islam."
Kashif Virk, imam • Följ debat…

DN Åsikt är Dagens Nyheters debattforum på
nätet. Följ med i debatten och skriv ditt eget svar eller starta en ny debatt.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter
Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens
Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/HDHaNnD8
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Sluta bortförklara den religiösa aspekten av IS
SVT (arkiv). Publicerat på webb 2015-03-07 07:51.

Att endast arbetslöshet, brist på utbildning
eller utanförskap motiverar terrorism bygger på
en alltför utopisk syn på människan.
Välmenande förslag om jobberbjudanden och
till och med psykologhjälp har därför inte
saknats.
© SVT (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/CAvTWSux
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Osynliggör inte homofobin inom islam, Virk!
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2018-11-06 16:05.

Jag uppskattar att Kashif Virk skriver att hans
moské välkomnar homosexuella. Men
samtidigt nämner Virk inte med ett ord det
faktum att hbtq-personer med muslimsk
bakgrund ständigt förföljs och förtrycks i
"sina" sociala sammanhang.

Och om problemet osynliggörs bidrar man inte
heller till att stoppa den utbredda homofobin i
muslimska sammanhang.
Replik. Jag har läst artikeln som imam Kashif Virk
skrivit. Av den framgår att hans moské är öppen
för homosexuella. I sak är den informationen
välkommen - givetvis borde en moské vara öppen
för alla troende muslimer. En plats där guds namn
nämns som är öppen, trygg och säker för alla som
tror.
Som homosexuell muslim vill jag påpeka att det
faktum att Kashif Virk alls säger att hbtq-personer
är välkomna i en moské verkligen är ett viktigt
ställningstagande som jag välkomnar och
uppskattar. Vid många tillfällen har jag fått höra att
homosexuella inte får närvara i moskéns andliga
rum eftersom det gör platsen oren och ur det
perspektivet gläder det mig verkligen att se en
person med religiös auktoritet som Kashif Virk
sända ut positiva signaler om detta.
Men jag vill också tydliggöra ett perspektiv som
försvinner i Virks artikel: nämligen det faktum att
hbtq-personer med muslimsk bakgrund ständigt
förföljs och förtrycks i "sina" sociala sammanhang.
Det problemet är djupt rotat i ett patriarkalt synsätt
som många i de muslimska kollektiven ärver och
reproducerar.
Som troende muslim har jag aldrig haft några
problem med att förena min tro och min sexuella
identitet. Helt enkelt för att den tro och den
religiösa idé jag en gång introducerades för av
mina föräldrar var idén om En kärlekens Gud.
Även de blev förstås besvikna när jag kom ut,
vilket händer de flesta homosexuella muslimer. I
detta sammanhang leder en stark hederskultur ofta
till att det är omöjligt för den som är gay och
muslim att känna sig trygg bland sina egna. Att den diskriminering och det avvisande man utsätts för av
anhöriga och trosfränder dessutom görs i Guds namn gör inte saken lättare att bära.
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Nyligen stod jag i en butik för att köpa korv och jag frågade mannen om det fanns fläsk i korven.
Mannen svarade ilsket att "jag är också muslim, men du är bög och det är värre än att äta gris så du
kan lika gärna äta fläsk". Detta är bara ett litet exempel på den ständiga homofobi som florerar bland
oss muslimer.
För mig som troende muslim framstår det tydligt som att ett av Koranens mest viktiga syften är att
stödja de förtryckta. Jag ser också vikten av att tala sanning som en central del av vår tro. Det innebär
att man måste tala öppet och sant också om den homofobi som de facto finns i våra församlingar. Att
förneka existensen av detta är inte en framkomlig väg - målet måste vara att alla Guds skapelser
respekteras.
Genom min resa som muslim i exil i västvärlden har jag fått kämpa för att hålla kvar vid min muslimska
identitet - i det som borde vara mina sociala sammanhang här har jag funnit mig själv marginaliserad.
Mina band med min barndoms moské är starkare än med någon här - och det beror inte på att min tro
sviktar eller att jag har svårigheter med min identitet, utan på att det muslimska kollektivet här har svårt
att hantera min identitet på annat sätt än genom dömande.
Vi muslimer tror att Gud är allvetande och allsmäktig. Att han inte gör några misstag. Då kan inte heller
hbtq-personer vara misstag eller fel i Guds stora skapelse. Den sura som muslimer ofta grundar sin
homofobi i är den historia som i Bibeln återfinns som historien om Sodom och Gomorra, men detta är
en berättelse med många bottnar som kan tolkas på flera sätt. Skrifter har sin kontext. Det vi däremot
säkert vet är att Koranen talar mycket om jämlikhet och rättvisa och det är här vi bör hitta vårt fotfäste.
Hbtq-personers rättvisa måste respekteras lika mycket som andras. Ingen annan än Gud ska döma
oss.
Med detta sagt: det finns hopp för framtiden. Flera oberoende tänkare har börjat studera Koranens
budskap och göra de inklusiva och kärleksfulla tolkningar som den de facto inbjuder till. Ta till exempel
imamen Daayie Abdullah i USA med sin skola för tolkning "The Mecca Institute", bästsäljarförfattaren
Irshad Manji, imamen Muhsin Hendricks och islamologiprofessorn Amina Wadud, för att bara nämna
några.
I Koranen kan man läsa att allt som skapats är fantastiskt. Jag vet att många konservativa uttolkare av
vår religion kommer säga att jag väljer ut de delar av Koranen som passar mig. Men samma sak gör de!
Hbtq-personer har alltid funnits, överallt och för att inkludera oss i islam får vi inte förneka den dagliga
diskriminering och skymf som vi möter.
Det är möjligt att vara gay och muslim. För det är upp till varje människa att avgöra sin identitet, inte
upp till någon extremtolkning.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Image-text:
Foto: Fernando Carniel Machado/Mostphotos
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ho4yXDUD
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Islamkritik ska inte förvanskas till fobi
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2015-02-01 09:32.

Förtryckande islamiska traditioner kan således
inte tolkas bort utan måste bekämpas och
hanteras med politiska och rättsliga medel.

Devin Rexvid
I en artikel, publicerad på SvD Brännpunkt 24/1,
skrev jag att islamkritik och muslimhat är två olika
saker. Min poäng var att försvara yttrandefriheten
och fördöma allt våld.
I många delar av världen är det islamister som
hotar det fria ordet. Den saudiska bloggaren Raif
Badawis kritik av islam bestraffas med 10 års
fängelse och 1000 piskrapp, den iranska
bloggaren Soheil Arabi får dödsstraff på grund av
blasfemi, den egyptiska bloggerskan Fatima Naoot
åtalas på grund av kritik mot den islamiska
offerceremonin. Islamiska rörelser som Boko
Haram, al-Shabaab och IS försöker genom extrem
brutalitet, systematiska avrättningar och folkmord
etablera ett kalifat baserat på sharialagar. Vi som
anser att dessa religiösa krafters handlingar har
med islam att göra måste ha rätt att hävda detta.
Detta är en rättighet som även de två toleranta,
liberala och kritiktåliga muslimer som replikerade
på min artikel borde ställa sig bakom, men de gör
inte det (Brännpunkt 29/1 och 27/1).
Det som målas upp i imamen Kashif Virks och
debattören Alen Musaefendics repliker är en
entydigt positiv bild av islam. Imamen anser att
han äger den rätta bilden av islam som en
klanderfri religion och demokratins källa.
Musaefendic förvandlar de problematiska
Koranverser som jag nämner i artikeln, till
Khomeinis ord för att sedan torgföra dem som
geopolitik. Han antyder att annan islam än den
Khomeini stod för är godartad. Vidare sätter han
likhetstecken mellan islam och muslimer för att slå
fast att all kritik av godartad islam är islamofobi.
Dessa repliker ingår i en tradition där försvarare av
islam anser sig vara de enda som äger den rätta
tolkningen av tron. Eller så individualiseras islam
så till den grad att det ska bli svårt att kritisera den
som en rättslig och politisk tradition samt en
mängd idéer, myter, vidskepelser och riter. Islam som alla andra religioner utgörs av en kombination av
heliga skrifter och symboler samt troende. Som all religionsindustri har islam en materiell existens, den
omsätter pengar, förfogar över fastigheter, besitter statsmakt och krigsmaterial. Islam i denna mening
måste kunna kritiseras utan att kritiken ska förvanskas som islamofobi. Begreppets syfte, som ett
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retoriskt knep och ett politiskt instrument, är att framställa de intoleranta islamister, vilka hotar eller
mördar islamkritiker, som offer för islamkritikers skymf av tron.
Det är underligt att delar av den antirasistiska och feministiska rörelsen har gjort ordet islamofobi till sin
fana utan att reflektera över att mullorna i Iran var bland de första som använde begreppet mot
slöjvägrare i Iran och sedan mot den amerikanska feministen Kate Millett som försvarade iranskornas
slöjvägran. Begreppet användes senare mot islamkritiker som Salman Rushdie och Taslima Nasrin,
båda med muslimsk bakgrund. Idag används islamofobi för att tysta ned alla islamkritiker oavsett
bakgrund.
Virk och Musaefendic upprepar mantrat att våld och förtryck inte har med islam att göra och ser inte att
världen börjat inse att islam och islamister har mycket att göra med människors väl och ve. Sedan
attentatet mot Charlie Hebdo har islamister den allmänna opinionen emot sig i väst trots att en del
stater försöker tämja islamisterna med morot och mjukpiska. Den sekulära kraften inom det civila
samhället har nu vaknat för att försvara sig mot islamisk terror och islamiskt förtryck.
Globalt sett pågår också en sekulär kamp mot politisk islam. Denna kamp är väsensskild från det
muslimhat som rasistiska krafter i Europa står för. Iranskors slöjvägran, tunisiers motstånd mot
Al-Nahdas försök att införa sharialagar, 14 miljoner egyptiers protest som störtade islamisternas
president, Malalas kamp mot talibaner, sekulära krafters motstånd mot islamisters försök att införa
sharialagar i Europa och Nordamerika är denna kamps olika frontlinjer.
Förtryckande islamiska traditioner kan således inte tolkas bort utan måste bekämpas och hanteras med
politiska och rättsliga medel. Världen behöver inte klona halalvarianter av Luther och Calvin för att få
bukt med förtryckande och våldsbejakande islamiska praktiker. Denna uppgift åligger sekulära krafter
vilka behöver strida i två fronter det vill säga mot den intolerans mot islamkritik som islamister och
islamofiler står för och mot rasister som har muslimer som en av sina hatobjekt. Begreppet islamofobi
är ju ett hinder i denna kamp då det inskränker islamkritik och kräver immunitet för islamiska symboler.
Sekulära krafter behöver sålunda hålla religionskritikens fana högt då friheten att häda och överskrida
det heliga är, som Kenan Malik sägs ha sagt, avgörande för allt intellektuellt, konstnärligt och politiskt
strävande.
DEVIN REXVID
doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/jc0JCBMV
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Profeten Muhammed brukade förlåta fienden
Dagen. Publicerat i print 2013-10-17. Sida: 14.

BRITH ASPLUND SKRIVER att islams lära är
motstridig då den innehåller uppmaningar om
både fred och krig. Hon har kunskap om vad
som står i Koranen, men för att förstå
budskapet däri är det grundläggande att
studera varje vers i sitt sammanhang.

Hon begår tyvärr samma misstag som terrorister
gör då de utför våldsaktioner i islams namn. Men
jag ber henne fundera över hur man någonsin kan
tro att en sådan barbarisk lära funnit rum hos
miljontals människor på jorden? Kan man anse att
alla muslimer på jorden hänger sig åt en lära som
uppmanar till att döda trolösa?
Studerar man tidig muslimsk historia och läser om
de övergrepp som muslimer fick utstå kan man
enkelt förstå varför de uppmanades att visa
tapperhet. Men profet Muhammad (frid vare med
honom) hade som vana att oftast förlåta fienden,
och han tilllämpade alltid denna princip
frånKoranen:
"Vedergällningen för en skada är en liknande
skada, men för dem som förlåter och (där-igenom)
åstadkommer en bättring finns det en belöning hos
Allah. Han älskar förvisso icke de förorättande." [42:40]
Vi Ahmadiyyamuslimer är övertygade om att islam lär ut fred, och vår tro påverkas inte av vad någon
annan anser om oss. Äktheten i någons tro kan enbart avgöras av Gud, då Han känner till vad som
finns i våra hjärtan.
Replik Läs "Budskapet i Koranen: Både fred och våld" samt "Islam kapat av blodtörstiga terroister" på
Dagen.se/debatt 16/10 2013
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/oXxd3e8l
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Kashif Virk: Låt oss vara med och diskutera islam
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2016-07-12 12:18.

Almedalen. Islam diskuterades på många olika
sätt på ett antal seminarier under
Almedalsveckan. Det är positivt att islam
diskuteras aktivt i vårt land.

Jag hade dock gärna sett även en och annan
imam medverka i samtalen, så att islam även fått
representeras av företrädare från olika inriktningar.
Almedalsveckan är en vecka som även för oss
som betraktat den på avstånd verkar ha varit
mycket intensiv. Diskussioner, debatter och
seminarium om olika ämnen som engagerat och
berört. En riktig högtid i det politiska kalenderåret.
Men vad som varit särskilt förvånande är att en
vecka som framförallt handlar om politik också
handlat så mycket om religion - två begrepp som
är helt frånskilda i vårt ytterst sekulära land.
En religion som särskilt varit på tapeten är islam.
Därom har det diskuterats om bland annat
demokrati, fundamentalism, extremism, hädelse
och asylboenden. Även islamforskning har
uppmärksammats. Flera framstående namn, som
Leif Stenberg, David Thurfjell och Eli Göndör har
varit med i mycket intressanta och förhoppningsvis
givande och informerande samtal om islam.
Även Karin Flenser från Högskolan Väst, som
nyligen utkom med en studie där det påvisats att
religionsundervisningen i svensk skola utgår ifrån
en sekulär diskurs och att både elevers och lärares
inställning till religion är negativ (särskilt när det
gäller islam), var med under veckan.
Det är positivit att islam diskuteras aktivt i vårt
land. Jag anser det vara en möjlighet för en
omedveten allmänhet att få insikt om religionen.
Religionen behöver diskuteras på djupet, och vi
behöver komma bort från den ytliga bild som
förmedlas i media, som är allmänhetens främsta
kunskapskälla.
Jag hade velat se att även en och annan imam
varit inbjuden att medverka i Almedalsveckans
samtal, så att islam även fått representeras av
företrädare från olika inriktningar. Det hade givit
diskussionerna bredd och nyans. Särskilt då man även bjudit in framstående islamkritiker som Mona
Walter.
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Jag själv tillhör en muslimsk församling (Ahmadiyya) som aktivt fördömer och tar avstånd från terror,
antidemokratiska yttringar och straff för hädelse bland annat. För oss är det viktigt att integrera oss i
nya samhällen, vilket sker genom att vi lär oss språket, utbildar oss och blir en del av samhället.
Samtidigt önskar vi även upprätthålla de ideal och moraliska föreskrifter som vår religion lär oss.
Jag tror det finns ett stort behov i Sverige att allmänheten får komma i kontakt med utövande muslimer.
Nyligen inträffade högtiden Eid-ul-Fitr, som kommer efter månaden Ramadan. Många medier
uppmärksammade muslimers firande runt om i landet, och jag fick själv gratulationer från
ickemuslimska vänner. Vad jag däremot saknade var lyckönskningar från våra politiker i Almedalen. I
sin iver att tala om svenskhet och svenska värderingar, verkar det som att de glömt att hälsa landets
muslimer en glad högtid.
Vill man diskutera islam måste man även inkludera muslimer i diskursen, och då menar jag muslimer
från olika inriktningar och läroskolor. Allmänheten behöver informeras om islams mångfald, och att det
är en religion som har olika mycket betydelse i olika människors liv.
Kashif Virk
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/TjzXSpC
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Ulf Gustafsson: Dödstraff för avhopp från islam i 13 länder
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2018-05-31 10:26.

För att komma till rätta med förtrycket av
ex-muslimer krävs det mer än att musl…

De 13 länder som har lagar som straffar
ex-muslimer måste kritiseras kraftfullt av alla som
säger sig försvara religions- och övertygelsefrihet.
Imamen Kashif Virk med kollegor skriver om att
muslimska teologer behöver reflektera över sina
skrifter och göra upp med medeltida ortodoxi.
Detta har han förmodligen rätt i. Som icke-muslim
och ateist har jag dock ingen uppfattning om vilken
som är den sanna tolkningen.
Dock är jag övertygad om att det finns bättre och
sämre religionstolkningar. De som främjar
mänskligt blomstrande är bättre än de som tar död
på det. Till de senare hör bokstavligen de som
förespråkar dödsstraff för människor som byter
eller väljer bort religiös övertygelse.
Internationella humanistunionen ger varje år ut "
The IHEU Freedom of Thought Report". I den
kartläggs hur världens länder försvarar religionsoch övertygelsefriheten, med fokus på
diskriminering och bestraffande av humanister,
sekularister och ateister. I 2017 års utgåva kan
följande läsas:
"I några länder är det olagligt att vara, eller
identifiera sig som, ateist. I många fler länder är
det förbjudet att lämna statens religion, fast än det
inte är olagligt att vara av andra religioner eller inte
ha någon religion alls. Och i dessa länder är det
föreskrivna straffet för "apostasi" (konvertera till en
religion eller förklara att man inte har någon
religion) ofta döden. Rapporten dokumenterar att
apostasi är kriminellt i 22 länder. I tolv av dessa
(Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldiverna,
Mauretanien, Nigeria, Qatar, Saudiarabien,
Somalia, Sudan, Förenade Arabemiraten, Jemen)
är apostasi i princip straffbart med döden. Pakistan
har inte dödsstraff för apostasi, men har det för
blasfemi, och beviskravet för blasfemi kan vara
mycket lågt. Så i praktiken kan du dödas för att ge
uttryck för ateism i 13 länder."
Som man kan se är det i huvudsak länder som har islam som statsreligion som har dödstraff för att byta
eller avstå religiös åskådning. Denna internationella bakgrund är väsentlig att känna till när man läser
berättelserna om ex-muslimerna Mariam och Ahmad som publicerats i DN.
För att komma till rätta med detta krävs det mer än att muslimska teologier reflekterar över sina skrifter.
De länder som har lagar som straffar ex-muslimer måste kritiseras kraftfullt av alla som säger sig
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försvara religions- och övertygelsefrihet.
Om skribenten Ulf Gustafsson Förbundssekreterare, förbundet Humanisterna.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/jyWYopdC
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Tonen mot böneutrop är rent islamofobisk
Expressen. Publicerat på webb 2018-03-17 04:00.

Kyrkklockor kan inte vara den enda offentliga
förkunnelsen eller religiösa symbo…

För mig är det alldeles uppenbart att motståndet
mot böneutrop motiveras av en motvilja mot islam,
muslimer och muslimska uttryck, skriver imamen
Kashif Virk.
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som
står för åsikterna i texten.
DEBATT | BÖNEUTROP. Efter att en moské i
Växjö ansökt om offentligt böneutrop en gång i
veckan, rasar debatten om den muslimska
kallelsens vara eller icke vara för fullt. Frågan
engagerar alltifrån politiker, etablerade
opinionsbildare och debattörer både med och utan
religiös bakgrund. Ett ofta refererat inlägg i
debatten skrevs av den kristne apologeten Tomas
Samuel i Dagen (22/2), som jag fick möjlighet att
replikera.
Låt mig först inleda med att definiera det
muslimska böneutropet. På arabiska heter det
adhan, vilket betyder kallelse eller informerande.
Det är en tidig tradition inom islam, och infördes
specifikt för att ge muslimer en kallelse distinkt från
kyrkklockor och ljudhorn, som användes av kristna
och judar vid den tiden (Bukhari). Böneutropets
syfte är att förbereda muslimer inför dyrkan, Salat.
Orden som används är utformade för att väcka
ödmjukhet och vördnad inför gudstjänsten. Den
påminner muslimer om deras tro och skyldigheter
gentemot samhället. Genom bönen etablerar
muslimen en relation med sin skapare, och kan
därigenom också förstå betydelsen av att tjäna
guds skapelse och sina medmänniskor bättre.
Det är helt korrekt att offentligt ljudande
kyrkklockor är en del av svensk historia, men detta
kan ej vara ett argument för att det är det enda
offentliga förkunnelsen eller religiösa symbolen
som ska tillåtas.
Denna redogörelse är viktig därför att den
pågående debatten om böneutrop mer kommit att
handla om att det i själva verket är en offentlig
förkunnelse av religion, en symbol för religiöst förtryck eller helt enkelt ett ovälkommet inslag i svensk
offentlighet.
Att särskilja kyrkklockor och böneutrop blir diskriminering
Lika mycket som denna fråga bär symbolisk betydelse, så är den även principiell. Sverige är ett sekulärt
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land där alla livsåskådningar ska vara likställda. Det är helt korrekt att offentligt ljudande kyrkklockor är
en del av svensk historia, men detta kan ej vara ett argument för att det är det enda offentliga
förkunnelsen eller religiösa symbolen som ska tillåtas. Det sekulära samhället kan här inte särskilja
mellan olika utrop, utan att samtidigt diskriminera mellan livsåskådningar.
De som anser böneutrop vara en påminnelse om det förtryck som sker i muslimska länder, bör fråga sig
själva huruvida detta argument är tillräckligt skäl för ett allmänt förbud eller inte. Om judar, vilka är en av
lag etablerad minoritet i Sverige, skulle framföra att kyrkklockor påminner dem om det förtryck de fått
utstå av kyrkan och dess antisemtism under historien och i nutid, skulle detta argument ha samma
tyngd?
För mig är det alldeles uppenbart att emotsidan motiveras av en motvilja mot islam, muslimer och
muslimska uttryck. Tonen i sociala medier är rent islamofobisk.
Vad som oroar är att även vissa kristna röster yrkar för förbud, nu senast Ebba Busch Thor (KD) som
framfört partiets officiella hållning i frågan. Det vore bättre om troende i Sverige, oavsett inriktning,
gjorde gemensam sak och försökte råda bot på den allmänna skepsis som råder mot religion i vårt land.
Inställningen är unik för våra breddgrader
Vissa åberopar religionsfriheten, och menar att ett förbud motiveras av att man har rätt att slippa
offentligt utövande av religion (läs islam). Jag skulle vilja säga att en sådan tolkning är unik för våra
breddgrader. Religionsfrihet innebär att man har rätt att både utöva och lämna en tro, och att offentligt
utövande av religion får ske såvida det inte stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.
För att göra bedömningar kring detta har vi olika instanser och myndigheter, som avgör från fall till fall
om en viss offentlig utövelse uppfyller kraven eller inte.
För mig är det alldeles uppenbart att emotsidan motiveras av en motvilja mot islam, muslimer och
muslimska uttryck. Tonen i sociala medier är rent islamofobisk. Att även politiker gömmer sig bakom
andra argument för att förespråka förbud är oroande. Lösningen är att kunskapen om religion och
religiösa uttryck ökas, att dialogen mellan oss intensifieras och att vi lär oss respektera varandras
olikheter.
Av Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Extra-info:
Moskén i Fittja var först i Sverige med böneutrop 2013. Det aktuella fallet som skapat debatt gäller en
moské i Växjö som ansökt om tillstånd. Foto: SUVAD MRKONJIC
För mig är det alldeles uppenbart att motståndet mot böneutrop motiveras av en motvilja mot islam,
muslimer och muslimska uttryck, skriver imamen Kashif Virk.
Kashif Virk oroas av Ebba Busch Thors och KD:s inställning till böneutrop. Foto: ANNA-KARIN
NILSSON
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/NRnCZrgL
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SLUTA SE ONDSKA I ALL ISLAM
GT. Publicerat i print 2017-05-08. Sida: 4.

Återigen skriver Devin
Rexvid en debattartikel (Vilken typ av arbete kräver
aktivisterna rätt till? Expressen 4/5) där han
försöker ge muslimska attribut en innebörd som är
oerhört vinklad och problematisk. Genom att
använda ord som " religiös, politisk och sexistisk
symbol för kvinnoförtryck och ett vapen mot
jämställdhet", och "rätten till att täcka en tuktad,
begränsad, kontrollerad, disciplinerad, osynliggjord
och på samma gång sexualiserad kropp", ger han
en bild av kvinnor i islam som de flesta muslimer
inte känner igen. Jag har tidigare skrivit i
Expressen att slöjan bör befrias från onda
associationer, samtidigt som tvång kring dess
bärande bör fördömas.
Rexvids resonemang kring försörjningsansvar och
viljan att vara "permanenta hemmafruar", är för
mig obegripligt.
Kvinnor i islam har rätt till att arbeta och ha
inkomst. Att de vägras vissa tjänster, inte utifrån
kompetens utan för religiösa attribut, bör
problematiseras. Många internationella flygbolag
har slöjbärande kvinnor i tjänst, och att ett svenskt bolag ser ett "värde" i att inte tillåta detta bör
ifrågasättas.
Gällande försäljning av alkohol etcetera, så gäller samma riktlinjer även för män. Men det är upp till
varje individ att ta ställning till om ett yrke passar eller inte.
Debatten om inkluderandet av muslimer (främst kvinnor) i arbetslivet och offentligheten lär blossa upp
igen då och då även framöver, och jag hoppas allmänheten ser faran i att debatten präglas av
debattörer som ser all ondska i just islam.
Bildtext: GT den 4 maj.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ixygR92A
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Imambesök på ramadan
Norrländska Socialdemokraten. Publicerat i print 2013-07-31. Sida: 17.

LULEÅ Under fastemånaden Ramadan serverar
Ahmadiyya muslimska samfundet i Sverige en
nyhet för Luleå. Inom kort får samfundet i Luleå
en egen imam, Rizwan Ahmad Afzal. - Han är
imam i Malmö nu men längtar till Luleå, säger
imamen Kashif Virk.

Kashif Virk och arbetar som imam i Nasirmoskén i
Göteborg, Sveriges första moské. Han är i Luleå
under Ramadan som avslutas i augusti (se
faktaruta). Kashif Virk är 25 år, född och uppvuxen
i Göteborg och har gått en sjuårig imam-utbildning
i London.
Nu befinner han sig i Luleå under Ramadan.
Ny bild av islam
- Imam betyder utbildare. Mitt arbete är att utbilda
om islam. Bland annat tar vi emot skolgrupper. Vi
vill ge en bild som står i kontrast till den som i dag
ges av islam. Vårt (Ahmadiyya muslimska
samfundet) arbete uppmärksammas världen över.
Jag har arbetat som missionär, jag var två
månader i Sierra Leone och vi driver skolor och
kliniker som behandlar människor.
-Fast det är spännande att vara tillbaka i Sverige och arbeta i vår första moské som invigdes 1976.
Han berättar också att samfundet i Luleå om bara någon månad får en egen imam.
Rizwan Ahmmad Afzal från Malmö. - Han längtar redan. Den största församlingen av detta samfund
finns i Tyskland. I vintras hade samfundet utställning i biblioteket i Kulturens hus.
Fastan i full gång
Ramadan är drygt halvvägs. Det är en fasta vars längd beror på årstiden. Ljust dygn betyder längre
fasta.
Någon direkt åldersgräns finns inte.
- Det är personers hälsa som är avgörande.
Den som av något skäl inte kan genomföra fastan slipper, för tillfället. Detta tas dock igenom senare.
- Alla ska fasta i minst 30 dagar om året. Det handlar om två saker. Den första är vår relation med Gud.
Den andra är att vår relation till andra blir bättre. När vi fastar så ser vi hur de fattiga har det hela tiden.
Dadel i första hand
När Ramadan avslutas så blir det fest.
- Profeten levde enkelt. I första hand ska man äta en dadel, i andra hand dricka vatten och i tredje hand
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ska man äta salt. När vi bryter fastan på kvällen så brukar vi äta yoghurt och ett bröd, säger han.
Ramadan avslutas av Tavaribönen.
Kashif Virk föredrar att läsa bön på språket urdu.
- Det finns mer ödmjukhet i det språket, det är enklare.
Du är från Göteborg då gillar du väl fotboll?
- Jo, fast jag har ett utländskt favoritlag men i Sverige håller jag på IFK Göteborg.
Änglarna - det var väl ganska givet...
FAKTA Ramadan
➤ Ramadan är fastemånaden i islam. Det är den nionde månaden i islams egna kalender. Den infaller
på olika tider på året. Fastan är en av islams fem grundpelare och under fastan ska man rikta sin
uppmärksamhet extra mycket mot Gud. Ramadan pågår i år från den 10 juli till den 8 augusti. ➤ Under
Ramadan ska man inte äta och dricka från soluppgången till solnedgången. När mörkret faller äter och
dricker man tillsammans. ➤ Fastan innebär också att man ska avstå från att ha sex och att man inte
ska tala illa om andra. Däremot ska man ge gåvor till de fattiga som har det sämre än en själv. ➤
Ramadan avslutas med en fest i tre dagar som kallas Id al-fitr. ➤ I Luleå pågår fastan från klockan
03.00 till 21.00, 18 timmar alltså. Källa: Nationalencyklopedin
FAKTA Ahmadiyya
➤ Ahmadiyya är en gren inom islam som etablerades av Mirza Ghulam Ahmad av Qadian (1835-1908),
i Punjab i Indien. Han gjorde anspråk på att vara den utlovade Messias, som samtliga världsreligioner
har väntat på. ➤ Gruppen ser sig själv som förnyare av islam, dock hävdar de att de inte tillfört någon
ny lära utan följer den ursprungliga läran. ➤ Det ahmadiyyamuslimska samfundet har församlingar i
190 länder över hela världen.
Bildtext: Imamen Kashif Virk och Athar Ahmad fastar mellan klockan 03.00 och 21.00 under
fastemånaden Ramadan.|Kashif Virk arbetar som Imam i Nasirmoskén i Göteborg som är Sveriges
första separata moskébyggnad. 1976 stod den färdig.
© Norrländska Socialdemokraten<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/CQTJIiYr
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SD behöver uppdatera sin Mellanösternkunskap
Göteborgs-Posten Plus. Publicerat på webb 2021-03-10 10:29.

Det fria ordet är värt mycket i vårt land. Men det
hat som Sverige möts lät Sverigedemokraterna
spy ut live på bästa sändningstid vållar till
eftertanke, skriver Kashif Virk, imam,
Ahmadiyya Muslimska Samfundet.

Under gårdagens program Sverige möts i SVT
diskuterades migration. Som motpart hade man
bjudit in företrädare från Sverigedemokraterna, och
följaktligen kom debatten till stor del att handla om
islam och muslimsk invandring.
Det fria ordet är värt mycket i vårt land. Men det
hat som man igår lät dessa röster spy ut live på
bästa sändningstid vållar till eftertanke. Det var
långt ifrån vad man kan förvänta sig av ett seriöst
samhällsprogram. Alla som är någorlunda aktiva
på sociala medier vet att den ene företrädaren
använder sin plattform för att oförtrutet sprida hat
och förakt, och bland annat spridit antisemitiska
myter om förintelsens offer
Debatterats flitigt
Påståendena som gjordes om Islam samt
insinuationer om muslimska invandrares åsikter är
inte på något sätt nya. Det är en lögn att påstå att
man i Sverige inte vågar tala om islam. Debatten
om islam har rasat i medier och politisk diskurs
sedan flera år, och får allvarliga konsekvenser för
muslimer och har satt sin prägel på vardagen. Vi
minns valdebatten 2018, och sedan dess har
frågor om slöjor, böneutrop och förbud av
muslimska friskolor varit återkommande.
Företrädare för islam, däribland jag själv, har aktivt
verkat för att sprida kunskap och information för att
bemöta kritiken mot Islam.
En grov förenkling som yttrades i programmet var
att sharialagar dödar människor med avvikande tro
och läggning i muslimska länder. För det första är
det inget argument för att misstänkliggöra de
människor som flyr dessa länder. För det andra
behöver SD uppdatera sin Mellanösternkunskap.
Regionen har i decennier präglats av sekulära och
islamistiska regimer som med aktivt stöd från vissa
västländer kunnat odla sin människofientliga
ideologi på bekostnad av lokalbefolkningen. Vissa av dessa länder exporterar även Sverige vapen till.
Att beskylla islam för dessa vidrigheter är inget annat än uttryck för xenofobi och politiskt fulspel. Vill
man sära på politik och religion, vilket de flesta politiker i Sverige vill, kan man börja med den politiska
diskursen.
Islam är idag också en svensk religion
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Och islam är ingen ideologi. Islam är en religion som leder människan till sin fulla moraliska och andliga
mognad. Islam fastställer fred med andra människor som en förutsättning för fred med Gud. Islam lär
mig leva på ett sätt så att jag maximalt ska gynna det samhälle som jag lever i. Islam är idag också en
svensk religion.
Media har också all anledning att rannsaka sig och se över sina rutiner. Den 3:e mars skedde ett
fruktansvärt vansinnesdåd i Vetlanda. Den misstänkte var av utländsk bakgrund och sedan några år
bosatt i Sverige under osäkra omständigheter. Polisen rubricerade tidigt händelsen som misstänkt
terroristbrott, något som inom några timmar ändrades till mordförsök. Vid det här laget hade media
redan givit den tidigare brottsrubriceringen fullt bränsle. Liverapporteringarna var igång, terrorforskarna
kontaktades. Ministrar, högt uppsatta tjänstemän och politiker uttalade sig en efter en om att Sverige nu
måste stå enat.
Oförsiktigt agerande leder till att hatet och skuldbeläggandet mot invandrare ökar. Detta skadar inte
bara muslimer, utan hela samhällets sammanhållning
I detta fall menar jag att en initial brottsrubricering från polisen fått hela landets mediamaskineri att gå
igång, och detta fick politiker att uttala sig mycket förhastat.
Oförsiktigt agerande leder till att hatet och skuldbeläggandet mot invandrare ökar. Detta skadar inte
bara muslimer, utan hela samhällets sammanhållning. De svåra tider vi nu genomgår kräver möten över
religions- och politiska gränser, för att sätta stopp för ytterligare polarisering. Jag föreslår att vi börjar
med devisen Kärlek för alla, Hat mot ingen.
Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Image-text:
Sverigedemokraternas partisekreterare var med och debatterade mångkultur i SVT, men partiet
behöver uppdatera sin mellanösternkunskap, skriver debattören. Bild: SVT, skärmdump, Privat
© Göteborgs-Posten Plus<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/MpJyhCkv
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"Föräldrar i förorten är rädda för myndigheter"
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-08-22 07:52.

Det är i samtal med människor som du hittar
förortens problem, inte i brottsstatistiken. Det
skriver Christian Ottosson, kommunalråd i
Huddinge, Ett annan viktigt debatt handlar om
en ny LSS-dom, där kommunen överklagade
assistansen.

1. "Rättigheter måste väga tyngre än kommunens
besparingar"
Högsta förvaltningsdomstolen gick på
Simrishamns kommuns linje och upphävde rätten
för en kvinna med funktionsnedsättning att få
skjuts till sina fritidsaktiviteter. Det är en stötande
dom, som slår hårt mot personer som behöver
hjälp enligt LSS. Det skriver flera jurister i ett
gemensamt inlägg. Hela artikeln på Dagens
Samhälle
2. "Stockholmarnas vård hotas om regeringen låter
sig styras av V"
Alltmer tyder på att den rödgröna regeringen i höst
går vidare med stopplagen för välfärdsföretag trots massiv kritik. Förslagen till begränsningar av
vinster i välfärden kommer i praktiken att innebära
nästintill ett förbud mot vårdföretagande. Det
kommer att drabba vården och patienterna hårt inte minst i Stockholms län, där en tredjedel av
vården drivs av privata vårdgivare. Hela artikeln på
Dagens Samhälle
3. "Föräldrar i förorten är rädda för myndigheter"
Förortens utmaningar finner man inte främst i
brottsstatistiken, utan i möten med människor.
Som kommunalråd i en av landets
storstadskommuner besöker jag fritidsgårdar,
lyssnar på företagare och deltar i samtal med
myndigheterna om hur nya initiativ ska säkra
tryggheten i våra förorter. Det skriver Christian
Ottosson, riksdagskandidat och Kommunalråd i
Huddinge kommun med brottsförebyggande
ansvar (C), och föreslår åtgärder. Hela artikeln på
Aftonbladet
4. "Europas ansvar att hantera migrationen"
Steg för steg växer en mer enhetlig migrationsstrategi fram. Men vi får inte vila på våra lagrar. Att stödja
de mest drabbade medlemsländerna och hejda migrationsflödena längs den centrala Medelhavsrutten
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står högst på vår dagordning, skriver Dimitris Avramopoulos, EU:s kommissionär för migration. Hela
artikeln på Svenska Dagbladet
5. "S sviker stadsdelar där kriminella har tagit över"
Den passiva S-ledda regeringen och majoriteten i Stockholms stad sviker de medborgare som är värst
utsatta när de kriminella flyttar fram sina positioner. Det skriver oppositionsborgarrådet Lotta Edholm
(L). Hela artikeln på Svenska Dagbladet
6. "När ska alliansen fälla regeringen?"
Alliansens kan i längden inte acceptera att deras partier utgör stödpatrull för regeringens
företagsfientliga vänsterpolitik. Misstroendeförklaringarna speglar detta. Den stora frågan som återstår
är när alliansen fäller regeringen, skriver entreprenören Dan Olofsson. Hela artikeln på Dagens Industri
7. "Gör upp med antisemitismen, imamer"
Islam är den religion som, mer än någon annan, lär ut samverkan med andra religioner. Därför måste
muslimska företrädare förbjuda fobiska uttryck mot judar, skriver imamen Kashif Virk. Hela artikeln på
Expressen
8. "Nej, Björklund - lägg dig inte i utvisningarna"
Jag avgår i protest mot att mitt parti gör politik av asylprocessen. Även om uppdraget som nämndeman
är opolitiskt är det besvärande för mig att mitt parti så tydligt lägger sig i en myndighets arbete. Det
skriver Magnus Liljegren, nämndeman i Migrationsdomstolen och ordförande Liberalerna Kungsholmen
Hela artikeln på Aftonbladet
9. "Skuggsamhället växer med stöd till papperslösa"
De rödgrönrosa vill genom nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning ge pengar till insatser till
"papperslösa". Det tycker vi moderater är helt fel väg att gå. Dels för att det skickar helt fel signaler om
hur vi ser på vårt migrationssystem, men också för att den bästa hjälpen man kan ge till den som
befinner sig i Sverige olagligt är genom ett återvändande till hemlandet, skriver Hampus Magnusson
(M). Hela artikeln på Göteborgs-Posten
10. "Skydda det offentliga från affärsmän som Trump"
Erfarenheter från affärslivet innebär inte att man automatiskt blir en bra myndighetschef. Fallet Donald
Trump illustrerar varför näringslivets ideal inte kan vara vägledande vid styrningen av offentliga sektorn.
Det är dags att återupprätta ämbetsmannaskapet, skriver Hans Hasselbladh och Mikael Holmqvist,
professorer i Företagsekonomi. Hela artikeln på Dagens Nyheter
11. "Grupp ställs mot grupp på bostadsmarknaden"
nte ens en välskött stadsdel i landets största stad kan snabbt ordna fram lägenheter till
ensamkommande och nyanlända utan att det påverkar den ordinarie verksamheten. Det är viktigt att
allmänheten förstår vilka konsekvenser den förda politiken faktiskt får. Det skriver Hans Li Engnell
socionom och liberal bloggare på fristad.eu Hela artikeln på Dagens Samhälle
12. "Den socialdemokratiskt ledda regeringen måste nu förverkliga vallöftet om en höjning av
barnbidraget."
Barnbidraget har inte höjts på över tio år trots att det har visat sig vara ett effektivt fördelningspolitiskt
verktyg, skriver Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne. Hela artikeln på
Sydsvenskan Håll koll på 9:00 Svenska kyrkan presenterar undersökning om kyrkovalet - vad vill
svenskarna att de förtroendevalda gör i kyrkan 9:30 SCB: Industrins kapacitetsutnyttjande, andra
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kvartalet
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/kSWAWre
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"Richard Jomshofs retoriska bild är orimlig och direkt
felak…
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2018-04-08. Sida: 14.

Richard Jomshofs (SD) hårda retorik om islam
är orimlig, osann och direkt farlig…
• Sverigedemokraternas partisekreterare Richard
Jomshof uttalande i lördagens DN väcker kritik.
Bland annat säger Jomshof att han "avskyr islam"
och den så kallade "islamiseringen" av Sverige,
och att Mohammed förde krig medan Jesus var en
sympatisk person med ett kärleksbudskap.
Det reagerar islamologen Torsten Janson på
starkt. Han menar att det är orimligt att jämställa
en religion med en religionsstiftare, eller en religion
med en religiös grundskrift.
- Man kan aldrig påstå att islam är lika med
personen Mohammed - lika lite som att Jesus är
lika med kristendomen eller bibeln, säger han.
Dessutom jämställer Jomshof muslimer med islam,
något som enligt Janson är orimligt.
- Även om Jomshof själv säger att många iranier är
kritiska på grund av deras erfarenheter med den
islamiska republiken återkommer förenklade bilder
av det mångkulturella samhället som präglas av
många muslimer - och därmed präglas av islam. Det är en retorisk bild som är orimlig och direkt
felaktig.
Muslimska företrädare är också kritiska mot Jomshofs hårda linje mot islam. Debattören Kashif Virk,
som även är imam inom islams Ahmadiyyaförsamling - ett samfund som grundades av Mirza Ghulam
Ahmad i Indien på 1800-talet - känner igen retoriken.
- Det här är i led med vad de tidigare sagt. Att de jämför islam med nazism som ideologi. De vet att
hatet mot islam är återkommande, särskilt i valrörelsen, säger han.
Han säger sig vilja träffa Jomshof för att föra ett samtal med honom om islam i Sverige.
Abd al Haqq Kielan, imam inom det Svenska islamiska samfundet, ser Jomshofs retorik som
propaganda.
- Det enda han säger om islam är typisk propaganda från de som av olika skäl har anledning att måla
upp en fiendebild av Mellanöstern och den islamiska världen, säger han.
Enligt Torsten Janson är det två saker Richard Jomshof vill ha sagt när han refererar till den så kalllade
"islamiseringen" av Sverige. Å ena sidan talar han om islamisk radikalism - alltså en militant tolkning av
islam så går emot svenska lagar.
- Men å andra sidan, när Jomshof använder sig av idéer om "islamisering" handlar det om människor
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som inte vill anpassa sig till "svenska värderingar" - det blir också ett utslag av islamiseringen, enligt
Jomshof. Då handlar det inte bara om en kritik mot muslimer, utan mot hela det mångkulturella
samhället.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/HLPmqHGo
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Församling nyårsstädar i stadsdelen
SpångaDirekt. Publicerat i print 2019-12-21. Sida: 4.

Den muslimska församlingen Islam Ahmadiyya,
som haft sin bas i Spånga i 15 år, har som
tradition att nyårsstäda på årets första dag.

Den 1 januari 2020 kommer de att städa på
Spånga cricket ground, mellan Tensta och
Rinkeby. Initiativet sker i samarbete med
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, som står för
städredskapen.
- Syftet med att vi städar efter nyårsfirandet är att
vi vill ge tillbaka till samhället. Vi samlas i moskén
och ber årets första bön, sen går vi ut tillsammans
och börjar året med en god och positiv handling
som gynnar samhället, säger Kashif Virk, imam i
församlingen.
1 JANUARI blir FN:s barnkonvention lag i Sverige.
© SpångaDirekt<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/HlnTDwCV
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Informerade om islam på torget
Karlskoga Tidning -Kuriren. Publicerat i print 2021-04-06. Sida: 1.

RELIGION. Imamerna Rizwan Afzal och Kashif
Virk från Ahmadiyya-församlingen besökte
Karlskoga för att prata och informera om islam.

- Vi vill att folk ska komma fram till oss. De får
fråga om vad som helst, de får kritisera oss, till och
med hata oss. Men de ska visa respekt, säger
Kashif Virk.
© Karlskoga Tidning -Kuriren eller artikelförfattaren. Utgivare:
Jonas Klint. Databasens namn: Jonas Klint / Karlskoga Tidning
-Kuriren / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ATi77cyR
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Imam vill stoppa IS-rekrytering.
SVT Lokalnyheterna ABC. Sänt i radio/tv 2014-09-28 19:15.
© SVT Lokalnyheterna ABC<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se/hör nyheten på http://ret.nu/8fSRc8vE
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Var inte rädda för den bokstavstrogne muslimen
Expressen. Publicerat på webb 2018-05-07 05:00.

Integration innebär för mig att älska mitt land,
att verka för dess bästa och at…

I olika opinionstexter och mediala skildringar
framställs "bokstavstroende" muslimer generellt
som problematiska. Ibland påpekas detta i
förhållande till andra "sekulariserade" muslimer.
Vad som avses med dessa två kategorier framgår
inte så ofta. Möjligtvis används de synonymt med
orden "ortodoxa" respektive "liberala". Det framgår
även av diskursen att det är den senare gruppen
som enklast kan integreras in i det svenska
samhället.
Ordet bokstavstroende (enligt SAOL: tro på det
ordagranna innehållet i en religiös text) har en
negativ klang i det svenska språket. Enligt allmän
uppfattning avser denna kategori dem som
lusläser sina texter, utan inslag av varken förnuft
eller pragmatism. De som uppfattas som
bokstavstroende är bland andra IS och al-Qaida,
vilket är paradoxalt eftersom dessa terrorrörelser
är väldigt selektiva i sin förståelse av de religiösa
texterna och konsekvent bortser från både
helheten och religionens centrala läror.
Så fungerar Koranen praktiskt i mitt liv
Som muslim upplever jag en stolthet och glädje av
att min heliga skrift är Koranen. Jag läser den
regelbundet och finner visdom och nya insikter
däri. Men vad innebär det rent praktiskt att jag
följer de läror som finns i skriften? Hur ser jag på
svensk lag i förhållande till detta? Detta tror jag är
frågor vars svar skulle intressera många.
Som muslim ålägger jag mig själv att följa islams
centrala läror om bön, allmosor till de behövande,
fasta under månaden ramadan (bland annat för att
utveckla min empati och medkänsla) och att en
gång i livet åka på pilgrimsfärd till Mecka. Jag tror
på en allsmäktig gud, Allah. Jag tror att personer
som Krishna, Buddha, Moses och Jesus var guds
sändebud till sina folk (35:24), och tror på de
uppenbarelser som de mottog.
Mitt medborgarskap är ett löfte till staten
Koranen lär mig vikten av sanning (9:119), rättvisa (5:8) och att uppfylla mina löften (16:91). Enligt min
tro är medborgarskapet ett löfte jag har gett den svenska staten, och därför är jag ålagd att uppfylla
mina medborgerliga skyldigheter.
I många religiösa traditioner finns den gyllene regeln om att behandla sin nästa som man själv vill bli
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behandlad, men Koranen går längre än så och uppmanar att man ska behandla andra väl av ren
välvilja och människokärlek (16:90).
Vidare uppmanar min tro mig att verka för fred. Nyligen sa ledaren av min församling, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad, följande på en fredskonferens i London:
"Vår tro kräver utav oss att försöka förmå människor, i alla delar av världen, vare sig rika eller fattiga,
vare sig mäktiga eller förorättade, vare sig de är religiösa eller icke-religiösa, till fred och rättvisa."
Koranen och integrationen
Integration innebär för mig att älska mitt land, att verka för dess bästa och att alltid vara lojal gentemot
det.
Vissa bud i Koranen relaterar till hur ett muslimskt land ska styras, och andra är sådana att de ej tillåts
enligt svensk lag. Dessa blir då underordnade budet om att man ska följa lagarna av den plats man
lever i (4:59), alternativt migrera (16:110). Som muslim eftersträvar jag inte att svenska lagar ska
anpassa sig efter mina egna religiösa lagar. Lagarna i ett land är till för alla människor, och ska absolut
inte gynna en viss religiös tradition.
Även om det finns inslag i min religion som skiljer sig från normer i samhället, exempelvis synen på
sexualitet, så betyder detta inte att jag hyser förakt mot människor som lever enligt andra normer. Islam
lär att man ska älska och respektera alla människor, och jag lever efter mottot "Kärlek för alla, hat mot
ingen". Men rätten att ha uppfattningar som skiljer sig från majoritetsnormen är enligt mig en central del
av religionsfriheten.
Likt jag tidigare påpekat, kan en meningsfull tillvaro i ett mångkulturellt samhälle endast vara möjlig om
det sker ömsesidig dialog och det bereds tillfällen att mötas.
Detta är det effektivaste sättet att motverka inbördes fördomar och rädslor. Jag hoppas innerligt att
detta blir vägen framåt.
Av Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Image-text:
Som muslim eftersträvar jag inte att svenska lagar ska anpassa sig efter mina egna religiösa lagar.
Lagarna i ett land är till för alla människor, skriver Kashif Virk. Kashif Virk är imam i Ahmadiyya
Muslimska Samfundet. Kashif Virks samfund informerar med budskapet "kärlek för alla, hat mot ingen".
Foto: PRIVAT
Extra-info:
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/GhjJTgP8
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Sverigedemokraterna förvränger Koranen
Fria Tidningen. Publicerat i print 2015-04-22. Sida: 12.

Sverigedemokraterna läser Koranen på samma
sätt som muslimska extremister, skriver
imamen Kashif Virk.

I SVT Agenda 12/4 intervjuades
Sverigedemokraternas gruppledare Mattias
Karlsson angående de inre stridigheterna i partiet.
I intervjun framgick Sverigedemokraternas syn på
islam och Koranen väldigt tydligt. Man talade om
vanföreställningar som har lika lite i Sverige att
göra som nazism och kommunism.
Koranen beskrevs som en våldsförhärligande och
totalitär ideologi, som både förtrycker kvinnor och
homosexuella.
Mattias Karlsson menade att det hatfulla
budskapet i Koranen är ett "hot mot mänskliga
rättigheter, jämlikhet och fred och stabilitet i
världen". Han konstaterade även att "islam enligt
Koranen är fullt jämförbart med nazism. "
JAG BORTSER HÄR ifrån de sociala effekter
dessa påståenden kan få för de hundra tusentals
muslimer som lever i Sverige. Samtidigt håller jag
med om att islam borde få kritiseras, likt vilken
annan ideologi eller religion som helst.
Som imam vet jag precis vilka verser Karlsson pratar om. Men jag menar även ödmjukt att
Sverigedemokraterna i sin tolkning av Koranen begår samma misstag som de muslimska
extremisterna. Beskrivningen ovan stämmer helt överens med den senare gruppens syn på islam.
MEN ÄR DETTA verkligen vad som står i Koranen? Är det dessa idéer som inpräntas i varje muslim
sedan barnsben och som denne sedan hyser i sitt hjärta och på så vis utgör ett hot mot västerländsk
demokrati?
Teologiska studier av Koranen utgår från ett helhetsperspektiv, där man läser varje vers utifrån dess
textuella eller historiska sammanhang. Att påstå att Koranen kategoriskt förespråkar förföljelse av
meningsmotståndare och personer av annan sexuell läggning är inkorrekt.
Koranen talar på vissa ställen om de judar och kristna som på sin tid genom alla medel försökte utplåna
alla muslimer.
Under en sådan tid uppmanades muslimer att försvara sig själva och sina familjer från undergång.
På ett ställe står det tydligt att muslimer var mycket ovilligt inställda till att kriga (2:216), men att
omständigheterna krävde att de gjorde det. På många andra ställen uppmuntras det istället att
muslimer ska samarbeta med Bokens folk (3:64, 60:8 etc).
KORANEN AVRÅDER muslimer från homosexualitet genom att återberätta historien om Sodom och
Gomorra (27:54). Men ingenstans har muslimer uppmanats till att förfölja, diskriminera eller avrätta
homosexuella. Angelägenheter av rent privat karaktär rättfärdigar inte övergrepp.
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I Koranen står det tydligt att kvinnor bör visas oerhörd respekt (4:19), vilket är en grundsyn. Man kan
tycka vad man vill om att islam skiljer på ansvar och skyldigheter när det gäller de bägge könen, men i
förhållande till rättigheter avseende religion och samhälle så är bägge könen likställda.
Koranen syftar till att skapa en balans, så att man undviker en situation där de bägge könen ställs mot
varandra i en kamp om rättigheter.
Och självklart innehåller Koranen inget hatbudskap. Mina studier har övertygat mig om att den lär mig
hur jag kan älska min nästa på bästa möjliga sätt. Min religion uppmanar mig till medmänsklighet,
välgörenhet och respekt.
GENOM HISTORIEN har innebörden av Koranens verser många gånger förvrängts och plockats ur sitt
sammanhang. Skriften har ofta blivit ett redskap för makt, terror och övergrepp.
Men insikten om människans natur gör det uppenbart att det är vi själva som haft svårt att hämma våra
inre, onda inluenser. Människan har varit likt den hantverkare som medvetet missbrukat sina redskap.
Även om de avsedda verserna inte funnits i Koranen, så hade hatfyllda människor funnit andra
förevändningar till att terrorisera andra. Men en sådan inställning får aldrig anses vara representativ för
en hel livsåskådning.
DET ÄR MED rätta som Sverigedemokraterna kritiserar extremister och påpekar det hot som de utgör
mot vårt samhälle.
Men de antyder samtidigt att de liberala muslimerna inte vet bättre än att följa en skrift som sanktionerar
omänskligt beteende.
Det är denna antydan som jag ställer mig kritisk till.
"Under historien har innebörden av Koranens verser många gånger förvrängts och plockats ur sitt
sammanhang."
Bildtext: Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson likställer islam med nazismen.
© Fria Tidningen<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/waT93oxF
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Radikalisering kan hejdas av religiösa
Dagen. Publicerat i print 2017-06-01. Sida: 16.

RADIKALISERINGSPROCESSER är något som
intresserar en mängd debattörer och
opinionsbildare. Vad är det som får människor
att anamma en extrem världsbild som
förhärligar våld och mord?

Nyligen deltog jag i en föreläsning av Anders
Lindgren, professor i religionspsykologi, anordnad
på Södertörns högskola. Temat var religiös
radikalisering. Lindgren har genom fältarbete i
Indonesien kommit i kontakt med individer från
flera radikala rörelser.
Radikaliseringsprocessen leder till ökad
legitimering av intergruppvåld, ökat engagemang
och ökat risktagande för detta. Radikaliseringen
sker på en beteende-, kognitiv- och emotionell
nivå. De föregås av faktorer som kan vara
politiska, socioekonomiska och sociala.
DET RÖR SIG främst om individer som upplever
orättvisor gentemot sin identitetsgrupp, det vill
säga den sociala grupp de själva tillhör. Sällan
handlar det om individuell "viktimisering", utan det
är snarare större sociala orättvisor som triggar
radikala uppfattningar, där individen tar de
förfördelades parti. Och sällan radikaliseras människor i ensamhet, utan oftast i en social kontext med
släkt och vänner inblandade.
För att förverkliga sin världsbild finns "kollektiva aktionsramar", vari religiösa berättelser fogas in och
ger dem mening. Att extrema handlingar motiveras med religiösa berättelser innebär att de får en högre
mening och dimension. Den ideologi som utformas både begripliggör och legitimerar våldsbruket.
DENNA PROCESS SKER i alla miljöer, oavsett om vi talar om religiös eller politisk radikalisering. Av
alla människor som genomgår denna process utgör unga män mellan 18-35 år en majoritet, enligt
Lindgren.
När vi således diskuterar radikalisering och handlingsplaner för att motverka detta är det viktigt att väga
in dessa faktorer. Främst handlar det om att ge unga människor en betydelsefull samvaro och ökad
förståelse för sociala orättvisor. I detta arbete kan flera aktörer i samhället samverka, även vi religiösa
företrädare.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/4ftyf6Bh
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Stella Tormanov intervjuar Imamen Kashif Virk om Islam i
Europa
Newsvoice. Publicerat på webb 2017-09-25 10:47.

© Newsvoice<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/e8RT2tr4
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Tomma asylboenden borde bli folkhögskolor
Kvällsposten. Publicerat i print 2018-01-01. Sida: 4.

■■ Ska vi bryta utanförskapet bland gruppen
utrikesfödda måste de nyanlända snab…

Jag väckte själv frågan redan i början av
1990-talet: Det måste ställas hårdare krav på
nyanlända för att vi ska få en fungerande
integration. Fler har följt efter sedan dess, och på
samma sätt beskyllts för att vara populistiska, för
att flörta med främlingsfientliga krafter. Lars
Leijonborg, Nyamko Sabuni och Per Schlingmann
är några av dem som i själva verket var före sin tid.
När Lars Leijonborg 2002 föreslog att det skulle
införas ett språktest för svenskt medborgarskap
beskylldes han av politiska motståndare och
tidningarnas ledarsidor för att vara populistisk.
Några år senare väckte hans partikamrat Nyamko
Sabuni nytt liv i förslaget, utan framgång. Hon
föreslog då i stället att invandrarna skulle få göra
ett medborgartest där man kunde syna deras
demokratiska värderingar. Även det förslaget
röstades ned av partiet. 2008 lanserade dåvarande
moderate partisekreteraren Per Schlingmann ett
förslag om "kontrakt" för invandrare om "svenska
värderingar". "En grov flirt med främlingsfientliga
krafter", skrev Aftonbladet.
Motståndet fanns också inom Moderaterna. Själv väntade jag förgäves i tre timmar på dåvarande
migrationsministern Tobias Billströms kontor för att få diskutera just de här frågorna. Senare har
Billström avslöjat att det var partiledaren Fredrik Reinfeldt som kvävde den interna debatten om
flyktingpolitiken.
I dag är tonläget ett annat. Varken Aftonbladet eller den politiska eliten låter sig uppröras när
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på DN Debatt skriver att "vi inte ska vara ängsliga inför att
skapa en dialog om vilka värderingar vårt samhälle vilar på i dag". Jag har under lång tid sökt Ylva
Johansson för att få i gång en diskussion. Nu har jag äntligen fått en kontakt på departementet som ger
hopp om något kan hända.
Den känsliga frågan om "svenska värderingar" som länge befunnit sig i kylan har nu bjudits in i
stugvärmen. Och det är väl bra. I synnerhet om vi kombinerar det med att ställa krav på
språkkunskaper, vilket är avgörande för både integration och tillväxt i svensk industri.
I dag är arbetslösheten bland inrikesfödda fyra procent, bland de utrikesfödda 16 procent. Att få en
utrikesfödd i arbete tar i genomsnitt nio år. Mellan åren 2005 och 2016 ökade arbetslösheten bland
lågutbildade från 10 till 17 procent, allt enligt en ny rapport från SCB. Det har lett till lägre tillväxt och
ökade sociala spänningar.
Lösningen är språkkunskap. Ska vi bryta utvecklingen måste de nyanlända lära sig svenska. Mitt
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företag erbjöd språkundervisning på våra anläggningar, men utan stöd eller gehör från politiskt håll. Vi
satsade pengar och vi hade pensionerade lärare som gjorde ett fantastiskt jobb. Men vad hjälper det
när många män förbjuder tjejer och kvinnor från att lära sig svenska av rädsla för att de ska bli bättre än
de själva?
Tidigare landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström, drog i gång en utredning för att de
asylsökande skulle ha något att göra på anläggningarna. Det landade i en satsning på
matlagningskurser när det självklara hade varit utbildning i svenska språket.
Mitt förslag: Gör de bra asylanläggningar som nu står tomma till folkhögskolor där nyanlända kan bo
och lära sig svenska. Här har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht chansen att få människor att hitta till
landsbygden i stället för att tryckas in i storstäderna med problem som följd. Det växande utanförskapet
ses som ett av våra allvarligaste samhällsproblem, samtidigt som bristen på personal hämmar tillväxten
i våra företag.
Bilden är tydlig. Sätt nyanlända och arbetskraftsinvandrare i skolbänken. Nu!
"Här har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht chansen att få människor att hitta till landsbygden."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Vi med psykisk sjukdom är inte av en sämre sort Vi måste sätta stopp för vansinnet med raketerna Ge
mig en chans att förklara islams mittfåra
Bildtext: DAGS FÖR SKOLBÄNKEN. Ska vi bryta utvecklingen måste de nyanlända lära sig svenska,
skriver Bert Karlsson. | BERT KARLSSON Entreprenör | Debatten riskerar nu att upprätthålla stigmat
kring psykisk sjukdom, skriver Ann Heberlein. | Det är hög tid att förbjuda försäljning av pyroteknik till
allmänheten, skriver hundpsykologen Anders Hallgren. | Imamen Kashif Virk ger fem råd för hur man
ska förstå islam bättre.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/T4JPHnPn
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"SD tolkar Koranen på samma sätt som IS"
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2017-11-26 16:26.

SD-ledamoten Martin Strids resonemang kring
att muslimer inte är fullt människor upprör: Sverigedemokraterna tolkar Koranen som IS
gör, säger Kashif Virk, imam verksam i Spånga.

SvD når Kashif Virk på ett norrgående tåg efter att
han besökt en församling i Malmö. Han är född och
uppvuxen i Partille utanför Göteborg, och är sedan
fem år verksam som imam.
- Sättet som den här mannen uttalar sig på är
oerhört upprörande. Han använder vår profet
Muhammed på ett sätt som avhumaniserar
muslimer. Var har han lärt sig om islam? Är det på
Avpixlat eller någon annan ensidig
informationskälla? frågar sig Kashif Virk.
Imamen beskriver en muslimsk vardag där
nidbilden av religionen håller på att cementeras.
- Man målar upp ett spöke. Det blir en onyanserad
bild som är svår att komma ifrån. I media lyfts den
icke utövande muslimen fram som positiv. Därför
har också många muslimer tystnat. De orkar inte i
ett läge då vi skulle fortsätta diskussionen, förstå
texterna och inte förminska problemen, säger
Kashif Virk.
Han använder vår profet Muhammed på ett sätt
som avhumaniserar muslimer.
Imamen väjer inte för verkligheten, att det även
existerar våldsbejakande islam.
- Tyvärr sker det i vissa muslimska länder, där
extrema muslimska idéer frodas och sprids bland
annat till Sverige under islamsk täckmantel.
Avslöjanden om slavhandel i Libyen var
fruktansvärt att se, säger Kashif Virk.
Imamen säger att SD i sin tolkning av Koranen
begår liknande misstag som extremisterna gör.
- Sverigedemokraterna tolkar Koranen som IS gör.
Koranen innehåller tydliga verser som förespråkar
jämställdhet, förbud mot terrorism och principer för
hur en demokrati ska se ut. Den förbjuder även all
form av diskriminering, säger Kashif Virk.
Skulle du kunna samtala med SD?
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- Jag skulle vilja sitta ner och förstå dem. Vi måste prata med varandra, inte om varandra. Islam
förespråkar kärlek för alla. Lögnen är den största synden, säger Kashif Virk.
Image-text:
"Sättet som den här mannen uttalar sig på är oerhört upprörande" säger Kashif Virk, och syftar på
SD-politikern Martin Strids uttalande om att muslimer inte är 100 procent människor. Foto: Privat
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/aLXJHLRy
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Missförstånd om verser i Koranen
Dagen. Publicerat i print 2016-02-02. Sida: 11.

PRÄSTEN TONY LARSDAL skriver i sin
debattartikel (20/1) om hur människans moral
utvecklats över tid och hur Guds lagar
anpassats efter denna utveckling.

Att människor omskolades från barbari till
civilisation anser Larsdal var en del av den
gudomliga planen. Den människosyn som skulle
vara för evigt förmedlades sedan genom det Nya
testamentet, anser han.
Ur ett religionshistoriskt perspektiv är denna
förklaring inte ny. Innan upplysningen gick teologin
ut på att just förklara hur tidigare religioner och
"vanföreställningar" var underordnade
kristendomen och dess upplysningsideal. I det Nya
testamentet finner vi dessutom att Jesus snarare
bejakar än förkasta den tidigare skriften.
Vi muslimer har djup respekt för Jesus (frid vare
med honom). Koranen förklarar honom vara
messias och "ett sändebud till Israels folk" (3:49).
Detta betyder självfallet inte att den bild av Jesus
som förmedlas i det Nya testamentet är generellt
accepterad av islam.
Hursomhelst, så vill jag främst kommentera det Larsdal skriver om islam.
LARSDAL DRAR ONEKLIGEN en koppling mellan arkaiskt barbari, islam och IS/Daesh. Men om man
känner till kontexten av de koranverser som citeras (33:26-27) så kan man enkelt inse att de i själva
verket inte alls handlar om plundring, mord och slaveri. Kortfattat beskriver de ett händelseförlopp där
Medinas judar (stammen Banu Quraizah), som ingått ett avtal med muslimerna, bistod fienden att
angripa staden. Den muslimska reaktionen var högst en straffåtgärd. Hursomhelst, läser man denna
skildring i historien så finner man spår av att profeten Muhammad (frid vare med honom) önskade
förlåta dem, men att omständigheterna inte tillät det. Under alla tider har orientalister opponerat sig mot
denna historiska incident, utan vidare insikt i dess historiska bakgrund. Därför är det förvånande för mig
att även en nutida präst anser detta vara exempel på barbari, plundring och kvinnoslaveri.
Religioner bör studeras utifrån ett jämförande perspektiv samtidigt som man även har kunskap om varje
religions individuella historia. I en kunskapsepok som vår imponerar svepande påståenden om
religioner föga.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ZTlkUXNS
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Man kan aldrig påstå att islam är lika med personen
Mohammed…
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-04-06 19:59.

Richard Jomshofs (SD) hårda retorik om islam
är orimlig, osann och direkt farlig…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/MAW695y8
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»Förtydligandet«blir grumligt igen
Fokus. Publicerat på webb 2018-06-01 10:42.

Salahuddin Barakats förtydligande om dödshot
mot avhoppade muslimer gör inte saken
tydligare. Han föreslår ingen väg framåt som
skulle bryta mot denna rättslära - men det finns
imamer som reagerat på ett annat sätt.

Problemet med det "förtydligande" Salahuddin
Barakat skrivit, efter att han resonerat i Dagens
Nyheter om dödshot mot avhoppade muslimer, är
att inte mycket blir klarare.
Han upprepar att han själv är emot hot och våld
mot avhoppare. Det sade han redan i DN-artikeln
och det framgår av det blogginlägg jag skrev om
artikeln. Han upprepar att det han gör är att förstå
och förklara dem som hotar med död och våld, inte
att försvara och acceptera dem.
Redan där blir det en aning grumligt igen.
Om man inte förstår att det sättet att resonera är
ett problem - för Sverige och för islam - har man
inte förstått poängen.
"Enligt klassisk muslimsk rättslära är det dödsstraff
på att lämna islam", säger Salahuddin Barakat i
DN-reportaget. I sitt "förtydligande" föreslår han
ingen väg fram för en reform som bryter med
denna rättslära. Det är svårt att sluta sig till annat
än att Salahuddin Barakat inte vill eller tycker sig
kunna ompröva och ta strid mot en rättslära som
föreskriver dödsstraff för muslimska apostater. Han
vill bara att den inte tillämpas.
Om man inte förstår att det sättet att resonera är
ett problem - för Sverige och för islam - har man
inte förstått poängen med det jag skrev och det
uppseendeväckande i Niklas Orrenius reportage,
som jag utgick ifrån.
Man behöver inte resonera så. Det finns faktiskt
imamer som reagerat på ett helt annat sätt. Kashif
Virk, imam i Ahmadiyya Muslimska Samfundet, har
tillsammans med två kollegor författat ett helt annat
inlägg med anledning av Orrenius artikel. "Det
finns inget dödsstraff för att lämna islam", är
rubriken. Deras poäng är att dödsstraffet för
apostasi inom islam har blivit en dogm på ytterst svaga grunder. Det är medeltida teologer som "genom
högst slingrande tolkningar och resonemang lyckas upprätthålla en intolerant lära som föreskriver
dödsstraff för att lämna islam".
Varför samtida imamer måste ta denna tolkning som given är oklart. Kashif Virk och hans kollegor
pekar på en rad rimliga invändningar och öppningar för att ompröva en dogm som är direkt oförenlig
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med ett civiliserat samhälle.
Man kan säkert invända att Ahmadiyya-grenen inom islam inte är representativ. Det är en liten grupp
som är illa sedd av islamister. De utsätts ofta för våld och hot om våld av andra grenar av islam.
Nämner man Ahmadiyya är det inte ovanligt att andra muslimer reagerar kraftigt, menar att de inte är
"riktiga muslimer" och att de "kommer att brinna i helvetet". Citaten är tagna från diskussioner jag följt
digitalt.
Människor som önskar andra människor till helvetet, snarare än att bemöta deras argument, finns det
all anledning att vara oroad för.
Men att den typen av "argumentation" har en så framskjuten plats inom islam, är bara ytterligare ett
exempel på varför islam har allvarliga problem. Människor som önskar andra människor till helvetet,
snarare än att bemöta deras argument, finns det all anledning att vara oroad för. Det är inte islamofobi,
det är självbevarelsedrift och ren anständighet. Det är helt enkelt inte ett godtagbart sätt att bemöta
meningsmotståndare. Att vara oense med Ahmadiyyagrenen om huruvida Mahdin, den islamska
motsvarigheten till Messias, anlänt eller ej är en sak. Att resonera om korantolkning i andra delar en
annan. Argument och resonemang är inte ogiltiga beroende på vem som yttrar dem.
Och, framför allt: om det verkligen är teologiskt omöjligt att göra en annan tolkning av islamska
trossatser, än att dödsstraff åtminstone i princip gäller för apostater, har vi alla ett mycket stort problem.
Det kan inte lösas genom att säga att det är fel att verkställa de straff religionen påbjuder. Det är inte att
vara moderat, eller prövande, det är att vara undflyende.
© Fokus<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/MPLuQy0D
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Imam: Sluta tolka Koranen på samma sätt som IS, Mattias
Karlsson
Nyheter24. Publicerat på webb 2017-09-08 12:53.

© Nyheter24<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/UOpxvyuG
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"SD:s framgång hade kunnat hejdas"
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2018-11-02 06:50.

De övriga riksdagspartierna har varit SD:s
bästa valarbetare när de inte tagit människors
oro på allvar, skriver tidigare kommunalråd i
Huddinge (C).

Andra debattämnen denna fredagsmorgon är
homosexuella i moskén, tilliten till rättsväsendet
och aborträtten.
Foto: Sten-Åke Stenberg, Mostphotos / Petter
Arvidsson, Bildbyrån
1. Förmågan för och tilliten till rättsväsendet måste
tryggas
Centrala delar av rättsväsendet saknar resurser för
att klara sina uppdrag på ett rättssäkert och
hållbart sätt. Den kommande höstbudgeten bör
därför innehålla offensiva satsningar på landets
åklagare och domare. Det finns dessutom ett brett,
parlamentariskt stöd för sådana satsningar, skriver
företrädare för Jusek och Saco-S. Hela artikeln på
Dagens Samhälle
2. Homosexuella är välkomna i vår moské
Vårt polariserade samhälle är i stort behov samtal
över åsikts- och trosgränser. I debatten om
SSU-Malmö beskrivs min församling Islam
Ahmadiyya som homofobisk, något som jag vill
bemöta, skriver imamen Kashif Virk. Hela artikeln
på Dagens Samhälle Foto: Sten-Åke Stenberg,
Mostphotos
3. "SD:s framgång hade kunnat hejdas"
Om våra politiker hade tagit människors åsikter
och oro på allvar, i stället för att döma, hade färre
röstat på Sverigedemokraterna, skriver Katharina
Wallenborg, fd kommunalråd med ansvar för bland
annat demokrati och jämlikhet. Hela artikeln på
Göteborgs-Posten
4. "SD mer borgerligt än C - enligt väljarna"
Regeringsbildningen drar ut på tiden och
alliansledarna är oense om huruvida de ska
försöka regera med hjälp av SD:s indirekta stöd. Politikerna har en bild av läget, men väljarna tycks ha
en annan. Faktum är att SD-sympatisörerna är "mer borgerliga" än Centerpartiets, skriver Skops
vetenskapliga ledare Örjan Hultåker. Hela artikeln på Dagens Industri
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5. Ge en bred regering fyra år för att lösa framtidsfrågorna"
I den oavgjorda situationen efter valet skulle partierna nu kunna enas om att låta en brett sammansatt
regering förutsättningslöst utreda den svenska modellen och det svenska välfärdssystemet under fyra
år. Det innebär ett slags reformstopp, men politiska beslut är nästan alltid är resultat av långdragna
processer, inte av riksdagsomröstningar, skriver Mats Svegfors. Hela artikeln på Dagens Nyheter
6. "Den fria aborträtten är inte en vänsterfråga"
I Norge öppnar statsminister Erna Solberg för att inskränka aborträtten. Det som händer i Norge kan
också hända i Sverige. Det vilar ett ansvar på den breda borgerligheten att ta kampen för att värna
möjligheten till abort och jämställdheten. Det skriver Maria Arnholm (L), tidigare jämställdhetsminister.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet
7. "Nu måste it-jättarna sluta att stödja hatet"
Nu är det upp till bevis för techbolagen - ska de sluta stödja hatet eller ska de ha skygglapparna på till
nästa manifestation av dödligt våld, skriver Lisa Gemmel. Hela artikeln på Aftonbladet
8. "Många kvinnor har valt slöjan frivilligt"
SVT har gått ner sig i det identitetspolitiska träsket och normaliserar slöjan - ett allt annat än
okomplicerat plagg, skrev Malin Lernfelt. Nu svarar ansvarige utgivaren Martin Vårdstedt och
projektledaren Ulrika Nulty. Hela artikeln på Expressen
9. "Det är dags att lyfta blicken och se faran"
i lägger timmar på att söka självbekräftelse eller avkoppling på Facebook, Instagram, Twitter och
Snapchat medan isberg smälter, Trump skrävlar, nazister marscherar och journalister får sin frihet
krympt, skriver Christer Nylander. Hela artikeln på Aftonbladet
10. "Klimatförändringarna respekterar inga gränser."
Vi är angelägna om att viktiga frågor inte ska tonas ner av oro för vad konsekvenserna kan bli. Det
skriver Oskar Adenfelt och Hedvig Heijne vid den gröna liberala tankesmedjan Fores tillsammans med
Yasemin Arhan Modéer, vd för Altitude meetings. Hela artikeln på Sydsvenskan
11. "Demokrati på villovägar"
Förslaget att bebygga hela Skanstorget har inget med bostadsbristen att göra. Det är ett led i att göra
stadsbyggandet till handelsvara, skriver Bengt Andersson Liselius, arkitekt SAR/MSA. Hela artikeln på
Göteborgs-Posten Håll koll på 9:30 Riksbanken publicerar penningpolitiskt protokoll
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/fVD3qrtQ
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Kalendariet
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2017-03-17. Sida: 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.

Klubb Fredag Blacknuss Fasching,
Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 23:30-3, 23
år…

Brillo Taverna Brillo, Sturegatan 6, O
Östermalmstorg, kl 21-2. Live kl 21: Esther.
Apertivo med Andreas Bertman & Luciano Leiva.
So mi it: Sofia Broomé och Miriam Lindal. I
matsalen: Daniel Bertholdson.
GRATIS Coco Transistor Bar Brooklyn, Hornstulls
strand 4, O Hornstull, kl 20, 20 år. Live: Star
Family. Dj: Choco Canel och Wilhelm Tengdahl.
Disco 2000 Södra Teatern, Mosebacke torg 1, O
Slussen, kl 22. Klubb för nostalgiska
millenniumkids i Kristallbaren.
Hip Hop Karaoke Södra Bar, Mosebacke torg 1, O
Slussen, kl 21, 20 år. Öppet för alla att visa sina
rapskillz på mikrofonen till hiphophits från förr och
nu (anmäl dig på hhk.sthlm@gmail.com)
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, O Hornstull, kl
21-3. Bar Barranco: Sheit. Laika: Lighthouse.
Enzo's Pachinko: Julia Boman, Amanda Eddestål
och Clara Göykeres.
Kåken Regeringsgatan 66, O Hötorget, kl 22-2. Fredag med Kösten och Bullen. Niklas: Kristian Anttila,
Richie Keegan och Love & Jensa.
Luciferian Society Kraken, Rökerigatan 1 D, Slakthusområdet, O Globen, kl 20-3, 18 år. Live: Ofermod
(Ott cial), Sol Nox, Mephorash and Voodus. Dj Myrkheimrs.
Morfar GinkoSwedenborgsgatan 11, O Mariatorget, kl 21-1.
Uppe: Johan Brolund. Nere: Soca Dennis.
Oldies Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 22-2, 20 år. Ska, rocksteady,
reggae och jamaicanskt 60-tal på sjutumsvinyler med DJ Luke Dambuster från Gent i Belgien som gäst
hos Bangarang Hi-Fi.
h Pop #8 Slakthuset, Slakthusgatan 6, O Globen, kl 22-3. Live: Elias One Man Band. Pop med djs
Theodora (Trillpussies), Magnus Olsson, Felix Flike och Lång-Kalle. 420: djs Adriatique (Diynamic) och
Fabian Tanz (Tanz Oase).
GRATIS Rival Mariatorget 3, O Mariatorget. Djs, kl 17-21: Sussi Zällh. Kl 21-2: Jonas Tottmar.
GRATIS SoulShack Orangeriet, Norr Mälarstrand kajplats 464, O Rådhuset, kl 21. Soul soul soul med
Munken och Robert Baum. Värd: Starbouncer.
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GRATIS The Breakdown Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 17, 18 år. Musik, människor och
performance med dj Ivan i foajébaren. Gäster: Kerone Campbell, spolen word och Linda Nápoles, sång.
Under Bron Hammarby Slussväg 2, O Skanstull, kl 22-5, 23 år. Downstairs: Cab Drivers, Henrik
Bergqvist. Upstairs: Baba Stiltz, Stiletti-Ana live, Frans. Nature bar: Camilla Almqvist Terán.
Vassa Eggen Fredag Birger Jarlsgatan 29, O Östermalmstorg, kl 18-2. AW med djs Philip Bratt & Leo
Sjökvist, kl 22-2: Charlotte Norman, Harriet Ramato & Arina Logacheva ('s gråtfredag).
WKND Flemingg 2, O Rådhuset, kl 22-3, 18 år. Djs Caffe & Molly, Min Ascendent, Amin Moussavi och
Alexander Pappas.
Lördag
Berns Berzelii Park, O Kungsträdgården, kl 22-3, 23 år. Stora salongen: Moa Lönnå. Asiatiska: Micke
Julander. Terrassen: Emil Rydberg och Janna Norberg.
Brillo Taverna Brillo, Sturegatan 6, O Östermalmstorg, kl 22-2. Djs Farstakalle och Nasty Nate.
Flexout Audio Label Night Slakthuset, Slakthusg 6, O Globen, kl 22-3, 20 år. Lineup: QBIG & Zenith B,
Bassi,Sense MC, Estated , JNB, I. Spaceman och RZT.
Hornhuset Långholmsgatan 15 B, O Hornstull, kl 21-3. Bar Barranco: Date. Laika: Kaffe, Kaka och
Karaoke. Enzo's Pachinko: William Tottie.
Kraken Rökerigatan 1 D, Slakthusområdet, O Globen, kl 19-3, 18 år. Live: Mörk Gryning Ott cial,
Inferno, A Canorous Quintet, Empty och Netherbird. Dj Myrkheimrs.
Kåken Regeringsgatan 66, O Hötorget, kl 19-2. Drunken Nights med djs Leonard Brunner, Max Alm,
Frida Siversen Kung och Martin Baude.
Landet LM Ericssons väg 27, O Telefonplan, kl 21-1. Live: Lakely och Flury stämsång, country,
akustiska gitarrer m m.
Morfar Ginko Swedenborgsgatan 11, O Mariatorget, kl 21-1. Uppe: Olle Odjur och Leo Forsell.
Nere: Kim Sandgren och Daniel Lindeberg.
h Neon Debaser, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 19-3, 20 år. En utopi med neonfärgade
sparkdräkter, walk-mans och Commodore 64 - liveset av franska College, Robert Parker och
Waveshaper, på Stora scenen.
h Panda 2.0 Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18-3, 20 år. Videoprojektioner,
bjudpopcorn, glitterdraperier, popkavalkader och dans. Alice B live och gäst-dj.
Radical Rhythm Revue Brasseriet, Strömg 14, O Kungsträdgården, kl 21-1. RRR med vänner mixar
soul, funk, rare grooves m m.
h Rough Inna Town Soundclash
Nalen Klubb, David Bagares g 15, O Hötorget, kl 21-2, 18 år. Tre sounds battlar om de bästa exklusiva
dubplatesen: Infinity Sound vs Major Vibez Sound vs Nice It Up Sound.
Salsa Tropical Carribean Clandestino, Kungsgatan 17, O Hötorget, kl 22:30-5, 20 år. Fiesta total med
The Latin Lovers som spelar salsa, bachata, reggaeton, merengue, carribean mambo m m - 2 pistas de
baile.
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Sono Unica Södra Bar, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 21. Minimalistiska eskapader inom
housemusiken med dj SEPP och PAPA. Kristallbaren: Jonas Franzén, Johan Bäckman och Albol.
Soul Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 24-4, 20 år.
Soul, disco, funk och latin med Munken och Baum.
Stubborn Heart Soul Club
Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 22, 20 år. Det bästa från 1960- talets
skitiga R&B och rykande soul - som The Four Tops, James Brown och Fontella Bass. Gäst: Dave
Moore (uk).
Under Bron Hammarby Slussväg 2, O Skanstull, kl 22-5, 23 år. Nere: Evigt Mörker, Sandra Mosh.
Uppe: Artur8 och Mackan. Nature: Andreas Bertman.
WKND Fleminggatan 2, O Rådhuset, kl 22-3, 18 år. Lineup: E- Tainton, Leiyah och John Örvell.
Tisdag
Kroch#2 Pygméteatern, Vegag 17, O Odenplan, kl 19. Live: Mag - trombon-megafonpop. Sami
Pekkola-Simo Laihonen - finsk frijazz. Maggie Nicols-Matilda Rolfsson - röst och slagverk.
Torsdag
Under bron Hammarby Slussväg 2, O Skanstull, kl 17-3.
Live: Fontän. Höga Nord djs.
Konsert
Dansmusik
FREDAG
BEX:s Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr: Föreningen
Gamla & Nya Vänner.
GRATIS Bredängsgänget Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 13-15.
Chiquita Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 19.30-23. Dans i Brommasalen. Arr:
Västbergaträffen.
Kenneth Hertz Fältöversten, Valhallavägen 148, O Karlaplan, kl 13. Arr: Dansträffen.
LÖRDAG
Gideons orkester NT-gymnasiet, Mälarvägen 2, Järfälla, kl 19-23.
Dans. Arr: GDV Jakobsberg.
MÅNDAG
Gentle Combo Band Chicago Swingdance Studio, Hornsgatan 75, O Zinkensdamm, kl 20.15. Dans till
jazz.
Wahlén & Segeblad ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26, kl 10-11.30. Måndagsdans.
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TISDAG
Ingez Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen. Arr: Söderträffen.
Kjell Dahls orkester Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby, kl 13.
Dans. Arr: SPF Tibbleseniorerna.
TORSDAG
Patrick Eklöf Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Dans i Brommasalen.
Arr: Föreningen Nya Vänner.
Folkmusik
FREDAG
h GRATIS Blarney Pilgrims O'Connell's, Stora Nygatan 21, O Gamla Stan, kl 15-24.
S:t Patrick's Day-firande.
Quilty Stora Scenen, Kulturhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen, kl 19. Irländsk folkmusik.
Tjaut Nya Carnegiebryggeriet, Ljusslingan 15, Hammarby sjöstad, kl 19. S:t Patricks Dayfirande.
LÖRDAG
GRATIS Blarney Pilgrims O'Connell's, Stora Nygatan 21, O Gamla Stan, kl 20-0. S:t Patrick's weekend.
SÖNDAG
Öppet Folkmusikhus Skeppsholmsgården, Slupskjulsvägen 12, O Kungsträdgården, kl 16.30. Låtstuga,
visstuga, instruktion i gammaldans och polska, dansteknik, polskeakut, allmän dans till levande musik.
Spelmanscafé öppet 18-22. Arr. Föreningen Folkmusikhuset.
MÅNDAG
Open Stage Stallet, Stallgatan 7, O Kungsträdgården, kl 19. Scenen för dig - musiker, dansare,
lyssnare - som vill testa något nytt.
ONSDAG
h Cristina Branco Södra Teatern, Mosebacke torg 1, kl 19. Fadons sofistikerade drottning.
Jazz/blues
FREDAG
Bluesjam S:ta Clara Bierhaus, Lilla Nygatan 17, kl 20.
Jan Allan och Jonas Jonasson Quintet Ekebyhovs slott, Björkuddsvägen 107, Ekerö, kl 19. Arr:
Föreningen Jazz på Mälaröarna.
Lina Nyberg Band Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
Lönnkrogen Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 20. Djävulens musik, d.v.s. jazz, i Scalas
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källare varannan fredag. I Lönnkrogens musikerkollektiv bl a: Niklas Fernqvist, Jonas Kullhammar,
Johan Åström, Amanda Sedgwick Filip Ekestubbe, Per Ruskträsk Johansson, Tobias Wiklund, Gustav
Lundgren, Terese Lien Evenstad, Alexander Brott, Isabella Lundgren. Erik Tengholm, Klas Lindqvist.
Sjöberg & Friberg Blues Duo
Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19.
Stockholms Bluesförening presenterar: Uncle Doghouse
Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 21. Stampen After Work Live Soul Session 17.30 -19.30.
GRATIS Tommy Löbel Swing Band Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl
19. Klassisk swing.
LÖRDAG
Brian Kramer's International Blues Jam Engelen, Kornhamnstorg 59 B, O Slussen, kl 14-18.
Eftermiddagsjazz Rost, Wollmar Yxkullsgatan 52, O Zinkensdamm, kl 16. Standards,bebop och
ballader med: Anders Ellman, flygelhorn, Lasse Olofsson, trombone, Maria Kvist, piano/sång och Ivar
Lindell, kontrabas.
Freddie Nyström Power Trio
Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19.
Hayati Kafé m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
GRATIS MusikMACKen Gröna Dalen, Gröndalsvägen 40, kl 13. MKP trio med Anna Persson, Blues
Injection, Roaders.
Saxofonkvartetten Rollin´Phones
Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl 18. Musik i helgsmål: "Dedicated". En glad konsert med
saxofoner och percussion. Jazzstandards och folklåtar.
GRATIS Sextetten Fem Snabba Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19.
Klassisk jazz.
Top Dogs med Mr. Bo Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 21. Stampen Big Time Blues Jam
14.00-19.00.
SÖNDAG
Börge Lindgren Family Band Vallentuna teater, Gymnasievägen 4, kl 18.30. Orgeljazz. Förband från kl
17.30 där Ludwig Sievert spelar piano. Arr: JaNo.
Claes Jansson Spånga församlingshus, Värsta allé 1, kl 15. Musiker: Claes Askelöf, gitarr, Kjell
Fernström, piano, Per Johansson, Jocke Ekberg, trummor.
Arr: JAZZiSpånga.
GRATIS South Station Stompers Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, O Mariatorget, kl
14-17. Klassisk jazz.
h Sven Z - En minneskonsert
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Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 18.30. Soul-& blueslegendaren Sven Zetterberg gick bort i
december 2016. En konsert till hans ära med Louise Hoffsten, Eric Bibb, Bill Öhrström, Knock-Out
Greg, Chicago Express, Sven Zetterberg Blues Band m fl.
MÅNDAG
GRATIS Brian Kramer's Blue Mondays Engelen, Kornhamnstorg 59 B, O Slussen, kl 20-23. Blueskväll
med Brian Kramer Band och/eller gäster.
GRATIS Gypsy Jazz Jam Häktet, Hornsgatan 82, O Mariatorget, kl 20. Svenska Django Reinhardt
Sällskapet bjuder på jam varje måndag. Varje jam-kväll börjar med ett set musik av Gustav Lundgren
(Gitarr), Aurelien Trigo (Violin) & Juan Mendoza (Bas). Ibland med gästartister.
GRATIS Jamkultur: Hurrakel the Show Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 19.30.
Releasekonsert. Anna Lund belönades 2016 med P2 Jazzkatten som årets nykomling, nu släpper
trumslagaren debutalbum med sitt band. Öppet jam från kl 21.
GRATIS Tradjazz Jam Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19.
TISDAG
Dr Rulles Jazzklinik Medborgarhuset Trappan, annexet, Albert Aronsons torg 5, O Vällingby, kl 19.
Jazzklubb Trappan i Pelarsalen.
Erik Kjellberg trio Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19.
Kvällens gästsolist: Daniel Svensson, gitarr.
Joey Buddy Trio Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20. Little Gunnar's Blue Tuesday.
h Nisse Landgrens hörna:
Tommy Körberg Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 19.30. Samtal och musik.
Kanske lite jazz, kanske lite rock. Hörsalen.
Öberg/Johnsson/Lindeborg:
Serious Coffee Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. Musik av Mats Öberg i gränslandet
mellan fusion och jazz.
ONSDAG
Annabell Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 21.
Bjärhall Combo Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19. GRATIS Bodil Andersdotter
Restaurang Lilla Wien, Swedenborgsgatan 20, O Mariatorget, kl 19-21. Barpianist som spelar varje
onsdag "Från visa till jazz".
GRATIS Canal Creepers NOJB Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19.
Glad New Orleans jazz. GRATIS Jazz i Boo Boo Folkets Hus, Orminge Centrum, kl 11. Varje onsdag kl.
11 bjuder Jazziorerna på öppen repetition. Lyssna och fika.
GRATIS Lira med Anders Linder Le Pot, Karlbergsvägen 52, O S:t Eriksplan, kl 20. Onsdagsjazz. Nisse
Landgrens hörna: Tommy Körberg Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 19.30.
Samtal och musik. Kanske lite jazz, kanske lite rock. Hörsalen.
Play den svenska sångboken:
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David Bennet m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
Torbjörn Zetterberg & den stora frågan Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20.
GRATIS Varning för Jazz! S:ta Clara Bierhaus, Lilla Nygatan 17, kl 20.
Jam session. Varje onsdag med ny inbjuden gäst.
TORSDAG
Ashes Stampen, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 21.
Chris Lightcap's Bigmouth
Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. Modern jazz och klassisk rock.
h Christer Jonasson & Christer Lyssarides Bluesbaren, Hornsgatan 55, O Mariatorget, kl 19. GRATIS
Gustav Lundgren Trio Brasserie Makalös, Västra Trädgårdsgatan 11 B, O Kungsträdgården, kl 17.30.
Gypsy jazz.
Hannah Svensson m fl Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21, O Hötorget, kl 20.30.
GRATIS Mandy´s Blue Seven Restaurang Louis, Söderhallarna plan 4, O Medborgarplatsen, kl 19.
Klassisk jazz.
Second Line Jazz Band Nya Föreningsgården, Larsbergstorget 9, Lidingö, kl 19. Tradjazz. Arr: Liding
jazzklubb.
Solna Storband & sångerskan Anna Svedin Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, O Rådmansgatan, kl
17.30-20. Storbandsjazz. Stockholm Jazz Trio Plugged Records, Stora Nygatan 45, O Gamla Stan, kl
19.30. Club Plugged.
GRATIS We Float Hotel Hellsten, Luntmakargatan 68, O Rådmansgatan, kl 20.
Klassiskt
FREDAG
Blåsarsymfonikerna: Igor & Lili
Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl 17. En afterworkkonsert där Blåsarsymfonikerna
och chefsdirigenten Cathrine Winnes ger en försmak av konserten Igor & Lili den 18/3. Konsert Forts.
Musiken av Lili Boulanger och Igor Stravinskij presenteras.
Lunchkonsert Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.45. Kungliga Operans egna
sångare och musiker i Guldfoajén.
GRATIS Pianolyrik S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, O T-Centralen, kl 12. Peter Henning, piano.
Rising Stars: Horácio Ferreira
Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 19. Den portugisiske klarinettisten framför musik av: Poulenc,
Martinu, Mantovani, Hakola och de Sarasate.
Rising Stars: Tamsin Waley-Cohen
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Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 12.15. Musik av Gershwin, Debussy och Sibelius. Tamsin
Waley-Cohen violin och Huw Watkins piano.
Strindbergs Stadsresan S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2, O Kungsträdgården, kl 17. Maria
Rostotsky, piano, Michael Waldenby, orgel. Yngve Kant, tal.
LÖRDAG
A Sea Symphony Oscarskyrkan, Narvavägen 6, O Karlaplan, kl 16. Av: Vaughan Williams. Med: Erika
Sunnegård, sopran, Olle Persson, baryton, Oscars Oratoriekör, Capella Chatarinae, Katarina
Kammarkör, Katarina Vega, Orkestern Filialen. Dirigent: Hanna Sandman.
Blåsarsymfonikerna: Igor & Lili
Musikaliska, Nybrokajen 11, O Kungsträdgården, kl 15. Paris i skuggan av första världskriget - två
exceptionella begåvningar. Vi får höra Igor Stravinskijs banbrytande musik för ryska baletten och hans
neoklassicistiska pianokonsert samt njuta av den nyskapande expressionismen i D'un soir triste och
D'un matin de printemps av det hemlighetsfulla geniet Lili Boulanger. Pianisten Peter Jablonski är solist
i Stravinskijs pianokonsert. Konserten avslutas med en svit ur Stravinskijs Eldfågeln. Dirigent är
Cathrine Winnes.
Brassbandskonsert Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan, kl 18.30.
Livgardets underhållningsband, Immanuel Brass, Gamla Uppsala Symphonic band och Minibrass och
kulturskoleelever.
GRATIS Orgelkonsert Storkyrkan, Trångsund 1, O Gamla stan, kl 13. Michael Waldenby, orgel. Verk av
Joh Seb Bach m fl.
GRATIS Orgelkonsert Sofia kyrka, Vitabergsparken, O Skanstull, kl 15. Henrik Arlestrand spelar Bach
och Reger.
GRATIS Orgelmusik S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata, O T-Centralen, kl 18. Michael Waldenby,
orgel.
Rising Stars: Armida Quartett
Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 15. Verk av Haydn, Nikodijevic och Beethoven.
GRATIS The Colours of Peace S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2, O Kungsträdgården, kl 15.
S:t Jacobs Vokalensemble, Mikael Wedar, dirigent. Musik av Busto, Schönberg och Tormis m fl.
The Kreisler Story Allhelgonakyrkan, Helgalunden 17, O Skanstull, kl 18. Daniel Röhn, violin, och Bengt
Forsberg, piano, framför musik som spelades på sin tid av den stora violinisten Fritz Kreisler, bl.a.
Beethovens "Kreutzersonat", Brahms Scherzo ur "FAE-sonaten" och Fritz Kreislers egna verk och
bearbetningar.
SÖNDAG
GRATIS Birgitta Levin, sopran, Olof Andersson, piano Sabbatsbergs kyrka , Eastmansvägen 36, O
St:Eriksplan, kl 15.
h GRATIS Brahms & Bruckner Storkyrkan, Trångsund 1, O Gamla stan, kl 16. Ingrid Tobiasson, alt,
Stockholms domkyrkokör. Michael Waldenby, dirigent. Johannes Brahms: Två motetter op 74, Två
sånger för alt, viola och piano op 67, Anton Bruckner: Ecce sacerdos magnus m m.
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Gustaf Sjökvists kammarkör Ersta kyrka, Erstagatan 1, kl 16. "Om natten - Mot ljuset". Per Borin,
dirigent.
Immanuel Nova och Treitlerkvartetten Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan, kl 18.
Konsert med musik av b la Ola Gjeilo. Dirigent:
Kristina Åkesson.
Körkonsert - Tre mästare
Sofia kyrka, Vitabergsparken, O Skanstull, kl 14.30. Sofia vokalensemble framför verk av Frank Martin,
Francis Poulenc och Eric Whitacre. Bengt Ollén, dirigent.
Rising Stars: Mariam Batsashvili & Christopher Park Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 18.
Dubbelt upp med pianister! Verk av: Händel, Chopin, Liszt, Schumann och Stravinsky.
S:t Görans Motettkör S:t Görans kyrka, Welanders väg 2, O Fridhemsplan, kl 18. Musik med anknytning
till Maria - Havets stjärna. Musik av bl a F Mendelssohn, O Olsson och H M Gorecki. Dirigent Olov
Risberg.
Sacred Concert Kärrtorps gymnasium, Karlsövägen 9, Kärrtorp, kl 15. Duke Ellingtons konsert framförs
av Markuskyrkans kammarkör, Markuskyrkans damkör Vox Marci och Huddinge Big Band. Ulla-Carin
Börjesdotter, solist. Eva Karpe, dirigent.
Sir John Stainer: The Crucifixion
Uppenbarelsekyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, O Aspudden, kl 18. Hägerstens Kyrkokör, Carl
Unander-Scharin, tenor, Jeremy Carpenter, bas, Michael Waldenby, orgel, Martin Blomquist, dirigent.
Sundbybergs Orkesterförening
Sundbybergs Allaktivitetshus, Sturegatan 10, kl 18. Beethoven: Symfoni nr 1. Richard Strauss:
Valthornskonsert. Solist: Vladimir Vasovi? , valthorn. Bo Johansson, dirigent.
h Yuja Wang Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 15. Pianorecital. Yuja Wang bjuder in publiken
att dela hennes musikaliska resa, destination okänd. Det som sker denna kväll i Konserthuset blir unikt,
och hur konserten utvecklar sig bygger på stundens kreativa ingivelser, samspelet mellan solist och
publik.
MÅNDAG
Dvorak: Bibliska sånger Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan, kl 12. Margareta
Gäfvert, sopran och Björn Gäfvert, piano.
GRATIS Lunchmusik Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan, kl 12.
h Konstmusik: Svensk Musikvår
Högalidskyrkan, Högalids kyrkväg 11, O Hornstull m fl platser. Festivalen för svensk konstmusik
20-26/3 på följande scener: Högalidskyrkan, Kungl. Musikhögskolan, Kungl.
Operan, Folkoperan, Södra Latin, Fylkingen, Konserthuset, Musikaliska. Medverkande bla: Norrbotten
Neo, Kungl. Filharmonikerna, Stockholms Saxofonkvartett och många fler. Hela programmet på www.
svenskmusikvår.se
GRATIS Svensk Musikvår Högalidskyrkan, Högalids kyrkväg 11, O Hornstull, kl 19. Öppningskonsert
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"Staden vaknar".
TISDAG
European day of Early Music
Tyska kyrkan, Svartmangatan 16, O Gamla Stan, kl 19. Sacred treasures - Musik ur Dübensamlingen
(verk av Buxtehude, Vesi, Tunder och di Lasso) med Uppsala Akademiska Kammarkör, dirigent Stefan
Parkman, Barockensemble och solister ur WDR Rundfunkchor Köln.
I en fransk slottsträdgård Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, O Rådmansgatan, kl 13. Annelie
Korsfeldt, sopran, Björn Gäfvert, ackompanjemang.
Musik av Poulenc, Fauré, Berlioz m fl.
GRATIS Lunchkonsert Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 14, O Rådmansgatan, kl 12.15. Per- Ove
Larsson, orgel.
Svensk Musikvår Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, O Stadion, kl 12.30. 12.30
Lunchkonsert med instrumentalister från Klassiska institutionen. 14.00 Kent Olofsson - Champs
d'étoiles. 15.30 Presentation av Klangkupolen. 17.00 Konsert med instrumentalister från Klassiska
institutionen. 18.30 Invigningsceremoni. 19.00 Invigningskonsert Svensk Musikvår 2017. 21.15
Elektroakustisk konsert i Klangkupolen.
ONSDAG
GRATIS Lunchkonsert Vårfrukyrkan, Fruängen C, kl 12. Per Gross, blockflöjt och Rebecka Karlsson,
violin.
Lunchkonsert Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 11.45. Kungliga Operans egna
sångare och musiker i Guldfoajén.
Svensk Musikvår Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 13.30. 13.30 Konstmusiksystrar.
15.00 "Nya publikmöten och spelarenor" Seminarium. 16.00 "Hur får vi fram nya operor? ". Seminarium.
18.00 Ensemble SON och Either/Or. 19.30 Sidén Hedman Duo. 21.00 Barriärorkestern och Stockholms
Kammarkör.
TORSDAG
Barbara Hannigan Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 19. Jean Sibelius tondikt
om Luonnotar, naturens ande i finsk mytologi, är känd för sin musikaliska skönhet liksom för att vara ett
av de svåraste verken för sångare som någonsin skrivits. Sveriges Radios Symfoniorkester, Barbara
Hannigan dirigent och sopran, Anders Jonhäll flöjt.
GRATIS Lunchmusik S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan
2, O Kungsträdgården, kl 12.15. Orgelmusik.
Lunchmusik Sjöstadskapellet, Lugnets Allé 46, kl 12.
GRATIS Lunchmusik - Ave Maria S:t Jacobs kyrka, Västra Trädgårdsgatan 2, O Kungsträdgården, kl
12.15. Maria Matyazova, sopran, Ivetta Irkha piano.
Mahlers trea Konserthuset, Hötorget 8, O Hötorget, kl 19. Mahlers tredje symfoni är med sina ca 90
minuter hans längsta, men också kanske mest extroverta. Inspirerad av tyska folksagor ville han ge
visionen av en värld vars smärta och längtan kan mildras av det himmelska paradiset. Kungliga
Hovkapellet från Operan.
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Svensk Musikvår Folkoperan, Hornsgatan 72, O Mariatorget, kl 12. 12.00 Duo Gelland. 13.15
Klingande Akademi, Seminarium. 15.00 Aniarakvartetten. 19.00 Förklädd gud (ordinarie pris). 20.15
The Great Learning Orchestra. 21.15 Folkoperans Orkester.
Pop/rock
FREDAG
Acdcmachine Kägelbanan, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 18. Sveriges ott ciella AC/DC-fanklubb vill
hylla Malcolm Young och stödja forskningen kring demenssjukdomen Alzheimers sjukdom. På scenen:
Siphon Fuel, VA ROCKS och Hazy/Dizzy.
Adriatique [Diynamic] & Fabian Tanz Slakthuset, Slakthusgatan 6, O Globen, kl 22.
Anton Fermhede + Belleville
Cantina Real, Lindvallsgatan 11, O Hornstull, kl 19.30.
Corroded Harry B James, Kungsträdgården, O Hötorget, kl 22. Hårdrock.
Crypt Kicker 5 Pop House, Djurgårdsvägen 68, kl 19.
Esther Vallee Taverna Brillo, Sturegatan 6, O Östermalmstorg, kl 21. Release-konsert.
Karma Electric + Pixie Machine + Public Void Copperfields, Sankt Eriksgatan 34, O Fridhemsplan, kl
22.
Magnus Uggla: Hallå! Popmusik, kickar å kläder Skandiascenen, Djurgårdsslätten 43. , kl 20. En
monolog med Magnus Uggla, skriven av Martin Luuk efter grundlig research och långa samtal.
Mikael Rickfors Plugged Records, Stora Nygatan 45, O Gamla Stan, kl 19.30. Club Plugged.
Nocean, Carpet Dime & Fanatic Frank King's Table, Sveavägen 64, O Rådmansgatan, kl 22. Ofermod
Kraken, Rökerigatan 1 D, Slakthusområdet, O Globen, kl 20. Releasekonsert. Support: Mephorash och
Voodus. Metal.
Oil My Member + Odd Pages + Ro-E PSB, Skånegatan 80, O Skanstull, kl 21.
h Pale Honey Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 23. Minimalistisk rockduo från
Göteborg som består av Tuva Lodmark och Nelly Daltrey.
h Slowgold Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 20. Amanda Wernes musikaliska alias. Drömsk
prärierock med ett stänk av progg.
GRATIS Star Family Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 20. Skivrelease.
h Svenska stjärnor: Ane Brun
Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 19. När stjärnor möts uppstår nya
konstellationer på den svenska musikhimlen! Några av vår tids främsta artister möter
Radiosymfonikerna i gränsöverskridande och oväntade konserter.
The Blue Ruin + The Wave + Shitboot Snövit, Ringvägen 147, O Skanstull, kl 20.
The Hep Stars 50 Intiman, Odengatan 81, O Odenplan, fr kl 19.30, lö kl 15 och 19.30.
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"50-th anniversary". Sveriges mest framgångsrika 60-tals band har hunnit fira 50 år! Hits som Cadillac,
Farmer John, Bald Headed Woman, Sunny Girl, Wedding m fl finns fortfarande starkt i minnet. Hep
Stars är det enda band som innehaft 1:a, 2:a & 4:e plats på "Tio i Topp", samtidigt. Från originalbandet
medverkar Svenne Hedlund i föreställningen.
Ångest För Nybörjare + Emanuel Edner + The Great Adventure
Far & Son, Rosenlundsgatan 44A, kl 20.
LÖRDAG
Asking Alexandria Arenan/Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8, O Gullmarsplan, kl 18.30.
Blackberry Smoke Münchenbryggeriet, Torkel Knutssongatan 2, O Mariatorget, kl 20. Country. Support:
Biters.
Danny Saucedo Hamburger Börs, Jakobsgatan 6, O Kungsträdgården, kl 18. "Nu".
Multiinstrumentalisten, sångaren och dansaren tar ytterligare ett steg och kliver upp på showscenen.
h El Perro Del Mar + Vulkano
Fasching, Kungsgatan 63, O T-Centralen, kl 21. Lekfull popmusik om hjärtats sårbarhet och styrka.
Imla Rost, Wollmar Yxkullsgatan 52, O Zinkensdamm, kl 19.30. h Joshua Radin Nalen, Regeringsgatan
74, O Hötorget, kl 21. Singer-songwriter som i sina låtar skildrar relationer, kärlek, livet och allt
däremellan. Support: Folkpopsduon Lily & Madeleine.
Magnus Uggla: Hallå! Popmusik, kickar å kläder Skandiascenen, Djurgårdsslätten 43. , kl 16.30 och 20.
En monolog med Magnus Uggla, skriven av Martin Luuk efter grundlig research och långa samtal.
Mikael Rickfors Plugged Records, Stora Nygatan 45, O Gamla Stan, kl 14. Club Plugged.
The Hep Stars 50 Intiman, Odengatan 81, O Odenplan, fr kl 19.30, lö kl 15 och 19.30.
"50-th anniversary". Sveriges mest framgångsrika 60-tals band har hunnit fira 50 år! Hits som Cadillac,
Farmer John, Bald Headed Woman, Sunny Girl, Wedding m fl finns fortfarande starkt i minnet. Hep
Stars är det enda band som innehaft 1:a, 2:a & 4:e plats på "Tio i Topp", samtidigt. Från originalbandet
medverkar Svenne Hedlund i föreställningen.
h Svenska stjärnor: Ane Brun
Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 15. När stjärnor möts uppstår nya
konstellationer på den svenska musikhimlen! Några av vår tids främsta artister möter
Radiosymfonikerna i gränsöverskridande och oväntade konserter.
h Thomas Di Leva S:t Johannes kyrka, Frejgatan 31, O Odenplan, kl 17. "Hjärtat vinner alltid". Thomas
framför sina låtar tillsammans med multi-instrumentalisten Andreas Ahlenius och körer från Adolf
Fredriks musikklasser.
SÖNDAG
Brittany Haas och Lena Jonsson
Rost, Wollmar Yxkullsgatan 52, O Zinkensdamm, kl 19.
h Courtney Marie Andrews
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Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 18. Tidigare gitarrist och kör bakom andra artister.
Nu solo - och jämförs med Joni Mitchell. Bar Brooklyn.
Kometen Akkurat, Hornsgatan 18, O Slussen, kl 20.
h Parni Valjak unplugged Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, O Karlaplan, kl 19. Ett av de
största och populäraste banden från forna Jugoslavien för första gången i Sverige.
MÅNDAG
In Flames Berns, Berzelii Park, O Kungsträdgården, kl 20.
h Lisa Ekdahl Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, kl 19.30. Ny skiva med texter på svenska med på turnén.
TISDAG
Full Fleece och NIZUI PSB, Skånegatan 80, O Skanstull, kl 20. Två nya band som spelar mestadels
pop med inslag från elektroniskt och jazz.
ONSDAG
21 Bronco Nalen Klubb, David Bagares gata 15, O Hötorget, kl 20. New Model Army + Charta 77
Debaser Strand, Hornstulls strand
4, O Hornstull, kl 19.
TORSDAG
h Avantgardet Debaser Strand, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 19. Ett av Sveriges hetaste
indieband.
Cavallades m fl Kafé 44, Tjärhovsgatan 44, O Medborgarplatsen, kl 19. Cavallades, Soreeyelios,
Makeout Point på Scen 44.
Danny Saucedo Hamburger Börs, Jakobsgatan 6, O Kungsträdgården, kl 18. "Nu".
Multiinstrumentalisten, sångaren och dansaren tar ytterligare ett steg och kliver upp på showscenen.
Fernando Fuentes Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, O T-Centralen, kl 18. Live på Lobbyscenen.
July Talk Bar Brooklyn, Hornstulls strand 4, O Hornstull, kl 19. Kanadensiskt band.
Katohjärta Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 20. Fritz's Corner i Scalas källare.
Mostack Kägelbanan, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 19. Nytt och hett från Londons
undergroundscen.
You Me At Six Arenan/Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8, O Gullmarsplan, kl 19.30. Brittiskt band.
Visor/poesi
FREDAG
h Lunchpoesi & Livemusik
Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, kl 12. Programmen i restaurang Neondämon tar under våren
sin utgångspunkt i begreppen "Till fots", "Till havs", "På spår" och "I luften" och är ett samarbete med
Operan. Skådespelare ur Dramatens ensemble samt inbjudna gäster och musiker från Operan
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medverkar vid varje tillfälle.
Vysotskij går igen Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl 20. Stefan Ringbom gitarr, bas, sång, Aina Bergh - cello, sång, Hans Björk - bas, gitarr, keyboard, sång, Bo Hülphers keyboard, dragspel sång.
LÖRDAG
Anna-Lotta Larsson Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, kl 12. Tillsammans med
pianisten Andreas Landegren en konsert med låtar från Purcell till Piaf. På några av föreställningarna
på Soppteatern, gästar även Albin Flinkas.
Från engelsk renässans till svenska visor Musikvalvet Baggen, Svartmangatan 27, O Gamla Stan, kl
18. Den klassiska gitarristen Moa Nissfolk och barytonsångaren Oscar Quiding.
SÖNDAG
Anna-Lotta Larsson Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, kl 12. Tillsammans med
pianisten Andreas Landegren en konsert med låtar från Purcell till Piaf. På några av föreställningarna
på Soppteatern, gästar även Albin Flinkas.
Bernt Törnblom Viscafé Trappan, Vällingby backe 13, O Vällingby, kl 14. Bernt Törnblom tolkar Bellman
och framför även egna underfundiga visor. Kaffeserveringen öppnar kl 13.30.
TISDAG
Ulf Johan Tempelman Ensta krog, Stockholmsvägen 205, Täby, kl 19. "50 år som betald vissångare".
Vissångaren och konstnären, hyllar den litterära visan. Taube, Ferlin, Bellman, Adolphson m.fl.
h Världspoesidagen Kägelbanan, Mosebacke torg 1, O Slussen, kl 17.30. Athena Farrokhzad är en av
poeterna som läser när Författarcentrum Öst traditionsenligt firar Världspoesidagen med en helkväll på
Kägelbanan. Daniel Boyacioglu är konferencier och läser även ur sin nya diktsamling. Övriga
medverkande är Love Antell, som svarar för musiken, Aase Berg, Kjell Espmark, Jonas Modig, Marie
Silkeberg, Iman Talabani och Liban Abdule.
TORSDAG
GRATIS Jeanette Meyer Kulturcentrum, Hallonbergen C, Hallonbergen, kl 14. "Allt under himmelens
fäste". Sångerna framförs till eget pianoackompanjemang.
Musikkafé med Povels naturbarn
Brännkyrka församlingshem, Götalandsvägen 189, kl 14. Lotta och Mikael Ramel gästar Brännkyrka
Kafé. Musik: Bl a visor av pappa Povel.
Övrigt
LÖRDAG
Längtans Hotell - Sånger om livet
Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 19. Cecilia Thorngrens nya föreställning blandar
sång-nummer med humor och personliga betraktelser. Cecilia tolkar sånger av Zarah Leander, Monica
Zetterlund och Anita Lindblom samt bjuder på musik från kompositörer som John Holm, Olle
Adolphson, Leonard Cohen, Plura Jonsson, Bob Dylan, Lars Mikael Wiehe, Nationalteatern och Peter
LeMarc.
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KFUM:s kammarkör: Finland 100 år SMI, Eriksbergsgatan 8B, kl 14.30. En djupdykning ned i den finska
körmusiken.
SÖNDAG
Svenska Järnvägars Musikkår
ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26, kl 15. Musikcafé i Blå salen.
MÅNDAG
GRATIS Open mic Restaurang Norrport, Roslagsgatan 38, O Rådmansgatan, kl 19-22. Kom och
uppträd eller lyssna, varje måndagkväll.
TISDAG
Svensk Pop-Quizet Mosebacke Etablissement, Mosebacke torg 1, kl 17. Mötesplats för alla
stockholmare som älskar svensk populärmusik. Spännande gästartister utlovas. I samarbete med
Swedish Music Hall of Fame och skivbutiken Pet Sounds.
ONSDAG
Geronimo's Fucking Good Quiz
FGT, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20.00. Tema: Musik. Quizledare: Jakob Ljungberg.
h War Child konsert för Syriens barn
Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan
5, O Sankt Eriksplan, kl 18. Syriens framtid - En kväll för krigets barn. Stödkonsert för krigets barn som
drabbats av inbördeskriget i Syrien. Medverkande artister: Bo Kaspers Orkester, Darin, Molly Sandén,
Mikael Wiehe, Lilla Namo, Niki & The Dove, Benjamin Ingrosso, Janice och Strandels. Konferencierer
för kvällen: Ann Söderlund och Anitha Schulman.
Mer på stan
Auktioner/Loppis
LÖRDAG
Klädbytardag Drömlokalen, Planiavägen 28-30, Sickla, kl 12-17. Konceptet är enkelt: Ta med plagg du
vill byta. För varje plagg får du en biljett som du kan "köpa" ett nytt plagg med. Plaggen ska naturligtvis
vara hela och rena. Även skor, väskor och smycken är välkomna (däremot inga barnkläder). Hembakt
fika (även veganska alternativ). Arr: Elever från Nyckelviksskolan
Kuriosa, begagnat och antikt Lions Loppis, Golfvägen 2B, Mörby C, Danderyd, kl 11-15. Fynda bland
allt det fina. Genom att skänka oss saker som blivit stående hjälper du oss att hjälpa andra. Hela
behållningen går ograverad till välgörande ändamål.
Blandat
LÖRDAG
GRATIS Arkivlördag - Lär dig släktforska på Stadsarkivet under Släktforskningens dag
Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 10-15. I en extra välbemannad läsesal står vi redo att
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besvara dina släktforskningsfrågor. Under dagen ges även kortare introduktioner till viktiga källor för
släktforskning.
GRATIS Blanka skeppslag Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 12-16. Träffa skeppslaget som med
allehanda hantverk förbereder vårens sjösättning av museibåten "Blanka", en kopia av en riktig båt från
1300-talet.
h Guidad visning av Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, kl 13. En tur genom operahuset
och dess historia. Hur ser det ut bakom kulisserna och under scenen? Lyssna till personliga berättelser
som inte finns nedskrivna i några guideböcker. Alla guider har olika bakgrund och specialintressen,
därför blir visningarna alltid personliga. Någon har dansat på Operan i tjugo år, en annan har
djupstuderat konst och en tredje vet allt om Gustav III.
Pilgrimsvandring O Fruängen, kl 9.
En vandring i stadsmiljö. Ta med matsäck, åkbiljett och bekväma skor. Samling vid T Fruängen. Arr:
Brännkyrka församling
GRATIS Släktforskningens Dag Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 10-15. Vi visar hur du
börjar släktforska. Sök i databaser där du hittar släkten. Försäljning av litteratur, cd och fika.
Öppen kroki Konstskolan Basis, Folkungagatan 147, O Slussen, kl 12-14.15. Lärarledd kroki, ingen
förbokning, inga förkunskaper krävs. Ta med block och penna/ kol. Begränsat antal platser. Arr:
Studiefrämjandet
SÖNDAG
Krukväxternas dag Bergianska Trädgården, O Universitetet, kl 11-15. Trädgårdsmästare och botanister
finns på plats och svarar på dina frågor. Skötselråd, inspiration och visningar: kl 11.30 - Begonior, kl
13.00 - Ohyresafari, kl 14.00 - Pelargoner. I gästhörnan kan du träffa Svenska Pelargonsällskapet. I
Edvard Andersons växthus.
Litterära matiné: Anna Rydstedt
ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 13.30-15.
Lena Jönsson, berättar om Anna Rydstedts poesi och Gudrun Hagliden läser. Vi visar Ylva Magnusson
nya film om Anna Rydstedt, Ventlinge i världen och presenterar boken "Tjugo röster om Anna
Rydstedt". Det bjuds på flädersaft och bondkakor. Arr: Anna Rydstedt- sällskapet
GRATIS Prova på dans NBV, Bergsunds strand 43, O Hornstull, kl 12-16. Välkommen att prova
kursutbudet och träffa våra kursledare på Swedish Swing Society. Program: Kl 12:00-12:45 Balboa, kl
12:45-13:30 Blues, kl 13:30-14:15 Lindy, kl 14:15-14:45 Stepp, kl 14:45-15:15 Jazz, kl 15:15-16:00
Shag. Inga förkunskaper krävs. Ingen föranmälan. Arr: Swedish Swing Society
MÅNDAG
GRATIS Basarklubben Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 13-16.
Basarklubben tillverkar handarbeten till förmån för gårdens verksamhet. Du behöver inte ta med dig
material. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Film: Hamnstad Filmstaden, Operan, Greta Garbos väg 9, Solna, kl 18-20. Klassikervisning. Ingmar
Bergman tog intryck av den italienska realismen och gjorde för ovanlighetens film i Göteborg - men trots
filmens skådeplats spelades den också in här i Filmstaden. 106 min, år 1948.
GRATIS Hantverkskafé med nålbindning Café Våxtorp, Våxtorpsgränd 18, Östberga, kl 13-15. Prova på
ett urgammalt hantverk medan du träffar andra daglediga, tar en fika tillsammans och pratar.
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GRATIS Prova på dans IOGT-NTO, Klara södra kyrkogata 20. , kl 18-22. Välkommen att prova
kursutbudet och träffa våra kursledare på Swedish Swing Society. Program: KL 18:00 - Balboa, kl 18:45
- Blues, kl 19:30 - Lindy Hop, kl 20:15 - Stepp, kl 20:45 - Jazz, kl 21:15 - Shag. Inga förkunskaper krävs.
Ingen föranmälan. Arr: Swedish Swing Society
GRATIS Svenskt språkkafé Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 18-20.
Här pratar man om allt möjligt och övar svenska, har trevligt och kanske fikar. Både nybörjare och mer
erfarna är välkomna. Ingen föranmälan krävs.
Öppen kroki Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 17-19. Öppen kroki i
samarbete med Konstmodellernas yrkesorganisation. Tag med eget material.
Öppen kroki Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen, O Midsommarkransen, kl
19-21. Möjlighet att öva upp din teckningsförmåga. Ta med papper och penna.
Öppen kroki Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, kl 17.30-19.30.
Prova på modellteckning med levande modell med vägledning av konstnär Leif B Larsson. Biljett köps i
bibliotekets reception. Ta med eget material.
Arrangörer: Haninge kultur och HaningeKonstnärerna.
TISDAG
Berättarkväll Under Kastanjen, Kindstugatan 1, kl 19-21. Lyssna på skrönor, sagor, livsberättelser och
historiska berättelser i källarvåningen. Ät middag, drick ett glas vin eller fika före eller efter. Arr:
Berättarnätet Öst i samarbete med ABF Stockholm
Cirkeldans och samtal kring växande och utveckling
Mälarhöjdens kyrka, Sporrgränd 1, kl 18-20.30. Vi dansar i cirkel, hand i hand, danser från olika
kulturer, lätta att lära. Efter dansen följer fika och bibelsamtal. Anmälan till eva.ullner@ gmail.com Arr:
Svenska kyrkan
Författarmöte - Theodor Kallifatides Forum Nutidsplats för kultur, Sigtunagatan 14, O S:t Eriksplan, kl
19. Högläsning och konsert. Det blir en afton kring livets sötma och tyngd när Theodor Kallifatides läser
ur sin nyutkomna bok "Ännu ett liv". Uppläsningarna varvas med Kallifatides eget val av musik. Medv:
Theodor Kallifatides, Christian Bergqvist, Ingegerd Kierkegaard, Erik Wahlgren, Katarina Lindgren,
Love Derwinger.
h Högläsningsturné i t-banan
O Ropsten, kl 18. Under fem tisdagar i rad kommer Karin Ström läsa högt ur sin nya roman
"Benitosommar" på stationer längs röda linjen, en femtedel åt gången. Det blir premiär i Ropsten, och
nedslag görs sedan på stationerna Östermalmstorg, Slussen, Hornstull och Norsborg.
ONSDAG
GRATIS Filmvisning i konsthallen Marabou Konsthall, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, O Duvbo, kl
18.30. Filmform har bjudit in konstnärer och andra grupper för att utforska Filmforms arkiv och bidra till
att utveckla en ny samling i filmarkivet som belyser genusfrågor. I kväll gör Fadumo Hussein, en ung
filmare från Tensta, ett personligt urval ur Filmforms arkiv.
Geronimo's Fucking Good Quiz
Geronimos FGT, Stora Nygatan 5, O Gamla Stan, kl 20. Musikquiz med rock'n'roll som ledstjärna.
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GRATIS Stickcafé och systuga Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 17-20.
Sticka, virka, sy, brodera och laga. Symaskiner finns att låna. Handledare Pia Rydberg hjälper dig
igång.
Svenskt språkkafé Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 18-20. Språkkafé i museets
restaurang. Drop-in.
GRATIS Öppen bokcirkelträff Fanfaren, Farstagången 8, Farsta, kl 17.30. Stockholm läser. Under året
anordnas aktiviteter med anknytning till årets valda bok "Sodomsäpplet" av Bengt Martin. Har du läst
boken och vill diskutera den med andra? Vi bjuder på kaffe och något att knapra på. Ingen föranmälan.
GRATIS Öppen verkstad Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 13-16. Där
kan du sticka, virka, sy och laga. Handledare hjälper dig, det finns symaskiner att låna.
TORSDAG
Boklunch på bibblan Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O Rådmansgatan, kl 12. Karl-Olof
Andersson berättar om "Den okuvliga friheten", en aldrig tidigare publicerad roman av Per Anders
Fogelström, och Bo Larsson berättar om boken "Vällingbyporträtt - elva berättelser". I Programhörnan.
GRATIS Franskt språkcafé Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, O Midsommarkransen, kl 19-21.
Nybörjare eller inte, kom och ta en kopp kaffe och prata informellt om allt möjligt.
Jantelandet - filmserie av och med Jonas Sima Medborgarhuset Trappan, Vällingby torg 43, kl 14. "Jag
skriver inte för att behaga" - Karl Rune Nordkvist är arbetarförfattaren som fortsatte jobba som svetsare
samtidigt som han skrev sina böcker. Aldrig glömde han sin egen fattighistoria från skogsbyn och torpet
där han föddes. Jonas Sima introducerar filmen.
GRATIS Magasinsvisning - En modern flickskola Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl
17.30-18.30. Magasinsvisning med Lena Wiorek om Anna Sandström som skapade en modern
flickskola i slutet av 1800-talet baserad på nya, i samtiden omstridda, idéer.
Ny finsk film: "Land utan lag" Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37, O Östermalmstorg, kl 18.30. Ett
mörkt familjedrama som utspelar sig i en avfolkningsbygd i norra Finland. Landskapet spelar en central
roll i filmen. Regi: Jussi Hiltunen. Längd: 90 min. Språk: finska med svensk textning. Arr:
Finlandsinstitutet
GRATIS Släktforskningshjälp Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 15-18. Få hjälp att komma
igång med din släktforskning av erfarna släktforskare. Drop in.
GRATIS Öppen seniorverksamhet Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl
14-16.
Friluft/Motion
SÖNDAG
h Fågelbordsspaning Tyresta by, kl 11.30-12.30. Vi spanar fåglar vid matningen intill naturum och vid
den större matningen i Tyresta by. Med kikare på nära håll kan du lära känna vanliga och ovanligare
gäster. Inga förkunskaper krävs. Samling vid naturum. Lånekikare finns.
Hasselblom i Sätra skog Vårberg, O Vårberg, kl 10. Anders Tranberg tar dig med på en guidning längs
Mälarens stränder, genom hassellundar och ekbackar och längs den vackra Sätraåns djupa bäckravin.
Samling vid T-banestn Vårberg (vid spärrarna), avslut T-banestn Bredäng. Ca 6-7 km, 4 tim. Arr:
utinaturen.nu
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Runt Flaten O Skarpnäck, kl 10.
Vandring ca 10 km med Kerstin Fruchter. Samling vid T-Skarpnäck. Vi går en bit längs Ältasjön och
sedan runt Flaten. Slutmål Skarpnäck. En rast. Arr: Stockholms Vandrareförening
Täby/Vallentuna Hägernäs station, O Hägernäs, kl 9.30. Vandring ca 23 km med Bengt Blomqvist.
Samling kl. 9.30 vid Hägernäs station (passande tåg med Roslagsbanan från Östra station mot
Österskär kl. 9.05). Slutmål Brottby. Två raster. Arr: Stockholms Vandrareförening
TISDAG
Alby naturreservat O Gullmarsplan, kl 9.35. C:a 8 km. Saml: Gullmarsplan kl. 09:35. Buss 873 kl. 09:45
t. hpl. Nyfors. Slut: Nyfors, buss t. G-plan. Arr: Vardagsvandrarna
Träning & Mingel - för dig som är singel S:t Eriksplan, O S:t Eriksplan, kl 17.50. Löpning på
Kungsholmen. Du kan välja på 4 distanser: 3, 5, 7, 10 km - och distansen på 3 km är för dig som inte är
så van löpare där vi avslutar med styrkeövningar för att stärka upp kroppen. Samling uppgång S:t
Eriksplan (inomhus utanför spärrarna). Vi tränar en timme och runt kl 19 fyller vi på med energi på ett
närbeläget café. Ingen föranmälan.
ONSDAG
Längs Mälaren och Trekanten
Vårberg, O Vårberg, kl 10.10. Vandring ca 11 km med Kerstin Höijer. T-bana mot Norsborg till Vårberg,
där vandringen startar kl. 10.10. Slutmål T-Liljeholmen. En rast. Arr: Stockholms Vandrareförening
Föredrag/Debatt
LÖRDAG
Författarmöte - Carinne Löfgren-Williams Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, O Östermalmstorg, kl 14
och 15.30.
Bokpresentation och signering av Carinne Löfgren-Williams nya bok "AmoSophie" - kvantfysik ut en
konstnärs perspektiv. Det blir uppläsning, samtal och sång. Även sö kl 14 och 15.30. Arr: Svenska
Konstnärernas Förening, Konstnärshuset
Äldres träning Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1, kl 11-12.30. Eva Andersson föreläser
om varför träning för äldre är så viktig. I GIH:s Hälsoprojekt samlas cirka 4 500 seniorer varje år med
ledarledd fysisk aktivitet och uppföljande fysiologiska tester.
MÅNDAG
GRATIS En värld för sig - Allmänna försörjningsinrättningen
ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Möt människorna på Grubbens - "armodets,
sjukdomens, vansinnets men också flitens och den kärleksfulla omvårdnadens" plats. Medv: Maria
Fagerlind, Arkivarie, Stadsarkivet. Arr: ABF och Stockholms stadsarkiv
Författarsamtal - Mats Strandberg Medborgarhuset Trappan, Vällingby torg 43, kl 18. Mats Strandberg
har, tillsammans med Sara Bergmark Elfgren, skrivit Engelsforstrilogin. Hans fascination för skräck
avspeglas också i vuxenromanen "Färjan" och i hans Monster-böcker för barn. Mats Strandberg
kommer med sin nya bok "Hemmet" i maj.
GRATIS Sveriges försvarspolitik nu och framåt ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.
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Vilken roll har försvaret respektive övrig säkerhetspolitik, internationellt samarbete, diplomati och
civilsamhällets samarbete för att trygga landets säkerhet och avvärja hot? Medv: Försvarsminister Peter
Hultqvist. Samtalsledare: Gunnar Lassinantti: Arr: ABF Stockholm
GRATIS Termbanker Terminologicentrum, Västra vägen 7 B, Solna, O Solna centrum, kl 16-19. TNC,
Sveriges centrum för terminologi och fackspråk, ordnar efterjobbetseminariet "Vällagrat" om termbanker
och firar samtidigt Rikstermbankens åttaårsdag. Obligatorisk anmälan via www.tnc.se.
TISDAG
GRATIS 2016 års barn- och ungdomsböcker Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, O Odenplan,
kl 13-16. Utställning med, och föreläsningar om, Svenska barnboksinstitutets Bokprovning.
Utställningen visas t o m 11 maj. Info: www.sbi. kb.se/bokprovning
GRATIS Besvikelse i Burma ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Det är nu ett år sedan
Aung San Suu Kyi tog plats i regeringen i Burma. Men hur har det egentligen gått med den
demokratiska processen? Medv: Axel Kronholm, journalist, Frida Perjus, handläggare för Burma, Olof
Palmes internationella center. Samtalsledare: Jesper Bengtsson, chef på Tankesmedjan Tiden.
GRATIS Den svåra konsten att leva Nobelmuseet, Stortorget 2, O Gamla stan, kl 18-19. Ulf Ellervik,
professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet, berättar om varför vi trots all forskning inte har
lyckats förlänga den maximala livslängden för människor. Förhandsboka via Biljetto.
Experterna berättar: Bland timmer och plank Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 11.30.
Hur arbetade 1600-talets skeppstimmermän i och omkring skeppet Vasa? Att bygga utan ritning var en
utmaning och problem uppstod hela tiden. Skeppstimmerman Robert Jonsson berättar om och
reflekterar över hur Vasa byggdes.
Filippinerna på gott och ont
Jakobsbergskyrkan, Kvarnplan 20, kl 13. Anna Skagersten, musiker, högskoleadjunkt och
integrationssammordnare, berättar om sina erfarenheter från Filippinerna. Samlingen inleds med fika.
Arr: RPG Järfälla i samarbete med Bilda
Författarkväll - Andreas Cervenka
NK Bokhandel, Hamngatan 18-20, O T-Centralen, kl 18. Vad gör en bank?
GRATIS Författarmöte - Lars-Erik Holländer Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, O Östermalmstorg, kl
17.30. Lars-Erik Holländer berättar om sin nya bok "Halshuggning och andra svenska straff". Från
bödelns handbila till Kriminalvårdens elektroniska fotboja.
GRATIS Kulturkväll - Att förena stad och land Riddarhuset, Riddarhustorget 10, kl 17-19. Adolf Wilhelm
Edelsvärd och Charles Emil Löfvenskiöld bland akademiledamöter och godsägare. Föreläsning av
Ulrich Lange, Skogs- & Lantbruksakademien. Riddarhuspalatset öppnar kl. 16.30 och servering erbjuds
i Stenhallen före och efter föreläsningen. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan krävs.
Religionsfrihet och frihet från religion Teaterstudio Lederman, Gästrikegatan 13, O S:t Eriksplan, kl 18.
Håller gränserna på att förflyttas? Är det demokratiska, sekulära samhället på något sätt hotat? Om
detta och annat besläktat vill vi tala och diskutera. Medv: Willy Silberstein, Eskil Franck, Magnus Norell,
Kashif Mahmood Virk, Kurdo Baksi m fl.
Remake - hållbart och återvunnet mode Östasiatiska museet, Skeppsholmen, O Kungsträdgården, kl
19-20. Jennie Johansson från Remake håller föredrag om hållbart och återvunnet mode som hämtar sin
inspiration från Japan. Hon berättar om designprocess, lokala produktion och arbetsträning. Tid för
frågor.
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GRATIS Statsvetare pratar politik:
Feminism - till vilket pris?
ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18-19.
Ingenstans i världen talas det så mycket om genus, jämställdhet och feminism som i Sverige. Den
socialdemokratiska regeringen kallar sig feministisk. Och i tretton kommuner har Feministiskt initiativ
fullmäktigeplatser. Vad innebär det att bedriva feministisk politik? Medv: professor Maud Eduards.
GRATIS Sverigebilden som politiskt vapen ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 12. Det är
inte första gången som en bild av Sverige används som politiskt argument. Ofta våldsamma vrångbilder
- som Trumps - men inte alltid. Per Wirtén, journalist och författare och Carl Tham, fd statsråd samtalar
kring Sverigebilder förr och nu och deras betydelse. Arr: ABF Stockholm
GRATIS Trump - ett hot mot världsekonomin? ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Vad
blir konsekvenserna av Trumps aggressiva språkbruk och drastiska beslut? Medv: Peter Kleen, Daniel
Suhonen, Stefan de Vylder, Roland Spånt, Susanne Lindberg. Arr: ABF Stockholm
Varför är krig kul? Armémuseum, Riddargatan 13, O Östermalmstorg, kl 18. Försäljningen av spel med
krigstema har intäktsmässigt för länge sedan gått om även de största Hollywoodsuccéerna. Varför är
det roligare att leka krig än att skapa fred? Lyssna till ett samtal mellan fil. dr. Anders Frank, chef
spelsektionen på Försvarshögskolan, psykolog Oskar Henrikson och Game Director Henrik Fåhraeus.
Moderator är Anna Westerling från Sverok. Förköp i receptionen.
ONSDAG
h GRATIS 2016 års barn- och ungdomsböcker Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, O
Odenplan, kl 9-12. Utställning med, och föreläsningar om, Svenska barnboksinstitutets Bokprovning.
Utställningen visas t o m 11 maj. Info: www.sbi. kb.se/bokprovning
Böcker som vapen: Amerikanska soldaters läsande under andra världskriget Bagarmossens folkets
hus, Lillåvägen 44, O Bagarmossen, kl 18.30. Över 100 miljoner böcker delades ut till de amerikanska
soldaterna under andra världskriget. Vad läste egentligen soldaterna i fält? Vilka romaner spreds? Vilka
författare och vilka genrer?
Amerikanisten Fredrik Tydal, Handelshögskolan i Stockholm, berättar om sin forskning på temat.
Anmälan till: forskningpagang@gmail.com
Dag Hammarsköld: Att bära världen Luma brygga, Kölnagatan 26-28, kl 18.30. Henrik Berggren
berättar om sin biografi "Dag Hammarskjöld - Att bära världen". En fascinerande bok om en
fascinerande människa som fortfarande har förmåga att inspirera. I Jimmys festvåning.
GRATIS Dalkullor på herrarbete Stadsarkivet, Kungsklippan 6, O Rådhuset, kl 13-13.45. Anna Götlind,
Stockholms universitet berättar om när kvinnor från Dalarna åkte till Stockholm för att arbeta, en
tradition med lång historia. Hur såg mötet med staden ut för dessa tillfälliga stockholmare?
Drottning Kristinas självbiografiska medaljserie Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken
6, O Gamla stan, kl 17-19.15. Susanna Åkerman, idéhistoriker, berättar om drottning Kristinas planer på
en medaljserie som skulle markera viktiga händelser i hennes liv. Några av medaljerna blev verklighet
men hela serien finns på papper och ger oss en spännande inblick i drottningens självbiografi. Soppa
serveras kl 17-18, föreläsning kl 18-19.15. Förhandsboka.
GRATIS Författarbesök - Gellert Tamas Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8, kl 13. Gellert Tamas,
författare, dokumentärfilmare och journalist, talar om Det svenska hatet. Hans böcker och filmer har ofta
skapat debatt och uppmärksamhet och har belönats med mängder av priser både i Sverige och
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internationellt. I auditoriet. Arr: Haninge kultur, ABF Södertörn med stöd av Författarcentrum.
Författarkväll - Nicholas Ringskog Ferrada-Noli NK Bokhandel, Hamngatan 18-20, O T-Centralen, kl 18.
Den andra musiken: En introduktion till att lyssna på klassisk musik.
h Författarmöte - Isobel Hadley-Kamptz Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, kl 17.30-21.
Lansering av boken "Om sport och våld" av Isobel Hadley-Kamptz. I boken försöker Isobel förstå
idrotten och våldet genom historien. Varifrån kommer hatet och viljan att förstöra? Isobel
Hadley-Kamptz, Viktor Barth-Kron och Tony Ernst diskuterar sport, kollektivism och våld. Vi fortsätter
med jazzig efterfest.
I James Cooks kölvatten Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, kl 18. Under tre synnerligen
äventyrliga sjöresor 1768-1779 kom britten James Cook att för Västvärlden bl a upptäcka östra
Australien, Nya Zeeland och Hawaiiöarna. Bo Sunnefeldt, skribent och äventyrare, berättar med bilder
om Cooks liv och sina resor till Söderhavet i hans kölvatten.
Internationell författarscen - Leslie Jamison (USA) Kulturhuset Stadsteatern,, O T-Centralen, kl 19.30.
Leslie Jamison är författare och kolumnist i NY Times. Hon har en examen från Harvard och Iowa
Writers' Workshop. Leslie Jamison samtalar på engelska med kulturjournalisten Mona Masri.
GRATIS Medkänslans poetik och politik - om Sara Lidman och Helga Henschen Hedengrens
Bokhandel, Stureplan 4, O Östermalmstorg, kl 17.30.
Litteraturprofessor em. Birgitta Holm berättar om Sara Lidman och Helga Henschen likheter och
skillnader. Birgitta Holm har skrivit biografier om båda dessa författare.
GRATIS Mitt ambivalenta förhållande till böcker Västerortskyrkan, Solursgränd 2, O Vällingby, kl 14.
Svante Zettergren berättar om böcker han läst och låtit bli att läsa. Mitt på dagen-träff för seniorer och
daglediga. Kaffeservering.
GRATIS Om Stadshagen Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 14. Hans
Björkman berättar till, i många fall, unika bilder av gamla och nya Stockholmsmiljöer. Del 3 av 3:
Stadshagen.
Postkolonialism x 3: Vad skulle Audre Lorde ha sagt? ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl
18. Den amerikanska författaren och aktivisten Audre Lordes Age, Race, Class and Sex från 1980 är en
av den postkoloniala feminismens nyckeltexter. Tre forskare, journalister och aktivister träffas för att
presentera sina idéer och tankar om texten. Medv: Tiina Rosenberg, professor i Teatervetenskap,
Rahma Omar, grundare av Black Coffee, Fatima Osman, grundare på Kultwatch. Introduktion av Daniel
Strand, idéhistoriker. Arr: ABF Stockholm
Riskerna med sömnrubbningar
NBV, Bergsunds strand 43, O Hornstull, kl 18. Många sover för lite och för dåligt. Sker det under lång
tid ökar risken för flera sjukdomar, minnet försämras och immunförsvaret försvagas. Christian Benedict,
docent i neurovetenskap föreläser om den livsviktiga sömnen och riskerna med sömnrubbningar.
Föreläsningen är på engelska men frågor kan ställas på svenska.
Var går gränsen mellan kultur och religion/livsåskådning? Går de att skilja åt? S:ta Katharinastiftelsen,
Själagårdsgatan 13, kl 19-20.30. Eva Ekselius, journalist, författare, medlem i redaktionsrådet för Judisk
Krönika. Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsvetenkap, präst. Kashif Virk,
imam vid islamska Ahmadiyya-samfundet. Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna.
TORSDAG
En kväll med Donald Trump Medborgarhuset Trappan, annexet, Albert Aronsons torg 5, O Vällingby, kl
18. Utrikespolitiska institutets chef Mats Karlsson, med mångårig erfarenhet som diplomat och
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internationell ekonom, ger sin syn på hur utvecklingen kan te sig i Europa och världen med Donald
Trump i Vita Huset. Arr: ABF Stockholm och Kultur- och medborgarhusföreningen Trappan
GRATIS Filosofikafé: Fri vilja Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25, kl 17.30. Tobias Malm leder
öppet filosofiskt samtal. Inga förkunskaper krävs. Arr: ABF Stockholm och Hornstulls bibliotek
Från konflikt till gemenskap S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12, O Kungsträdgården, kl 19.
Det första av två ekumeniska samtal som följer upp Lundamötet. Panelsamtal med Hans Ulfvebrand,
domprost i SvK, Maria Klasson Sundin, präst, dr i religionsfil. och handläggare ekumenik i SvK,
dominikansyster Kartin Åmell. Moderator: Örjan Ekman tidigare IM. I Stora salen.
GRATIS Författarmöte - Birgitta Ulfsson Hedengrens Bokhandel, Stureplan 4, O Östermalmstorg, kl
17.30. Författaren berättar om sin nya bok "Birgitta Ulfsson - med och mot min vilja".
I vetandets gränsmarker S:ta Katharinastiftelsen, Själagårdsgatan 13, kl 19-20.30. Anders Jeffner,
professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, präst. Samtalsledare: Ulf Jonsson, jesuitpater och
chefredaktör för kulturtidskriften Signum, professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet.
GRATIS Samtal om Gud Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, O Medborgarplatsen, kl 19. Peter Örn
möter Cecilia Wikström, EU parlamentariker, präst: Arr: Rastplats söder/Andreaskyrkan
GRATIS Vart tog Irak vägen?
ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18. Varför har Irak en undanskymd plats i
mediabevakningen? Vilka är framtidsutsikterna? Medv: Wisam Khudaida, Ahmed Fekri, Emilia
Frennmark, Urban Hamid. Språk: Svenska. Arr: ABF Stockholm och Svensk-Irakiska föreningen
Våra levnadsvanors betydelse för hjärt-kärlhälsan ABF-huset, Sveavägen 41, O Rådmansgatan, kl 18.
Medv: Mats Halldin, legitimerad läkare och medicine doktor. Arr: ABF Stockholm och Neuroförbundet
Kropp/Själ
MÅNDAG
Rosen Movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 12.30-13.30.
Medveten närvaro i rörelser. Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning, ökar
kroppsmedvetenhet, ger bättre hållning och balans. Drop-in.
TISDAG
Rosenrörelser Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 12.30. Marion Rosens
enkla rörelser bidrar till att du kan röra dig friare och utan ansträngning, ökar blodcirkulationen,
förbättrar din andning samt skapar en närvaro som hjälper dig att koppla av. Drop in.
Taiji Qigong Skärholmens kyrka, Bodholmsplan 1, O Skärholmen, kl 12-12.45. Taiji qigong, 30 min,
fördjupning utifrån olika teman 15 min. Med Gudrun Khemiri. Drop-in.
GRATIS Yoga för Seniorer Mötesplats Kupan, Östgötagatan 67 C, O Skanstull, kl 9.20. Träna upp din
styrka och rörlighet med ett anpassat program med mjuka rörelser och fokus på andning. Övningarna
utförs sittande på stol, inga förkunskaper krävs. Anmälan: Kupans café eller mejla till senior@eveo.se.
ONSDAG
Skrattyoga NBNs lokaler, Björngårdsg 1b, O Mariatorget, kl 17.30-18.30. En gymnastik för de inre
organen, ett bra sätt att få igång positiva processer i kroppen. Vi hjälper varandra att komma åt det
goda skrattet. Drop in. Arr: Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe
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Taiji Qigong Oscarskyrkan, Narvavägen 6, O Karlaplan, kl 12-12.45. Taiji qigong, 30 min, fördjupning
utifrån olika teman 15 min. Med Gudrun Khemiri. Drop-in.
TORSDAG
En kravlös halvtimme Uppenbarelsekyrkan Hägersten, Bäckvägen 34, O Aspudden, kl 18.45. Orgel, få
ord och vila. Efter finns möjlighet att vila och upptäcka dolda djup i ditt inre. Ingen föranmälan. Medv:
Martin Blomquist, Ulrika Carlström Nordkvist. Arr: Svenska kyrkan, Hägersten
Rosen Movements Eldqvarns idrottsföreningens motionshall, Hantverkargatan 3K, kl 13-14.
Medveten närvaro i rörelser. Enkla men effektiva rörelser som skapar avslappning, ökar
kroppsmedvetenhet, ger bättre hållning och balans. Drop-in.
Mässor
LÖRDAG
Dykmässa Nackstrandsmässan, Nacka Strand, kl 10-17. Mängder med föredrag, ett 70-tal utställare,
reseerbjudanden, fototävling, provdykning i tempererad pool, barnhörna m m. Även sö kl 10-17.
Miniatyrmässa Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, O Östermalmstorg, kl 10-15. Miniatyrer kan vara
allt från dockskåp med möbler av kartong till konstverk av antika möbler. Det kan vara trädgårdar,
torgstånd eller andra utomhusmiljöer. Det vanligaste är hus och interiörer av olika slag. Rösta på bästa
utställarbord.
Info: miniatyrsallskapet.se
MÅNDAG
GRATIS Unga företagare Stockholmsmässan, Mässvägen 1, kl 12-18. Över 600 UF-företag från
Stockholms län lanserar sina produkter inom allt från mode och design, heminredning och nya lösningar
på gamla problem. Arrangör: Ung Företagsamhet Stockholmsregionen. Även ti kl 12-18.
Stadsvandringar
FREDAG
Gamla stans hemligheter Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 13. Märkliga hus, hemliga gångar, flyktvägar
för kungar, bortglömda kärleksnästen. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i
Stockholm.
Slakthusområdet II - Hus med historia + Slakthusbanan
Slakthusplan, Slakthusplan 4, kl 13. Anders Djerf guidar bland husen från 1912, spår av Slakthusbanan
och "fållorna". Hudbod, dynghus och tarmrenseriet. Nutid: Hotell- och restau-Mer på stan Forts.
rangskolan. Om möjligt besök hos Restaurangakademien, och pampiga förbindelsehallen. Ingen
föranmälan. Samling vid stora portalen. Ett samarbete med ABF.
Stadsvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan under medeltiden, sp änningar,
yrken m m. Samling vid S:t Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Svensk försäkringshistoria
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Mynttorget, O Gamla stan, kl 15. Brandkontoret, Skandia, 9:e underverket m m. Samling Mynttorget i
Gamla stan och slut Sveavägen 44 vid Urban Deli. Guide: Per Haukaas.
LÖRDAG
Gamla stan Stortorget, O Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur Slottet,
palats, kyrkor och andra byggnader, arkitekter, skulpturer, konstnärer och andra intressanta personer
Bellman, händelser, skrönor, gatunamn, torg, krogar m m. Samling vid pumpen på Stortorget. Biljett
köps på plats. Barn gratis.
Millennium Södermalm, kl 11.30- 13.30. Follow in the footsteps of Mikael Blomkvist and Lisbeth
Salander - The Girl with the Dragon Tattoo. Pre-purchase necessary. Arr. Stadsmuseet.
Mordvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 14.10. Lyssna på historier om Käpplingemorden och Stockholms
blodbad. Vem var bödeln? Hur straffades folk förr och för vad? Samling vid S:t Göran och draken. Arr:
Stadsvandringar i Stockholm.
Norr Mälarstrand Stockholm stadshus, Hantverkargatan 1, kl 13.30. Gripenhielms malmgård,
Kungsholms glasbruk, Eldkvarn och fd Eira kurhus. Fasader och arkitektur från tidigt 1900-tal.
Sydowska morden 1932. Mälarbadet, Graham Brothers och S:t Eriksbryggerierna m m. Guide: Pontus
Dahlstrand. Ca 1,5 tim. Samling utanför Stadshuset mot Hantverkargatan. Info:
www.stockholmsbebyggelse.se
Stadsvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan under medeltiden, sp änningar,
yrken m m. Samling vid S:t Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
h Stockholms historiska kvinnor
Brantingtorget, Kolmätargränd, Gamla stan, kl 13. En vandring bland vår historias färgstarka och
betydelsefulla kvinnor. Ciceron Ulf Bagge. I samarbete med ABF.
TranebergO Alvik, kl 13. Över Stockholms mittpunkt Bergsringen, sedan Hallebergsv, Ödmårdsv,
Gesundaplan, Kinnekullev slut Alviks skola. Samling T-Alvik östra (T-hallen närmast Kungsholmen).
Guide: Per Haukaas.
SÖNDAG
Alvik och Äppelviken Alviks Kulturhus, Gustavslundsvägen 168, O Alvik, kl 13. Alviks strand,
Lyckovägen och Alléparken. Samling vid Alviks kulturhus. Guide: Per Haukaas.
Gamla stan Stortorget, O Gamla stan, kl 12. Guiden berättar om historia, konst och kultur Slottet,
palats, kyrkor och andra byggnader, arkitekter, skulpturer, konstnärer och andra intressanta personer
Bellman, händelser, skrönor, gatunamn, torg, krogar m m. Samling vid pumpen på Stortorget. Biljett
köps på plats. Barn gratis.
Gamla stans hemligheter Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 14.10. Märkliga hus, hemliga gångar,
flyktvägar för kungar, bortglömda kärleksnästen. Samling vid S:t Göran och draken. Arr:
Stadsvandringar i Stockholm.
Kungsholmen på 80 minuter
Löwenbrau, Fridhemsplan, kl 13.30. Guidad busstur. Kungsholmstullen, Kartagos backe och
igeldammarna. Stora bryggeriet i Hornsberg. Kungsholms folkskola och Isaak Hirsch Minne.
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Sportpalatset och Sankt Eriksbron. Biograferna Draken, Manhattan och Riverside. Kvinnohuset och
nödbostäderna i Stadshagen. Fredhäll och Marieberg m m. Avfärd från Fridhemsplan (vid Restaurang
Löwenbrau). Guide: Pontus Dahlstrand. www.stockholmsbebyggelse.se
Mina drömmars stad Nytorget 1, O Skanstull, kl 13. En vandring kring Vita bergen till klassiska platser i
Per Anders Fogelströms stockholmsromaner. Ciceron Ulf Bagge. I samarbete med ABF,
Fogelströmsällskapet och Fogelström 2017.
Norrjudar och söderjudar: Södermalm Södermalm, kl 13-14.45. Norrjudarna var generellt de som hade
sitt ursprung i de välbärgade judiska familjerna. Söderjudarna hade ofta sina rötter bland de familjer
som flydde undan pogromer och annat elände i Tsar-ryssland. Teologie doktor och lektor David Fischer
tar oss med på vandring i det judiska Stockholms historia. Endast förköp. Arr: Stadsmuseet.
Stadsvandring i Gamla stan
Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 11.30. Hur det var att leva i Gamla stan under medeltiden, sp änningar,
yrken m m. Samling vid S:t Göran och Draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
MÅNDAG
Östra KungsholmenO Fridhemsplan, kl 13. Samling utanför fd bion Draken. Guide: Per Haukaas
TISDAG
Arkitekturvandring i Årsta
Årsta Folkets Hus, Årsta torg, kl 18. Guide Anders Djerf. Årsta Centrum med Kulturhus, teaterscener,
bibliotek, m m. Till K-märkta "EPA-husen" från 1947, och Årsta nya kyrka invigd 2011. Ingen
föranmälan. Ett samarbete med ABF.
Riddarholmen runt knuten Riddarholmen, O Gamla Stan, kl 11.30-13. Följ utvecklingen från plats för
getter och munkar till maktcentrum och domstolar.
Endast förköp. Arr: Stadsmuseet
ONSDAG
Bland munkar, gillen och grälsjuka grannar Gamla Stan, kl 18- 19.30. Upptäck Stockholms tidiga
historia. Turen avslutas med ett besök i Svartbrödraklostrets källare där vi får höra om ett och annat
mirakel. Endast förköp. Arr: Medeltidsmuseet
TORSDAG
Årsta Österut - Sköntorpsgården och barnrikehusen Årsta Folkets Hus, Årsta torg, kl 13.
Vi går guidade av Anders Djerf till ett stort, runt kvarter på Orrfjärdsgränd, till Sköntorpsgårdens
säregna "hyddor", till Vättersparken, barnrikehus på Bolmensvägen. Ingen föranmälan. Ett samarbete
med ABF.
Östgötagatan ner Södermalm, kl 11.30-12.45. Lyft blicken och upptäck vad husen kan berätta medan vi
vandrar längs denna bakgata. Endast förköp. Arr: Stadsmuseet
Utflykt
LÖRDAG
Rönninge by Skavlötens naturreservat, Täby, kl 11-15. Förutom att lugnt njuta av byn i dess idylliska
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miljö invid Rönningesjön, kan du besöka kaffestugan där det serveras kaffe, våfflor, soppa, smörgåsar
och bakverk. Det finns även korvgrillning och ponnyridning (hjälmar finns att låna). Även sö kl 11-15.
Utställning
FREDAG
GRATIS Medeltida konst - från barock till klassicism Historiska museet, Narvavägen 13-17, O
Karlaplan, kl 15. Specialvisning med Pia Bengtsson Melin, förste antikvarie och Petter Ljunggren,
historielärare och pedagog. Bokas på historiska.se
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-16.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. I samarbete med Arkitekturskolan KTH.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
LÖRDAG
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-16.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. I samarbete med Arkitekturskolan KTH.
GRATIS Två världskrig, på väg mot ett tredje Armémuseum, Riddargatan 13, O Östermalmstorg, kl 13.
Teckenspråkstolkad visning: Museilärare Bodil Gyllensvärd berättar om Sverige i skuggan av de
blodiga krigen under 1900-talet. Ingen förbokning behövs.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
SÖNDAG
GRATIS Alla vägar bär till Stockholm Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 13-14.
Temavisning. Över sjö, land och hav. Vilka resvägar fanns det till Stockholm under medeltiden? Hur
skiljde de sig åt under sommar och vinter? Hur var det med landsvägen som ännu syns på Årstafältet?
Med museipedagog Anna Lilliehöök.
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan - även teckenspråkstolkad visning O Skärholmen, kl 13. Vi reser
på den röda linjen mot Norsborg. Guider är Marie Andersson och Tiiu Valmet. Visningen är gratis men
du behöver en giltig SL-biljett. Samling i biljetthallen mot torget.
GRATIS Mycket kräver mer Armémuseum, Riddargatan 13, O Östermalmstorg, kl 13. En visning om
Sveriges stormaktstid, om människornas vardag och deras levnadsvillkor. Med museilärare Ylva
Alriksson. Ingen förbokning behövs
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-16.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. I samarbete med Arkitekturskolan KTH.
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GRATIS Solna i konsten - konsten i Solna Charlottenburgs gård, Bollgatan 12, Solna, kl 13-16.
Välkomna till vårens utställning "Solna i konsten - konsten i Solna". Arr: Solna Hembygdsförening
Stigbergets Borgarrum Fjällgatan 34, O Slussen, kl 13-15. Anna Lindhagens museum visar hur en
borgarfamilj levde vid mitten av 1800-talet.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
TISDAG
GRATIS Ersta museum Erstagatan 1 M, kl 11.30-13.30. En okänd del av Stockholmshistorien - en
skildring av kvinnliga pionjärer, sjukvård, diakoni och utbildning.
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-19.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. I samarbete med Arkitekturskolan KTH.
h Textila spår i Östasien Östasiatiska museet, Skeppsholmen, O Kungsträdgården, kl 17.30. Visning. Vi
fokuserar på betydelsen av textil och det textila hantverket och spåren av detta i våra basutställningar
om Kina och Japan. Vi gör nedslag i historien från kinesisk yngre stenålder till mitten av 1900- talet.
Specialvisningen leds av intendent Petra Holmberg.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
ONSDAG
GRATIS Ersta museum Erstagatan 1 M, kl 11.30-13.30. En okänd del av Stockholmshistorien - en
skildring av kvinnliga pionjärer, sjukvård, diakoni och utbildning.
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-17.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. I samarbete med Arkitekturskolan KTH.
GRATIS Slussen och Södermalmstorg O Slussen, kl 14-14.40. Visning. Hör om de arkeologiska
utgrävningarna i Slussenområdet och om platsens historia. Samling vid Slussenprojektets
informationslokal, Stadsgården 8. Ingen föranmälan, max 30 pers. Arr: Medeltidsmuseet
GRATIS Solna i konsten - konsten i Solna Charlottenburgs gård, Bollgatan 12, Solna, kl 13-15.
Välkomna till vårens utställning "Solna i konsten - konsten i Solna". Arr: Solna Hembygdsförening
GRATIS Sveriges historia - Urbanisering, emigration och folkhemmet Historiska museet, Narvavägen
13-17, O Karlaplan, kl 18. Specialvisning om 1800- talet och 1900-talet med Petter Ljunggren. Även kl
19. Bokas på historiska.se
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-19. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
TORSDAG
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GRATIS Ersta museum Erstagatan 1 M, kl 11.30-13.30. En okänd del av Stockholmshistorien - en
skildring av kvinnliga pionjärer, sjukvård, diakoni och utbildning.
GRATIS Konstvisning i tunnelbanan O Fridhemsplan, kl 18. Vi reser på den blå linjen mot Hjulsta.
Guider är Marie Andersson och Tiiu Valmet. Visningen är gratis men du behöver en giltig SL-biljett.
Samling vid SL Center Drottningholmsvägen.
GRATIS Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23,
Nacka, kl 12-17.
Stockholm växer och överallt ska det de kommande trettio åren byggas hus, planeras nya stadsdelar
och konstrueras ny infrastruktur. I samarbete med Arkitekturskolan KTH.
Uniform(t) Postmuseum, Lilla Nygatan 6, O Gamla stan, kl 11-16. En utställning om Postens uniformer
och en berättelse om hur företaget klätt sin personal från början av 1800-talet fram till i dag.
Barn
Fredag
4H-gård Augustendals 4H-gård, Huvudsta Allé, Solna, O Västra skogen, kl 8-16.30. Info: www.
augustendals4h.se
Bu och Bä på kalashumör Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, O Skanstull, kl 14. Med Teater Bambino.
När de två små lammen Bu och Bä ska hitta på något trasslar det ofta till sig. 30 min. 2-5 år.
Embla - en flicka mitt i kosmos
Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, O Zinkensdamm, kl 9.15 och 10.45. Ett färgsprakande äventyr bland
planeter, stjärnor och galaxer. Från 3,5 år.
Kan själv! Teater Pero, Sveavägen 114, O Rådmansgatan, kl 9.30 och 10.45. En svängig föreställning
som pendlar mellan allvar och lek. Som livet självt.
MusikFredag & Fredagsdans Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 13-16.30.
MusikFredag kl. 13:00-15:30. Vi skapar gemensamt i stor skala med hjälp av hela kroppen till olika
musikgenrer. FredagsDans kl. 16:00-16:30. Orientalisk dans med danspedagog och musiker. Vuxna
och barn behöver varsin egen biljett. Rum för barn i Bildverkstan.
Pettson & Co. Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 13, 14.30 och 16. En interaktiv
barn- och familjeutställning där Sven Nordqvists bildvärld levandegörs i en finurlig, klurig och
tillgänglighetsanpassad scenografi. Boka pass på 90 min. Galleri 5.
Tappa bort... Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 10.45. Vad kan man tappa bort? Och
kanske hitta igen? Sin mamma eller pappa... en kompis... sin nalle... sig själv? Situationskomik för de
allra minsta om tre kompisar som tappar bort. Regi och idé: Roger Westberg. Medv: Lise Edman, Ulf
Evrén, Ulf Montan. Musik: Jörgen Aggeklint. Scenografi, kostym och ljus Kundali Löfstrand. 2-5 år.
Vill visst! Teater Påfågeln, Sankt Eriksgatan 84, O Sankt Eriksplan, kl 9.30 och 10.45. En lekfull och
musikalisk föreställning om vänskap och hur svårt det kan vara om en ska bestämma hela tiden. 3-6 år.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons 70- åriga
modelljärnväg som tog sju år att bygga.
Lördag

Sida 719 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Alice i Underjorden - 2 och 1 halv
BUS, Bondegatan 1F, O Medborgarplatsen, kl 15. Åter igen gläntar vi på dörren till Alice fantasivärld
och bjuder in dig till nya äventyr och tekalas. Mitt mellan dröm och verklighet. Info:
http://underjordiska.com/ boka/
Barbie-Nils och Pistolproblemet
Teater Barbara, Pipersgatan 4, O Rådhuset, kl 13. Nils fyller 5 år och får önska sig vad han vill. När han
vill ha en Barbie i rosa balklänning vill pappa plötsligt inte alls att Nils ska få välja själv, i stället försöker
han med alla medel få Nils att välja en pistol. En föreställning om genus, mod och barns rätt.
GRATIS Bland musköter, grytor och tält Armémuseum, Riddargatan 13, O Östermalmstorg, kl 14.
Barnvisning: Hur var det att leva för nästan 400 år sedan? Följ med när vi flyttar oss tillbaka till en tid
utan kylskåp, taklampor och busskort. Med museiläraren Bodil Gyllensvärd. Passar 6-10 år. Ingen
förbokning behövs.
Bu och Bä på kalashumör Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, O Skanstull, kl 13 och 14.30. Med
Teater Bambino. När de två små lammen Bu och Bä ska hitta på något trasslar det ofta till sig. Efter
Olof och Lena Landströms böcker. 30 min. 2-5 år.
Da-Da-Da Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 13.30 och 15. En
teaterupplevelse som vänder sig till bebisar i åldern 6-12 månader. Föreställningen talar till flera sinnen
och låter publiken både titta, lyssna och känna. 30 min utan paus.
Embla - en flicka mitt i kosmos
Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, O Zinkensdamm, kl 13. Ett färgsprakande äventyr bland planeter,
stjärnor och galaxer. Från 3,5 år.
Familjehelg Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 12-15.30. Familjevisning i
utställningen History Unfolds, kl. 12. Pysselverkstad kl.
13.30-15.30 med origami och tillverkning av "loppor" med hemliga budskap.
Familjelördag: Faraoner, mumier och hieroglyfer Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, O Kungsträdgården,
kl 13. Familjevisning av museets Egyptenutställning. Hör om Nilens betydelse, skrivarnas roll, gudarnas
makt och du som vågar dig ner i gravkammaren får se djurmumier, ushebtis och det virtuella
mumiebordet. Gratis för alla under 19 år.
Hantverkstan Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 12-16.
Måla, färglägg eller skulptera fabel- och fantasydjur av papper, kartong och återanvänt material.
Husan Anna berättar Hallwylska museet, Hamngatan
4, O Östermalmstorg, kl 13. I detta dramatiserade lekäventyr behöver Husan Anna hjälp med att
förbereda festmiddagen. Från 6 år.
Kivi & Drakbrakaren Fria teatern, Högdalsplan 10, O Högdalen, kl 13 och 15. Följ Kivi på en rimmande
vandringssaga genom teaterhuset. Familjeföreställning från 4 år. 30 min. www. friateatern.se
Livet ombord på Vasa Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 10.30, 11, 12.30 och 14.30.
Familjevisning. Flera hundra människor skulle segla med Vasa ut på det vida havet. Tänk om skeppet
hade fortsatt sin färd. Hur hade livet ombord varit? I upplevelserummet Under däck sätts fantasin i
rörelse. Ca 45 min. För 4-10 år.
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Pettson & Co. Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 11, 13 och 15. En interaktiv
barn- och familjeutställning där Sven Nordqvists bildvärld levandegörs i en finurlig, klurig och
tillgänglighetsanpassad scenografi. Boka pass på 90 min. Galleri 5.
Sagan om den lilla farbrorn
Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 11 och 13. En saga om ensamhet, vänskap och
svartsjuka berättad med stor ömsinthet, allvar och humor. Efter en bok av Barbro Lindgren. Lämplig
ålder 3-8 år.
GRATIS Sagolördag Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, O Kungsträdgården, kl 14. Ond bråd död.
Svartsjuka och girighet. Passionerad kärlek och gruvligaste hämnd. I de grekiska sagorna finns allt.
Kryp upp i sagohörnan med alla figurerna från Ajia Irini och hör Medelhavsmuseets pedagoger berätta
om käbblande gudar och gudinnor, stridslystna halvgudar, modiga flickor och vanligt folk.
Skelettens hemligheter Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 11.30 och 13.30.
Ombord på Vasa hittades inte bara tusentals föremål som skulle följa med på resan, utan även
skeletten efter de som dog på skeppet den olycksaliga dagen i augusti 1628. Vilka var de? Vi utforskar
kopior av skelett och tittar närmare på de äkta skeletten. Ca 45 min. Från 7 år.
Spökvandring för barn Köpmantorget, , O Gamla Stan, kl 13. Besök platserna där spöken och oroliga
själar än i dag inte kan få ro. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Störst är inte starkast - 100% Cirkus Hangaren Subtopia, Albyvägen 38, O Alby, kl 15. Mikkel Hobitz
(född i Danmark, 192 cm och 85 kg) och Julien Auger (född i Frankrike, 168 cm och 57 kg), duon
beskriver sig som en schweizisk armékniv i en föreställning som blandar akrobatik, jonglering, kinesisk
påle, perch med sång och musik. Familjeföreställning från 6 år. Efter föreställningen får barn och
föräldrar prova på både cirkusexperiment och fysikaliska labb-experiment på temat vikt, luft och balans.
Vilket Kalas! Uusi Teatteri - Olympiateatern, Västmannagatan 56, O Odenplan, kl 13. I föreställningen
blandas sagor och berättelser samt historia och nutid till en lekfull helhet som påminner oss om att det
alltid finns någonting att fira. Från 7 år, ungdomar och vuxna. Ca 45 min. Nu på svenska.
Vill visst! Teater Påfågeln, Sankt Eriksgatan 84, O Sankt Eriksplan, kl 13. En lekfull och musikalisk
föreställning om vänskap och hur svårt det kan vara om en ska bestämma hela tiden. 3-6 år.
Visning med Dino-Doris
Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40, O Universitetet, kl 12, 13 och 14. Träffa museets
passionerade blivande dinosaurieforskare som berättar om sitt absoluta favoritämne för dinodiggare i
utställningen Fossil och evolution. Främst för 6-10 år, men alla är välkomna.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons 70- åriga
modelljärnväg som tog sju år att bygga.
Söndag
Alice i Underjorden - 2 och 1 halv
BUS, Bondegatan 1F, O Medborgarplatsen, kl 15. Åter igen gläntar vi på dörren till Alice fantasivärld
och bjuder in dig till nya äventyr och tekalas. Mitt mellan dröm och verklighet. Info:
http://underjordiska.com/ boka/
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Bu och Bä på kalashumör Leksaksmuseet, Tegelviksgatan 22, O Skanstull, kl 14. Med Teater Bambino.
När de två små lammen Bu och Bä ska hitta på något trasslar det ofta till sig. Efter Olof och Lena
Landströms böcker. 30 min. 2-5 år.
Cirkus Skansen Djurgårdsslätten 49, kl 12. Unga artister framför cirkusnummer på högsta nivå med
akrobatik, jonglering och magi. I Bragehallen. Även kl 14.00.
Embla - en flicka mitt i kosmos
Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, O Zinkensdamm, kl 13. Ett färgsprakande äventyr bland planeter,
stjärnor och galaxer. Från 3,5 år.
Familjehelg Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan, kl 12-15.30. Familjevisning i
utställningen History Unfolds, kl. 12. Pysselverkstad kl.
13.30-15.30 med origami och tillverkning av "loppor" med hemliga budskap.
Hantverkstan Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, kl 12-16.
Måla, färglägg eller skulptera fabel- och fantasydjur av papper, kartong och återanvänt material.
GRATIS Liv, lort och loppor Armémuseum, Riddargatan 13, O Östermalmstorg, kl 14. En barnvisning
om vardagsliv och levnadsvillkor för 350 år sedan i stormaktstidens Sverige. Museilärare Ylva
Alriksson. Ingen förbokning krävs. 6-10 år.
Livet ombord på Vasa Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 10.30, 11, 12.30 och 14.30.
Familjevisning. Flera hundra människor skulle segla med Vasa ut på det vida havet.
Tänk om skeppet hade fortsatt sin färd. Hur hade livet ombord varit? Vad skulle man jobba med? Vad
åt man och hur sov man? I upplevelserummet Under däck sätts fantasin i rörelse. Ca 45 min. För 4-10
år.
Monsterklubben - Fotodrama
Marabou Konsthall, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, O Duvbo, kl 13-16. Det utspelar sig ett drama på
konsthallen! Kom och agera, posera och fotografera tillsammans med Casia Bromberg. Drop in.
Pettson & Co. Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 11, 13 och 15. En interaktiv
barn- och familjeutställning där Sven Nordqvists bildvärld levandegörs i en finurlig, klurig och
tillgänglighetsanpassad scenografi. Boka pass på 90 min. Galleri 5.
Sagan om den lilla farbrorn
Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 11 och 13. En saga om ensamhet, vänskap och
svartsjuka berättad med stor ömsinthet, allvar och humor. Efter en bok av Barbro Lindgren. Lämplig
ålder 3-8 år.
Sagostund på mongoliska Internationella biblioteket, Odengatan 59, O Odenplan, kl 13-15. Vi sjunger
populära barnsånger och läser sagor. Ta gärna med eget fika. Anmälan till
battsetseg.batnasan@comhem.se
Skelettens hemligheter Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, O Karlaplan, kl 11.30 och 13.30.
Ombord på Vasa hittades inte bara tusentals föremål som skulle följa med på resan, utan även
skeletten efter de som dog på skeppet den olycksaliga dagen i augusti 1628. Vilka var de? Vi utforskar
kopior av skelett och tittar närmare på de äkta skeletten. Ca 45 min. Från 7 år.
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Spökvandring för barn Köpmantorget, O Gamla Stan, kl 13. Besök platserna där spöken och oroliga
själar än i dag inte kan få ro. Samling vid S:t Göran och draken. Arr: Stadsvandringar i Stockholm.
Störst är inte starkast - 100% Cirkus Hangaren Subtopia, Albyvägen 38, O Alby, kl 15. Mikkel Hobitz
(född i Danmark, 192 cm och 85 kg) och Julien Auger (född i Frankrike, 168 cm och 57 kg), duon
beskriver sig som en schweizisk armékniv i en föreställning som blandar akrobatik, jonglering, kinesisk
påle, perch med sång och musik. Familjeföreställning från 6 år. Efter föreställningen får barn och
föräldrar prova på både cirkusexperiment och fysikaliska labb-experiment på temat vikt, luft och balans.
Unga Cinemateket: Siv sover vilse Filmhuset, Borgvägen 1, O Karlaplan, kl 14. När Siv ska sova över
hos nyinflyttade Cerisia får hon inblick i en ny spännande värld - hemma hos Cerisia är allting
annorlunda. Men när Siv vaknar på natten är hennes kompis plötsligt borta. En färgsprakande
filmatisering av Pija Lindenbaums fantasifulla bok med samma namn. 1 tim 19 min, barntillåten.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons 70- åriga
modelljärnväg som tog sju år att bygga.
Måndag
Babysalsarytmik Brännkyrkagatan 19B, , O Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung och
spela runt Maria Llerenas kongatrummor, till bl a svenska barnsånger i latinamerikansk tappning.
Syskon får följa med. Drop in.
Hoppet - för jag dog inte Teater Påfågeln, Sankt Eriksgatan 84, O Sankt Eriksplan, kl 10 och 12.30. Ett
äventyrsdrama med Pantomimteatern om barn på flykt (baserad på verkliga händelser) med tre
skådespelare som med mim och akrobatik, mycket musik och en sinnrik scenbild tar oss på en resa.
Från 10 år.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons 70- åriga
modelljärnväg som tog sju år att bygga.
Tisdag
Mio, min Mio Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 18. Plötsligt är han inte alls Bo
som sitter ensam på en parkbänk i Tegnérlunden. Utan prins Mio som bor med sin Fader konungen i
Landet i fjärran. Astrid Lindgrens magiska äventyr i dramatisering av Kristina Lugn. Från 7 år.
Pettson & Co. Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 13, 14.30 och 16. En interaktiv
barn- och familjeutställning där Sven Nordqvists bildvärld levandegörs i en finurlig, klurig och
tillgänglighetsanpassad scenografi. Boka pass på 90 min. Galleri 5.
Pricken Teater Bambino, Tegelviksgatan 22, kl 10.15. En berättelse om samhörighet, utanförskap och
sökande efter egen identitet. Vi bjuder på en föreställning med musik, värme och humor. 2,5-6 år.
Sagan om den lilla farbrorn
Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 9.30. En saga om ensamhet, vänskap och svartsjuka
berättad med stor ömsinthet, allvar och humor. Efter en bok av Barbro Lindgren. Lämplig ålder 3-8 år.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons 70- åriga
modelljärnväg som tog sju år att bygga.
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Onsdag
Alice i Underjorden - 2 och 1 halv
BUS, Bondegatan 1F, O Medborgarplatsen, kl 13. Åter igen gläntar vi på dörren till Alice fantasivärld
och bjuder in dig till nya äventyr och tekalas. Mitt mellan dröm och verklighet. Info:
http://underjordiska.com/ boka/
Babysalsarytmik Brännkyrkagatan 19B, , O Slussen, kl 13. Kom med din baby och dansa, sjung och
spela runt Maria Llerenas kongatrummor, till bl a svenska barnsånger i latinamerikansk tappning.
Syskon får följa med. Drop in.
Da-Da-Da Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 10 och 11.15. En
teaterupplevelse som vänder sig till bebisar i åldern 6-12 månader. Föreställningen talar till flera sinnen
och låter publiken både titta, lyssna och känna. 30 min utan paus.
Ensamma krigare Teater Pero, Sveav. 114, O Rådmansgatan, kl 9.30 och 10.45. Vi får följa mobbaren
och den som mobbats. Två pojkar som båda kämpar för sin tillvaro. Bådas kamp är lika angelägen.
Från 9 år.
Från Himlens topp till Havets botten Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, O Zinkensdamm, kl 9.15 och
10.45. En ömsint och kärleksfull saga om Fiskargubben och hans två kamrater koltrasten Bris och
delfinen Bränning. En lekfull och humoristisk pjäs om vänskap och om att allt är möjligt - bara man
hjälps åt. 3-6 år. Gästspel med Ölands Dramatiska Teater.
Nasse - Musikalen! Blå huset, Tenstaplan 8, Tensta, O Tensta, kl 9.30. Med många funderingar
försöker en nyfiken Nasse förstå världen. En musikalisk dramatisering av Sven Nordqvists älskade bok
"Nasse hittar en stol". 2-6 år.
Pettson & Co. Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 13, 14.30 och 16. En interaktiv
barn- och familjeutställning där Sven Nordqvists bildvärld levandegörs i en finurlig, klurig och
tillgänglighetsanpassad scenografi. Boka pass på 90 min. Galleri 5.
Pricken Teater Bambino, Tegelviksgatan 22, kl 10.30. En berättelse om samhörighet, utanförskap och
sökande efter egen identitet. Vi bjuder på en föreställning med musik, värme och humor. 2,5-6 år.
Sagan om den lilla farbrorn
Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 9.30. En saga om ensamhet, vänskap och svartsjuka
berättad med stor ömsinthet, allvar och humor. Efter en bok av Barbro Lindgren. Lämplig ålder 3-8 år.
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons 70-åriga
modelljärnväg som tog sju år att bygga. Alla detaljer är gjorda för hand, sånär som på lokens motorer,
som köptes färdigbyggda.
Torsdag
Alice i Underjorden - 2 och 1 halv
BUS, Bondegatan 1F, O Medborgarplatsen, kl 13. Vi gläntar på dörren till Alice fantasivärld och bjuder
in dig till nya äventyr och tekalas. Mitt mellan dröm och verklighet. Info: http://underjordiska.com/boka/
Da-Da-Da Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 10 och 11.15. En
teaterupplevelse som vänder sig till bebisar i åldern 6-12 månader. Föreställningen talar till flera sinnen
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och låter publiken både titta, lyssna och känna. 30 min utan paus.
En liten skär och alla tvärtemotiga brokiga Brandbergens bibliotek, Brandbergens centrum, kl 9.15.
Danskollektivet KolKo ink. besöker under våren sagostunden på biblioteken och gestaltar berättelser
med dans. Därefter en rörelseworkshop. Från 3 år. Anmälan till biblioteket. Även kl 10. Arrangör:
Haninge kultur i samarbete med Kolko ink.
Från Himlens topp till Havets botten Dockteatern Tittut, Lundagatan 33, O Zinkensdamm, kl 9.15 och
10.45. En ömsint och kärleksfull saga om Fiskargubben och hans två kamrater koltrasten Bris och
delfinen Bränning. En lekfull och humoristisk pjäs om vänskap och om att allt är möjligt - bara man
hjälps åt. 3-6 år. Gästspel med Ölands Dramatiska Teater.
Nasse - Musikalen! Blå huset, Tenstaplan 8, Tensta, O Tensta, kl 9.30 och 10.45. Med många
funderingar försöker en nyfiken Nasse förstå världen. En musikalisk dramatisering av Sven Nordqvists
älskade bok "Nasse hittar en stol". 2-6 år.
Pettson & Co. Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, kl 13, 14.30 och 16. En interaktiv
barn- och familjeutställning där Sven Nordqvists bildvärld levandegörs i en finurlig, klurig och
tillgänglighetsanpassad scenografi. Boka pass på 90 min. Galleri 5.
GRATIS Pingisskola Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, O Mariatorget, kl 17-19. Alla
mellan 8-12 år är välkomna. Du behöver inte anmäla dig utan det är bara att komma hit. Racket finns
att låna.
Tappa bort... Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, kl 9.30. Vad kan man tappa bort? Och
kanske hitta igen? Sin mamma eller pappa... en kompis... sin nalle... sig sj älv? Situationskomik för de
allra minsta om tre kompisar som tappar bort. Regi och idé: Roger Westberg. Medv: Lise Edman, Ulf
Evrén, Ulf Montan. Musik: Jörgen Aggeklint. Scenografi, kostym och ljus Kundali Löfstrand. 2-5 år.
GRATIS Temakväll: Barn på flykt Teater Påfågeln, Sankt Eriksgatan 84, O Sankt Eriksplan, kl 17.30.
Program: kl 17.30 mingel och det bjuds på matig macka. Kl 18.00 Föreställning "I Herthas ateljé" med
efterföljande frågestund. Kl 18.50 Prova på mim/vänskapsworkshop. Kl 19.10 Tina Engström från
Enköpings kommun talar om Pantomimteaterns Skapande skolaprojekt på temat vänskap och
integration. Kvällen avslutas kl 20. Anmälan krävs till info@pantomimteatern.se
Visningar av Modelljärnvägen
Tekniska museet, Museivägen 7, kl 11 och 14. Se tågen troget tuffa vidare på Uno Miltons 70- åriga
modelljärnväg som tog sju år att bygga. Scen
Dans
h Ambra Succi: Striving to Achieve Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14, O T-Centralen, to kl 19. Nu en
snabbare och ösigare version. Upplev elva grymma dansare som briljerar i olika hiphopstilar och
förmedlar ett enda budskap: om du vill något - ge aldrig upp!
Sharon Eyal & Olivier Dubois
Operan, Gustav Adolfs torg, O Kungsträdgården, fr kl 19. En helkväll med två av Europas mest
eftertraktade koreografer som har fått skapa var sitt nytt verk, exklusivt för Kungliga Baletten.
That choreographs us Weld, Norrtullsgatan 7, O Odenplan, fr kl 17, lö kl 17. Tredjeårsstudenterna vid
Kandidatprogrammet i dans. Dansverk av Benoît Lachambre.
Undercover Choreography Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14, O T-Centralen, fr kl 19. En plats. En
kontext. En resa i universum, till musik av bl a Kylie Minogue och Silvana Imam. Dansarna Carima
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Neusser och Sanna Söderholm har gjort en föreställning som ruckar på våra uppfattningar både om vad
kroppen, världen och vad teaterrummet är.
Musikteater
h Billy Elliot Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, lö kl 13, sö kl 13, on kl 19, to kl 19.
Billy är 12 år och växer upp tillsammans med sin pappa, storebror och mormor i en liten gruvstad i norra
England. Det är tidigt 1980-tal och tillvaron bister. Men en dag upptäcker Billy en värld som han inte
visste fanns. Musik av Elton John. Som Billy alternerar: Jacob Hermansson/ David Fridholm/Carl
Sjögren. I övriga roller bl a: Jakob Eklund, Sara Jangfeldt.
Den Improviserade Musikalen
Improvisation & Co , Hagagatan 48, O Odenplan, lö kl 19. Musiker, musikalartister och improvisatörer
skapar en ny musikal i stunden, mitt framför publikens ögon, av publikens förslag.
Freuds cigarr Playhouse teater, Drottninggatan 71A, O Hötorget, on kl 19. Gästspel av Stockholms
Musikteater. Musikalen ger en glimt av hur Sigmund Freud tänkte, varifrån han kom, vad han gick
igenom och vad som drev honom. Med: Jonas Nerbe med pianotrion Die Freuden: Anders Holtz, Sara
Kihlman Wibe och Lauri Antila. Spelas på engelska.
Från Broadway till Duvemåla
Skandiascenen, Djurgårdsslätten 43. , sö kl 16. De största musikalhitsen. På scenen bl a: Laila Adèle,
Viktoria Tocca, Jesper Tydén, Jan Ammann, Daniel Sjöberg, och Linda Holmgren
Kvinnan bakom allt Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, lö kl 12. Estradören Mattias
Enn sjunger och berättar om färgstarka och tongivande kvinnor på scenen: Inga Tidblad, Git Gay, Katie
Rolfsen, Julia Caesar, Zarah Leander, Hjördis Pettersson, Pauline Brunius m fl.
Nina - A story about me and Nina Simone Södra Teatern, Mosebacke torg 1, O Slussen, fr kl 19, lö kl
19. Om Josette Bushell- Mingo. Och om Nina Simone. Två kvinnors hopp, drömmar, sorg och
framgång.
Sånger från en inställd skilsmässa
Hallunda Folkets hus, Borgvägen
1, O Hallunda, sö kl 18. Musik- och dansföreställning byggd på Mikael Wiehes album.
h The Book of Mormon China Teatern, Berzelii Park 9, O Östermalmstorg, fr kl 19.30, lö kl 15 och
19.30, sö kl 19.30, to kl 19.30. Två unga mormoner ska skickas ut på ett tvåårigt missionsuppdrag från
skolan i Utah och hoppas på Florida, men placeras i - Uganda! . Med: Per Andersson och Linus
Wahlgren.
The Phantom of the Opera Cirkus, Djurgårdsslätten 43, fr kl 19.30, lö kl 14.30 och 19.30, sö kl 15, on kl
19.30, to kl 19.30. Peter Jöback i titelrollen som Fantomen. Musik: Andrew Lloyd Webber.
Opera
h Förklädd gud Folkoperan, Hornsgatan 72, O Mariatorget, lö kl 18, sö kl 16, on kl 19, to kl 19.
I den antika grekiska gudasagan fick guden Apollon som straff att vandra förklädd bland människor på
jorden. Lars-Erik Larssons lyriska svit med text av poeten Hjalmar Gullberg. Recitatörer: Lill Lindfors
och Björn Kjellman alternerar.
PREMIÄR Jenufa Operan, Gustav Adolfs torg, lö kl 19, on kl 19. Jenufa lever i en avlägsen liten by. När
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hon blir gravid gör hennes kontrollerande styvmor allt för att hindra henne från att gifta sig med den hon
älskar. Text och musik: Leoš Janácek. Produktionen är ett samarbete med Scottish Opera och Den
Jyske Opera i Danmark. Framförs på tjeckiska med svensk textning. Med: Mailin Byström, Lena Nordin,
Jesper Taube, Andrea Carè m fl.
Show
Alex & Sigge - Live Rival, Mariatorget 3, O Mariatorget, fr kl 19.30, lö kl 16 och 19.30, to kl 19.30.
Scenshow med Alex Schulman och Sigge Eklund.
h I knät på Martina Montelius Teater Brunnsgatan fyra, O Östermalmstorg, må kl 19.
Talkshow med gäster. Gästerna är här mot löfte om att det som sägs på Brunnsgatan stannar på
Brunnsgatan. Kvällens gäster: Little Jinder & Jonas Lundqvist.
Impro Comedy Live Café String, Nytorgsgatan 38, O Medborgarplatsen, on kl 19.30. Standup i källaren:
Simon Garshasebi.
It's Mother***ing Tea Time
Kägelbanan, Mosebacke torg 1, O Slussen, lö kl 15. Barnförbjuden och dekadent afternoon tea med
miss Inga - drugbingo, uppträdanden, dj:er m m. It's Mother***ing Tea Time
Kunskapslyftet - Mammas Nya Kille! Södra Teatern, Mosebacke torg 1, O Slussen, to kl 19. Andra
säsongen av Sveriges Radio P3:s flaggskepp när det tar steget ut på teaterscenen. Med: Sven
Björklund, Mattias Fransson, Bengt Strömbro, Olof Wretling och Sofia Wretling.
Mixed Comedy Club Improvisationsstudion, Skånegatan 63, O Medborgarplatsen, lö kl 20.
Humorklubb som blandar det bästa från stand up med välarbetade humorkaraktärer.
Norra Brunn Comedy Surbrunnsgatan 33, O Rådmansgatan, fr kl 21. Standup: Adeel Faqih, Dominik
Henzel, Zinat Pirzadeh.
Lö kl 21. Behrad Rouzbeh, Henrik Nyblo, Jakob Öqvist.
Ti kl 21. Jörgen Sjöberg, Ami Hallberg Pauli, David Batra.
On kl 21. Jörgen Sjöberg, Nisse Hallberg, Adde Malmberg.
To kl 21. Behrad Rouzbeh, Elina Du Rietz, Adde Malmberg.
Oscarsrevyn Oscarsteatern, Kungsgatan 63, O T-Centralen, fr kl 19.30, lö kl 15.30 och 19.30, sö kl 14.
Oscarsteatern fyller 110 år och drar på sig feststassen.
Robert Samuelsson: Grottmannen
Intiman, Odengatan 81, O Odenplan, on kl 19.30. En enmans- show om olikheterna mellan kvinnor och
män.
SEMST Scalateatern, Wallingatan 34, O T-Centralen, sö kl 19. Standup med: Aron Flam, Jonatan
Unge, Ahmed Berhan & Branislav Pavlovic.
Stockholmare Improvisationsstudion, Skånegatan 63, O Medborgarplatsen, fr kl 19.
Åttionio personer flyttar in till huvudstaden varje dag! Nu är vi snart två miljoner människor i
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Stor-Stockholm! Vem är du? Improviserad humor om vår huvudstad och dess innevånare.
TSKAOS Scalateatern, Wallingatan 34, må kl 20. Standup-klubb i källaren med Soran Ismail, Aron
Flam och Petter Bristav.
Teater
Avsked Unga Klara, Sergels torg, O T-Centralen, to kl 19. Avsked är systern som själv skriver det
avskedsbrev hon aldrig fick. Det unga paret som tillsammans tar avsked av en möjlig framtid. Kvinnan
som lämnar allt hon hitintills känt för att kunna vara sig själv. Barnet och föräldern som oroar sig för det
veckolånga avskedet från varandra. Sonen som åker på krigssemester. Med: Gustav Deinoff, Léonie
Vincent, Maria Salah och Nidhal Fares.
Bernardas hus Klarascenen, Sergels torg, fr kl 19, lö kl 18, on kl 19, to kl 18. Fem systrar lever sina liv
som fångar i sitt barndomshem. Bara den äldsta kan hoppas på något annat - hon har en hemgift. Den
enda vägen till frihet går genom en friare. Anna Pettersson gör en egen nytolkning av Lorcas
humoristiska och vassa klassiker. Med: Tove Edfeldt, Siri Hamari, Eva Rexed, Angelika Prick, Matilda
Ragnerstam, Nadia Hussein, Hanna Nygårds.
Cocktail Improvisation & Co , Hagagatan 48, O Odenplan, fr kl 19. En improvisationskväll som består av
två enaktsföreställningar framförda av Improvisation & Co och en för kvällen väl vald, gästande grupp.
Drottningarna - Återupprättelsen
Livrustkammaren, Slottsbacken 3, lö kl 15. En föreställning om återupprättelse av
renässansdrottningarna Elisabeth I, Maria Stuart och om andra oskyldigt dömda. Nyckelordet är
respekt, som betyder att se på nytt på latin. Med: Maria Baczynski, Ingela Karlsson och Vladimir
Dikanski.
Dumma jävla mås Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, sö kl 16, on kl 18. Vid sjön.
Sen eftermiddag. En liten utomhusscen - så långt är allt sig likt. En sorts bearbetning av Tjechovs
klassiker Måsen. Med: Nils Poletti, Kristofer Kamiyasu, Kirsti Stubø, Niklas Falk, Maja Rung, Katarina
Ewerlöf, Sven Ahlström. Lilla scenen.
h Egenmäktigt förfarande
Scalateatern, Wallingatan 34, fr kl 19, lö kl 15 och 19, sö kl 15, on kl 19, to kl 19. Baserad på Lena
Anderssons bok om journalisten och författaren Ester Nilsson som blir förälskad i konstnären Hugo
Rask. Med: Krister Henriksson, Jessica Liedberg m fl. Regi: Eva Dahlman.
En teaterkomedi Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19, O Ropsten, fr kl 19, lö kl 19, sö kl 19.
Teater Grannfolket.
Figaros bröllop Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, to kl 19. Figaro och Susanna ska gifta sig.
Båda är tjänstefolk till en greve som nyligen var modern nog att upphäva en gammal sed - droit de
seigneur - som gav rätt till en natt med bruden när hans underlydande gifter sig. Med: Andreas Rothlin
Svensson, Tova Magnusson, Eric Stern, Bahar Pars, Pontus Gustafsson, Andreas T Olsson m fl. Stora
scenen.
h Fotografi 51 Playhouse teater, Drottninggatan 71A, O Hötorget, fr kl 18.30, lö kl 18.30. I en
mansdominerad värld sätter Rosalind sitt liv på spel för vetenskapen. Vad är viktigast ära och
berömmelse, äkta kärlek eller sökandet efter sanning? Cecilia Frode intar scenen som forskaren
Rosalind Franklin, kvinnan som avslöjade DNA:s gåta men som snuvades på Nobelpriset.
Fröken Rosita Stockholms Forum, Nybrogatan 18, fr kl 19, lö kl 19, sö kl 16. En pjäs om tidens gång.
En pjäs om kompromisslös kärlek. En pjäs om småstadslivet med alla sina stränga regler för hur man
bör leva. Med: Caroline Hansson, Susan Lekberg, Maike Hermann, m fl.
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Fäder och söner Dramaten, Nybroplan, ti kl 19. Det är sommarlov. Studenten Arkadij kommer till sin
fars gods tillsammans med vännen Bazarov. De är båda radikala och vill förändra samhället i grunden.
Ut med allt som är onyttigt! Farbrodern Pavel är inte imponerad. Med: Hannes Meidal, Otto Hargne,
Magnus Roosmann, Johan Holmberg, Elin Klinga m fl.
PREMIÄR Glasmenageriet Fria teatern - Lilla scenen, Bergsgatan 11, O Rådhuset, on kl 19, to kl 19.
Tennessee Williams genombrottspjäs från 1945 utspelar sig hos en liten sydstatsfamilj under 30-talets
depression - en familj som försöker fly från en skoningslös verklighet. Mamman Amanda förlorar sig i
minnen från ljusare tider, dottern Laura har en skadad fot och ett skadat självförtroende. Hon har dragit
sig tillbaka från omvärlden för att ägna sig åt sina små glasdjur. Vad sonen Tom flyr till när han ger sig
ut om nätterna är mer outtalat.
h Hamlet Teater Galeasen, Slupskjulsvägen 32, Skeppsholmen, O Kungsträdgården, lö kl 18, sö kl 16,
on kl 19, to kl 19. Jens Ohlin och Hannes Meidal tar sig an och helrenoverar den smått arketypiska
pjäsen Hamlet. Med: Yngve Dahlberg, Hannes Meidal, Alexander Ohakas, Simon Reithner, Per
Sandberg, Monica Stenbeck. I centrum av allt finns en liten kanin. Som barnet/kaninen alternerar:
Gerda Englund, Naima Josefsson, Agatha Bergman Blücher.
Hamletmaskinen Turteatern, Lågskärsvägen 13, O Kärrtorp, fr kl 19, lö kl 19, to kl 19. Av dramatikern
Heiner Müller som sammanfattat Shakespears klassiker på några få sidor och låter den sceniska
gestaltningen och textfragment driva berättandet med haglande samtida referenser och samhällskritik.
Med: Anna Ladegaard, Joel Ödmann, Lola Zackow.
Hedda Gabler Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 14. Henrik Ibsens berättelse om
den frustrerade kvinnan som är instängd i patriarkala sociala strukturer som hon har ett alltmer desperat
behov av att slå sig ur. Electra Hallman i titelrollen. Lejonkulan.
Hemma hos Kaj Frispelsteatern, Hammarby Kaj 18, ti kl 19.
Improviserad underhållning. Ingenting är bestämt på förväg. Musiken uppstår i ögonblicket - historier,
repliker och sångtexter likaså. Med: Martin Rask, Johan Samuelsson, Carl Wernhoff samt musikern
Mats B Olsson.
PREMIÄR Hemsöborna Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 19, lö kl 19.
Ann Petrén och Claes Malmberg som Madam Flod och Carlsson i Strindbergs skärgårdsklassiker.
Änkan Anna Eva Flod äger ett förfallet jordbruk på Hemsö i skärgården. Sonen Gusten ägnar sig åt jakt
och nöjen - gården är han ointresserad av. Madam Flod behöver hjälp. Hon sätter in en annons i
tidningen och Carlsson svarar. En värmlänning med oklar bakgrund och stora ambitioner. Stora scenen.
I'm her(e) Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 19. Fri scen: PotatoPotato
Scenkonst. Ara har skolkat väldigt länge nu. Hon har nämligen fått ett eget rum av Virginia Woolf. 1
miljard followers på Youtube, Musica.ly och Instagram ser vad hon gör därinne. Spelas i Kilen.
Improvisation på slottet Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, ti kl 19.30. Teaterkabaré fritt efter
Molière. Med: Johan Rabaeus, Eric Stern, Sanna Sundqvist, Per Svensson, Pontus Gustafsson, Marie
Richardson, Jennie Silfverhjelm och Magdalena Ribbing. Plus gästartist, i kväll: Adde Malmberg.
PREMIÄR Jag heter Bente Kamraternas scen, Östgötagatan 2, O slussen, lö kl 19, må kl 19, on kl 19,
to kl 19. Fyra vänner, deras liv och vänskap. När en av vännerna får Alzheimers sluter vännerna upp
och hjälps åt. Det är inte bara Bentes liv som förändras utan även vännernas. Av Rikke Wölck. Regi:
Anita Ekström. Med: Anki Larsson, Emma Mehonic, Gunilla Larsson, Teresia Pettersson.
h Kung Kristina Alexander
Strindbergs intima teater, Barnhusgatan 20, O T-Centralen, fr kl 19, lö kl 16, ti kl 18, on kl 19, to kl 19.
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Vi möter Kung Kristina i Aleksa Lundbergs gestalt på scenen. Genom Elisabeth Ohlson Wallins
kameralins får vi ta del av nutida transpersoners kamp och liv. Film och foto möter teater. Barock möter
nutid.
h Lite längtan, helt enkelt Klara soppteater, Drottninggatan 34, fr kl 12, on kl 12, to kl 12. Meg
Westergren och Björn Gustafson drabbar samman på muntraste allvar i en pjäs om att våga, innan det
är för sent.
Liv Strömquist tänker på dig!
Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, fr kl 19, lö kl 14.
En analytisk och feministisk föreställning om kärlek, baserad på Liv Strömquists serier. Vi möter
Whitney Houston, Agneta Hysén, Britney Spears och en massa andra personer som drabbats av
ojämlika relationer. Med: David Book, Eric Stern, Sanna Sundqvist och Ana Gil De Melo Nascimento.
Molnens bröder Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, lö kl 19.30, sö kl 16, on kl 19. Barbro
Lindgrens berättelser för vuxna om människor på ett hospital. Tiden är 1920tal, platsen ett väldigt
annorlunda Sverige. Musik: Saxofonisten Mats Gustafsson, på scenen jazzgruppen Fire! . Regi: Lars
Rudolfsson. Med: Rasmus Luthander, David Fukamachi Regnfors, Rebecka Hemse m fl.
Norrtullsligan Stadsteatern i Skärholmen, Bredholmstorget
2, O Skärholmen, fr kl 18.15, lö kl 14.15, ti kl 13.15, on kl 18.15, to kl 13.15. Elisabeth kommer till
Stockholm för att arbeta och blir inneboende i en andrahandslägenhet i utkanten av stan, på
Norrtullsgatan. Hon delar två trånga rum med Baby, Eva och Emmy. Ont om pengar har de alla men de
trivs tillsammans. Skämtsamt kallar de sitt kollektiv Norrtullsligan. Efter Elin Wägners debutroman. Med
bl a: Astrid Kakuli, Ulrika Nilsson, Lotta Östlin Stenshäll, David Rangborg.
Närmare döden - En tvåpersoners revy Klara soppteater, Drottninggatan 34, O T-Centralen, ti kl 12.
Albin och Fredrik ska sätta upp en revy. Om döden. Men går det, när man bara är två personer (plus en
docka), och när åtminstone en i den lilla ensemblen helst vill slippa påminnas om sin dödlighet? Med:
Albin Flinkas och Fredrik Meyer.
Petra von Kants bittra tårar
Dramaten, Nybroplan, O Östermalmstorg, lö kl 19.30, sö kl 16.
Petra von Kant är modeskapare och dominant härskare i en elitistisk och högpresterande värld där yta
är allt. Hennes ateljé osar av champagne, kokain och tillfälliga romanser. Med: Ingela Olsson, Joaquin
NaBi Olsson, Angela Kovács, Electra Hallman, Lil Terselius, Louise Peterhoff. Lilla scenen.
Reading: Straight Playhouse teater, Drottninggatan 71A, O Hötorget, må kl 18.30. I pjäsen får vi lära
känna Ben, 26 år, som jobbar på investmentbank. Han är inte så förtjust i sitt jobb men tycker mycket
om sport, öl och sin flickvän Emily. Och Chris. Läsning på engelska, direkt från originalmanuset.
Medverkande skådespelare: Philip Hughes, Olle Roberg, Clara Strauch.
Readings: Nyskriven dramatik
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, lö kl 15. Vid varje tillfälle under våren
presenteras ett nytt verk. Arrangemanget inleds med en kort introduktion från författaren, därefter sker
en läsning av pjäsen av några av Stadsteaterns skådespelare och avslutningsvis inbjuds publiken att
delta i diskussion och frågestund. Foajé 3.
Scener ur ett äktenskap Maximteatern, Karlaplan 4, O Karlaplan, fr kl 19.30, lö kl 15. Vi får följa Johan
och Mariannes äktenskap på nära håll i ett dramatisk och underhållande samtal om kärlekens möjlighet
och omöjlighet inom äktenskapet. Med: Livia Millhagen och Jonas Karlsson.
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Shakespeares samlade verk
Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, fr kl 19. Alla Shakespeares 37 pjäser på 97 minuter! Ett
höghastighets-, berg- och dalbanekoncentrat av Shakespeares alla pjäser. Med: Sten Hellström, Ulf
Montan och Roger Westberg.
PREMIÄR Stilla liv Dramaten/Elverket, Linnégatan 69, O Karlaplan, lö kl 18, sö kl 16, on kl 18, to kl 18.
Soppkö Stenläggning Enkelhet Barnaska Liar Disfarmer Ljus Pappväskor Robert Bresson Fjäderdun
Höjdhopp Inga Landgré Tårtfat Natrium Saxofon Kamera Al Bowlly osv... Så beskriver Lars Norén sitt
nyskrivna verk som han själv regisserar. Detta är första gången sedan 1998 som Lars Norén regisserar
på Dramaten.
Med bl a: Erik Ehn, Nina Fex, Otto Hargne, Inga Langré, Lina Leandersson, Irene Lindh, Lars Lind,
Sten Ljunggren, Per Mattsson.
Stjärnlösa nätter Boulevardteatern, Götgatan 73, O Skanstull, to kl 19. Amárs familj vill tvinga honom att
gifta sig med sin egen kusin. Klämd mellan familjens önskan och sin egen vilja försöker Amár välja sitt
liv, men hur han än beter sig kommer hans val att leda till tragedi för andra eller honom själv. Till slut,
när allt ser som allra mörkast ut, tar historien en ny vändning och ett hopp föds om en möjlig väg
framåt. Bygger på Arkan Asaads bok. Med: Ulf Evrén och Lise Edman Regi: Roger Westberg
PREMIÄR The Nether Dramaten, Nybroplan, on kl 19, to kl 19. Vad händer när vi kan leva ut våra mest
förbjudna fantasier? Om det vi gör inte får några konsekvenser? Vilka blir vi? Välkommen till en inte allt
för avlägsen framtid. Internet har utvecklats till Nether. En virtuell värld minst lika verklig som vår egen.
En värld där träden fortfarande växer. En värld med gömställen där du kan vara vem du vill och göra
vad du vill. Precis vad du vill. Regi: Lena Endre. Med: Reine Brynolfsson, Nina Zanjani, Ma gnus Ehrner,
Christoffer Svensson.
The Sexual Contract Unga Klara, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 10, må kl 19, ti kl 19, on kl 19, to kl
10. Pjäsen går tillbaka i historien för att ta reda på hur patriarkatet uppstod och frågar publiken: Kan vi
någon gång bli fria människor? Regi: Shari Sabel Strandmark. Medverkande: Jonatan Rodriguez, Oldoz
Javidi, Sandra Medina.
PREMIÄR Tisdagarna Kompani1 Teater, Sibyllegatan 29, fr kl 19, ti kl 19. En monolog av den franska
dramatikern Emmanuel Darley. Paula brukade vara Paul och vad hennes far anbelangar är hon
fortfarande Paul. En pjäs om utanförskap, identitet och försoning, om en dotter som saknar sin far, en
far som saknar sin son och om rätten att själv välja sitt liv. Med: Bo G Lyckman.
PREMIÄR Utan personligt ansvar Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, to kl 19. Fri scen: Teater
Tamauer. Bygger på den fristående fortsättningen på Lena Anderssons roman Egenmäktigt förfarande.
Ester Nilsson är nu tillbaka och hon har inte lärt sig någonting. Fem år efter Hugo Rask träffar Ester
skådespelaren Olof Sten. Redan vid första mötet känner hon igen sin kropps reaktion - hon håller på att
bli handlöst förälskad.
Verkligheten Medborgarhuset Trappan, Vällingby torg 43, on kl 19, to kl 19. Klara leder en kör. En kör
som består av många typer av människor, pensionärer, unga tjejer och killar, ensamstående och
människor som flytt krig. Under en repetition kommer en ung pojke in med ett vapen i sin hand och det
hela slutar i en katastrof. Med: Julia Marko-Nord, Alex Jubell och lokala körer.
Århundradets kärlekskrig Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, fr kl 18, lö kl 19, to kl
19. Det här är hennes berättelse. Hon som valt att lämna mannen hon levt med i 30 år. I ett förhållande
som hon nu ser som ett fuskbygge. En gång älskade hon honom. Han som nu kallar henne
"feministkärring". Ebba Witt-Brattströms punktroman om ett äktenskap i upplösning. Med: Cecilia
Nilsson, Lennart Jähkel m fl.
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Annas hörna Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, ti kl 17.30. Stadsteaterns
samtalserie om skådespelarkonst, under ledning av teater- och scenkonstchef Anna Takanen. Det blir
en inblick i skådespelarnas verklighet, många hisnande anekdoter och förstås mycket teaterhistoria. I
dag med: Frida Röhl och Leif Andrée. Foajé 3.
Konst
Vernissage
FREDAG
Helene Söhr och Johan Broman
Galleri Erik Axl Sund, Folkungatan 103, O Medborgarplatsen. Öppet: to-fr kl 16-19, lö kl 13-16. "White
Collection & Rust by GaS" - abstrakt konst med geometriska element i återvunnet sandpapper av
Helene Söhr. "Fastnaglade bilder" - glasmålningar av Johan Broman (vernissage kl 17-21). T o m 1/4.
Natura Dentata Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen, www.kulturhusetstadsteatern.se.
Öppet: må kl 16-19, ti-fr kl 13-19, lö-sö kl 11-17. Galleri 3: Konst och mode i en mörk omfamning: verk
av Lamija Suljevic, Björn Kjelltoft, Paulina Wallenberg Olsson, Henrik Håkansson, Märta Mattsson,
Anna Scholz, Ragnar Persson, Jan Davidsz. de Heem, Anna- Karin Brus, Martin Bergström, Thomas
Klementsson, Minna Palmqvist. T o m 18/6.
Olabo The Wallery, Regeringsgatan 42, O Hötorget, www.wallery.se. "Hyenorna vid Stureplan" - en
skulpturgrupp som först visades på Stureplan 2011. T o m 26/3.
Pernilla Aspe Galleri Movitz, Hornsgatan 40, O Slussen, www. pernillaaspeart.se. Öppet: lö kl 11-17, sö
kl 12-16, må-on kl 11-18, to kl 11-15. Akvareller (vernissage kl 11-19). T o m 23/3.
h Strike a Pose Grundemark Nilsson Gallery, Sibyllegatan 26, O Östermalmstorg. Öppet: on-lö kl 12-18.
Fotografier av poser, mode m m av Carl Bengtsson, Julia Hetta, Peter Lindbergh, Helmut Newton,
David Sims, Christer Strömholm, Elisabeth Toll, Ellen von Unwerth och Albert Watson. T o m 29/4.
Textil I Konsthallen, Köpmanbrinken 2, O Gamla stan, www. konsthallenstockholm.se.
Öppet: lö-sö kl 12-16, må-fr kl 12-18. AnnKatrin Ahlm, Maria Aijmelaeus, Jan Borén, Godvei Edanius,
Eva Hafverkorn, Tove Kärrö, Magdalena Kellerman, Anahi Lindqvist, Eva Lundström, Jessika
Overgaard, Thomas Robefelt och Anna Segelman (vernissage kl 16-19). T o m 23/3.
Vanessa Donoso-López Candyland, Gotlandsgatan 76, O Skanstull, www.candyland.se.
Öppet: fr-sö kl 13-16. "No Fixed Colour Continuum" (vernissage kl 17-22, På scen kl 20: Guto Lucena sax och flöjt, John Runefelt - piano). T o m 2/4.
LÖRDAG
Angelica Wiik Nordic Art, Birkagatan 28 B, O S:t Eriksplan, www. nordicart.se. Öppet: sö kl 12-16, må-fr
kl 12-18, lö (finissage) kl 12-16. "Stockholm i mitt hjärta" - målningar och litografier (vernissage kl
12-17). T o m 25/3.
Anna Boghiguian Index - the swedish contemporary art foundation, Kungsbrostrand 19, O T-centralen,
www.indexfoundation.se. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Woven Winds" - teckning, skulpturala
element och väggtexter om den globala bomullshandeln (vernissage kl 17.30-20). T o m 21/5.
Anna Sagermann Bustinza Galleri Baginski, Enebybergsvägen 8, Danderyd, O Mörby C,
www.baginski.se. Öppet: må-fr kl 12-18, lö kl 11-16, sö kl 11-15. Målningar i akryl och olja på duk

Sida 732 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

(vernissage kl 12-16). T o m 1/4.
Birgitta Jonvall Alm Överby gård, Stäketleden, Rotebro, overbygard.se. Öppet: lö-sö kl 12-16.
"Trädgårdsfantasier" - blandade tekniker (vernissage kl 12-16). T o m 2/4.
Bo Wästfelt Galleri Svea, Köpmangatan 4, O Gamla Stan, www. gallerisvea.com. Öppet: sö kl 12-16,
må-to kl 12-18. "Samlade verk" - oljemåleri (vernissage kl 13). T o m 23/3.
Boodil Cordes och Karin Halling
Galleri T, Österlånggatan 3, O Gamla Stan, www.gallerit. com. Öppet: lö-to kl 12-18. Konst. T o m 23/3.
Carinne Löfgren-Williams Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, O Östermalmstorg,
www.konstnarshuset.org. Öppet: lö-sö kl 13-16. Lilla Galleriet: Carinne Löfgren-Williams presenterar
boken "AmoSophie" kl 13.30 och 14, sång av Caroline Williams kl 14 och 15.30. T o m 19/3.
Daniela Eriksson Galleri Riddaren, Köpmanbrinken 8, O Gamla Stan, galleririddaren.se. Öppet: sö kl
12-17, må-on kl 16-19.
"Stadens brus" - målningar (vip-kväll fr kl 18-2, vernissage kl 12-17). T o m 22/3.
h Fredrik Helander Konstnärshuset, Smålandsgatan
7, O Östermalmstorg, www. konstnarshuset.org. Öppet: on- to kl 12-17, fr-sö kl 12-16. Stora galleriet:
"Konstnär okänd" - en platsspecifik utställning av Fredrik Helander (vernissage kl 12-16). T o m 16/4.
Gunilla Sköld Feiler och Linda Lasson Väsby konsthall, Optimusv 12B, Upplands Väsby,
www.vasbykonsthall.com.
Öppet: on-to kl 12-17, fr-sö kl 12-16. "Det lyckliga fåtalets öar" - måleri och installation av Gunilla Sköld
Feiler.
Broderi av Linda Lasson. (vernissage kl 12-16, kl 14 läser Marie Silkeberg poesi till musik av Dror
Feiler). T o m 9/4.
Gunnel Skölwe Galleri B:fors, Karlavägen 83, O Karlaplan, www.bfors.se. Öppet: on-to kl 13-18, fr-sö kl
12-16.
Vaxmålningar (vernissage kl 12-16). T o m 30/3.
Ingela Almgren Almgrens Sidenväveri & Museum, Repslagargatan 15, O Slussen, www.kasiden. se.
Öppet: må-fr kl 10-16, lö kl 11-15. "Resan till Frankrike år 1828" - Ingela Almgren målar i
sidenfabrikörens fotspår (vernissage kl 15-17). T o m 22/4.
h Irving Penn Åmells konsthandel, Birger Jarlsgatan 14, O Östermalmstorg, www.amells. com. Öppet:
må-fr kl 10-18, lö kl 12-16. "Fashion" - modefotografi från 1940-talet och framåt ikoniska modebilder, ur
serien "Black and White Fashion", från samarbetet med Issey Miyake och delar av serien vintage
couture (vernissage kl 12-16). T o m 7/4.
Kristina Anshelm Grafiska sällskapet, Hornsgatan 6, O Slussen, www.grafiskasallskapet.se. Öppet: ti-to
kl 12-18, fr-sö kl 12-16. Träsnitt, tryckt textil och objekt (vernissage kl 12-16). T o m 5/4.
Leif Qvist Hantverksstallet, Bryggavägen 133, Ekerö, www.hantverksstallet.se. Öppet: to-sö kl 11-16.
Oljemåleri (vernissage kl 11-16). T o m 2/4.
Marc Rayner Galleri Jan Wallmark, Rådmansgatan 7, O Tekniska Högskolan, www.janwallmark. se.
Öppet: ti-to kl 12.30-17.30, fr-lö kl 12-16. Mixed media, skulpturer och collage (vernissage kl 12-16). T o
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m 4/4.
Margaretha Jansson Galleri Eva Solvang, Grevgatan 26, O Östermalmstorg, www.gallerievasolvang.se.
Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 13-16. Måleri (vernissage kl 13-16, extraöppet sö kl 13-16). T o m 5/4.
h Martha Cooper Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge, www.fullerstagard. se. Öppet: to kl
12-19, fr-sö kl 12-16. "City Play" - c:a 50 bilder från Martha Coopers tid som fotograf på New York Post
år 1977-1980 (vernissage kl 12-16, invigning i konstnärens närvaro kl 14). T o m 2/7.
Mikko Paakkola Galleri Cupido, Svartmangatan 27, O Gamla stan, www.gallericupido.se.
Öppet: on-to kl 13-17.30, fr-lö kl 12-16, sö kl 13-16. Målningar (vernissage kl 12-16). T o m 2/4.
Mona Lodén och Mats Lodén
Grünewaldvillan, Saltsjöpromenaden 8. Öppet:
lö-sö kl 11-17. Måleri och skulptur. T o m 19/3. Konst Forts.
Pasi Välimaa Sebastian Schildt +, Strandvägen 5, O Östermalmstorg, www.gallerisebastianschildt.se.
Öppet: må-fr kl 10-18, lö-sö kl 11-16. Sidenrelief (vernissage kl 12-16). T o m 9/4.
Viveka Bergkvist, Igor Jagaric och Mia Borén Galleri Kyrkskolan, Klockarlötsvägen 26, vid Österhaninge
kyrka, www.haningekonstnarer.se. "The beautiful and the strange - wonderland" - fotografier
(vernissage kl 11-16). T o m 2/4.
TISDAG
Showroom Special Lilla galleriet, Konstnärshuset, Smålandsg 7, O Östermalmstorg,
www.konstnarshuset.org. Öppet: on-to kl 12-17, fr-sö kl 12-16. Verk av Eva-Mia Sjölin, Christian
Poignant, Elisabeth Persson, Annette Hammarén, Agneta Henerud och Tuula Lehtinen (vernissage kl
17-20). T o m 26/3.
ONSDAG
100 ringar Medeltidsmuseet, Strömparterren 3, medeltidsmuseet.stockholm.se. Två silversmeder och
en guldsmed visar 100 ringar: Helena Edman, Annika Daevel och Josefine Davidsson (vernissage kl
18-19). T o m 21/5.
h Biotop Biologiska museet, Hazeliusporten 2, www.biologiskamuseet.com. Öppet: to-sö kl 12-18, spec
för barn med föräldrar lö kl 12-15. En utställning under Stockholm Art Week med verk av 20 konstnärer,
bl a Catrin Andersson, Dick Bengtsson, Christo, Lars Englund, Beth Laurin och Julia Peirone
(vernissage kl 18-22). T o m 26/3.
TORSDAG
Caroline Ramberg Galleri/Studio Bergsgatan 33, Bergsgatan 33, O Rådhuset. Öppet: fr kl 9-17, lö-sö kl
11-16. Vårutställning med måleri (vernissage kl 15-21). T o m 26/3.
h Supermarket Art Fair 2017
Svarta huset, LM Ericssons väg 26, Hägersten, O Telefonplan. Öppet: to-lö kl 11-20, sö kl 11-18.
Konstnärsdrivna gallerier m m från hela världen ställer ut hundratals konstnärer, även samtal,
performance, workshops och mycket annat (för program se www.supermarketartfair.com). T o m 26/3.
Konstutställningar
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SÖDERMALM
Alimi Adewale Just Africa, Södermalmstorg 4, O Slussen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl
12-16. "Restrictions" - målningar. T o m 26/3.
SISTA CHANSEN Andres Björk Björks ram & glasmästeri, Erstag 17.
Öppet: må-to kl 11-18, fr kl 11-17, lö kl 10-13. Oljemålningar. T o m 18/3.
SISTA CHANSEN Anne-Marie Berglund Galleri Örhänget, Höga Stigen 3, O Slussen. Öppet: lö kl
13-16. "Hennes teater" - dockor och masker, akvareller, teckningar och grafik. T o m 18/3.
Bo Löfgren Abante Gallery, Hornsg 44, O Mariatorget. Öppet: ti-to kl 12-18, fr-sö kl 12-16. "Embrace" skulpturer. T o m 26/3.
Bo Melin och Mattias Norström
HangmenProjects, Ringvägen 86, O Skanstull. Öppet: to-fr kl 14-18, lö kl 13-17. "Dagen då jag såg en
sibirisk järnsparv" - Bo Melin. "Klämd diplomat" - Mattias Norström. T o m 1/4.
SISTA CHANSEN Caroline Hertz 125 kvadrat, Kocksgatan 17, O Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl
11-18, lö-sö kl 11-16. "Jag gör så att blommorna blommar... " - glas. T o m 21/3.
SISTA CHANSEN Catarina Kylberg Galleri Puckeln, Hornsgatan 26, O Slussen. Öppet: ti-fr kl 12-18,
lö-sö kl 12-16. Oljemålningar. T o m 22/3.
Christoffer Hjalmarsson Galleri Kontrast, Hornsgatan 8, O Slussen. Öppet: ti-to kl 12-18, fr kl 12-17,
lö-sö kl 12-16. "Ukraina - Gnistan som tändes" - fotografier från konflikten i Ukraina 2014-16. T o m 2/4.
Elisabeth Henriksson Konsthantverkarna, Södermalmstorg 4, O Slussen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl
11-16 "Strukturer" - bilder i glas. T o m 29/3.
Gertrud Wieselgren Björks ram & glasmästeri, Erstagatan 17.
Öppet: må-to kl 11-18, fr kl 11-17, lö kl 10-13. Oljemålningar och handteckningar. T o m 31/3.
Husmanskonst Blås & knåda, Hornsgatan 26, O Slussen. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16.
Nilla Eneroth, Lena Ljungar, Carin Nordling, Lisa Ottebring, Annika Sebardt, Bissa G Segersson, Karin
Bengtson och Rikard Palmquist. T o m 28/3.
Ivan Dahlstrand Kamiyasu Galleri Hantverket, Götgatan 63, O Medborgarplatsen. Öppet: må-fr kl
11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Allting är fullt av gudar" - järnsmide. T o m 30/3.
SISTA CHANSEN Jan Lindsgård Galleri Ekvall + Törnblom, Hornsgatan 36, O Slussen. Öppet: ti-to kl
12-18, fr-sö kl 12-16. "New York igen" - måleri. T o m 22/3.
Karin Bengtson Kaolin, Hornsgatan 50, O Slussen. Öppet: må-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Burk
Box Bricka" - keramiska kärl. T o m 29/3.
L'archive suédoise CFF, Tjärhovsgatan 44, O Medborgarplatsen. Öppet: on-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-17.
"L'archive suédoise - Del 1. Öppnandet" - en processutställning med Anna Ekman, Cecilia Järdemar,
Sverige och Freddy Tsimba och Kongo DR. T o m 2/4.
Lennart Nilsson, Ren Hang, Patrick Demarchelier och Cooper & Gorfer Fotografiska,
Stadsgårdshamnen 22, O Slussen. Öppet: sö-on kl 9-23, to-lö kl 9-1. "Ett barn blir till" - bilderna om
livets upphov. T o m 2/4. "Human Love" - intima fotografier av Ren Hang. T o m 2/4. "Lumière" modefotografier, porträtt m m av Patrick Demarchelier. T o m 14/5. "I Know Not These My Hands" -
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fotografiska collage av Sarah Cooper och Nina Gorfer. T o m 11/6.
SISTA CHANSEN Lisbeth Sandvall Galleri Hera, Hornsgatan 36, O Slussen. Öppet: ti-to kl 11-18, fr-lö
kl 11-16, sö kl 12-16. Målningar. T o m 22/3.
Lott Alfreds, Ebba Matz och Elisabeth Westerlund The Glassery, Hornsgatan 42A, O Slussen. Öppet: fr
kl 16-18, lö kl 11-16. "Tiny Beads of Pearly Light" - glas. T o m 8/4.
Lustrum Galleri Axel, Södermannagatan 16, O Medborgarplatsen. Öppet: to-fr kl 13-18, lö kl 11-17.
Fotografier av Alison De mars, Ann-Sofi Rosenkvist, August Eriksson, Cato Lein, Christer "Fjellis"
Fjellman, Johan Bergmark, Kristina Junzell, Lena Källberg, Linda Nybom, Markus Jenemark, Mia
Galde, Nina Varumo, Nino Ramsby och Thron Ullberg. T o m 25/3.
Malin Hederus och Karin Lundgren-Tallinger Id:i Galleri, Tjärhovsgatan 19, O Medborgarplatsen. Öppet:
to-fr kl 12-18, lö-sö kl 12-16. "Vandringen/Färden" - installation. T o m 2/4.
Mia Galde Eken, Hilton Slussen, Guldgränd 8, O Slussen. "On my mind" - fotografier. T o m 2/5.
SISTA CHANSEN Moa Karlberg Galleri Kontrast, Hornsgatan 8, O Slussen. Öppet: ti-to kl 12-18, fr kl
12-17, lö-sö kl 12-16. "Hundred Times the Difference" - fotografiska porträtt av kvinnor under
förlossning i Sverige och Tanzania. T o m 19/3.
Per Demervall Seriegalleriet, S:t Paulsgatan 14, O Mariatorget. Öppet: må-fr kl 11-18, lö-sö kl 12-16.
"37 år i seriernas tjänst" - originalteckningar och reproduktioner ur "Röda rummet", "Rosenhanes
äventyr" m fl. T o m 5/4.
Rolf Adlercreutz KGB - Kjellerås Galleri Bageri, Folkungagatan 58, O Medborgarplatsen. Öppet: må-fr
kl 8-19, lö kl 10-17. "På turné med Thin Lizzy" - fotografier från skandiavienturnén 1979. T o m 31/3.
UllaBritt Nordquist och Maja Hayward Galleri Anigo, Pustegränd 6, O Slussen. Öppet: to kl 18-21, fr kl
17-21, lö-sö kl 12-16. Måleri av UllaBritt Nordquist, keramik av Maja Hayward. T o m 26/3.
SISTA CHANSEN Ulrika Mårtensson Fiberspace Gallery, Katarina Bangata 40, O Skanstull. Öppet:
to-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Collapse" - arkitektoniska textilverk. T o m 18/3.
GAMLA STAN
Lennart Aschenbrenner Studio L2, Kindstugatan 3, O Gamla Stan. Öppet: ti-fr kl 12-17, lö kl 12-16.
"Rännstensmotiv". T o m 8/4.
KUNGSHOLMEN
Adrian Johansson Galleri Lorentzon, Hantverkargatan 38, O Rådhuset. Öppet: ti-to kl 11-17, fr-lö kl
12-16. "Ljusets herre eller mörkrets furste" - målningar. T o m 28/3.
Íslensk grafik Nordens Ljus Galleri, Kungsholms Strand 121, O Fridhemsplan. Öppet: må-fr kl 11-14, lö
kl 13-16. "Hrævareldur" - grafik från 28 medlemmar av Íslensk grafik. T o m 28/3.
CITY/NORRMALM
Aneta Grzeszykowska Mindepartementet Art and Photography, Slupskjulsvägen 26 C, Skeppsholmen,
O Kungsträdgården. Öppet: on kl 11-20, to-fr kl kl 11-17, lö-sö kl 12-17. "Body of Work" - installationer,
filmer och fotografiska serier.
T o m 14/5.
Annika Johansson Domeij Gallery, Luntmakargatan 52, O Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl
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12-16. "Reminiscens". T o m 15/4.
SISTA CHANSEN Batte Sahlin och Alvar Jansson Konstakademien, Fredsgatan 12, O T-Centralen.
Öppet: ti-fr kl 11-17, lö-sö kl 12-16. Galleri Väst: skulptur, olja och akvarell av Batte Sahlin. Galleri Öst:
måleri av Alvar Jansson (utställningen visas lö kl 14). T o m 19/3.
Cilla Ramnek Berg Gallery, Birger Jarlsgatan 67. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Rum är tid" - pärlor,
teckningar, applikationer och textila objekt. T o m 22/4.
Eero Aarnio Nationalmuseum Design @ Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, O T-Centralen. Öppet:
må-fr kl 11-19, lö-sö kl 11-17. En stor utställning med verk av den finske formgivaren Eero Aarnio (f
1932). T o m 23/4.
Josef Frank ArkDes, arkitektur och designcentrum, Excersisplan 4, Skeppsholmen, O
Kungsträdgården. Öppet: ti kl 10-20, on-sö kl 10-18. "Josef Frank - Against Design" - en heltäckande
utställning av Josef Frank (1885-1967) - arkitektur, design, möbler, mönster, ritningar, akvareller m m. T
o m 27/8.
Loulou Cherinet Moderna museet, Skeppsholmen, O Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on- to,
lö-sö kl 10-18. "Who Learns My Lesson Complete? " - fem filmverk. T o m 18/6.
Marcus Eek Galleri Charlotte Lund, Johannes Plan 5, O Hötorget. Öppet: ti-fr kl 12-18, lö kl 12-16.
"Carte Blanche" - målningar. T o m 22/4.
Marina Abramovic Moderna museet, Skeppsholmen, O Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to,
lö-sö kl 10-18. "The Cleaner" - den första stora retrospektiva utställningen i Europa med live
performance, film, videoinstallationer, scenografier och fotografier från 1970-talet till idag. T o m 21/5.
Meeri Koutaniemi Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, O Hötorget. Öppet: ti kl 10-19, on-to kl 12-18,
fr-lö kl 11-15. "Efter Ondskan" - fotografier. T o m 22/4.
Moki Cherry Moderna museet, Skeppsholmen, O Kungsträdgården. Öppet: ti, fr kl 10-20, on-to, lö-sö kl
10-18. Moment: tygapplikationer, teckningar och collage - och dokumentärt material m m från Moki
Cherrys (1943-2009) långa samarbete med Don Cherry. T o m 9/4.
Niklas Edstam Olsson, Fredsgatan 12, O T-Centralen. Öppet: on-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. "Platser" målningar. T o m 25/3.
Olabo The Wallery, Regeringsgatan 42, O Hötorget. "Hyenorna vid Stureplan" - en skulpturgrupp som
först visades på Stureplan 2011. T o m 26/3.
Samlingsutställning Galleri Eva Solin, Sveavägen 82, O Rådmansgatan. Öppet: on-fr kl 12-16, lö kl
12-16. "26 konstnärer över visar 100 nya verk" - bl a Håkan Berg, Magdalena Cavallin, Bo Ganarp,
Helene Hortlund, Maria Montner och Hans Lif. T o m 8/4.
Timothy Greenfield-Sanders och Amy Simon Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, O
Kungsträdgården. Öppet: ti-fr kl 11-17.30, lö kl 13-16. "The Trans List" - fotografier och film av Timothy
Greenfield-Sanders. "(almost) Everybody I say Hello to" - teckningar av Amy Simon. T o m 25/3.
SISTA CHANSEN Under horisonten Galleri Magnus Karlsson, Fredsgatan 12, O T-Centralen. Öppet:
ti-fr kl 12-17, lö-sö kl 12-16. Nya verk av Susanne Johansson, Johanna Karlsson och Petra Lindholm. T
o m 19/3.
VASASTAN
Cris Gianakos och Astrid Sylwan
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Galleri Andersson Sandström, Hudiksvallsgatan 6, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16.
"1975" - 30 målningar från 1975 av Cris Gianakossom aldrig tidigare visats. "Mig driver en längtan" nya målningar av Astrid Sylwan. T o m 1/4.
Efti Georlin Andaktsrummet Sabbatsberg, Olivecronas väg 5, O S:t Eriksplan. Öppet: må-fr kl 9.30-18,
lö-sö kl 11-16. Ikonmålningar. T o m 2/4.
Florian Slotawa Galerie Nordenhake, Hudiksvallsgatan 8, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl
12-16. Skulptur. T o m 1/4.
Fredrik Landergren och Sofia Tollis Susanne Pettersson Gallery, Gävlegatan 10B, O S:t Eriksplan.
Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "Latency" - fotorealistiskt måleri av Fredrik Landergren. "Min familj är
min familj är min familj" - en text- och textilbaserad installation av Sofia Tollis. T o m 25/3.
Gunnar Smoliansky Forum Nutidsplats för kultur, Sigtunagatan 14, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-16.
Öppet: ti-fr kl 12-17, lö kl 14-16. "Flanören" - fotografier med fokus på meddelanden människor emellan.
T o m 12/4.
SISTA CHANSEN Jannike Simonsson Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen 73, O Rådmansgatan.
"Skärvor" - bokslöjd, collage av gamla böcker, texter, handskrivna brev och fotografier. T o m 22/3.
Lars Olof Loeld och Jakob Solgren
Galleri Flach, Hälsingegatan 43, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Endast betraktad
ros är som ros betraktad" - målningar och skulpturer. T o m 25/3.
Linder Andréhn-Schiptjenko, Hudiksvallsgatan 8, O S:t Eriksplan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 12-16.
Fotomontage, performance och installationer. T o m 22/4.
Ohlsson/Dit-Cilinn Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-18, lö
kl 12-16. "Hibernaculum" - platsspecifika installationer och skulptur av David Ohlsson och Dit-Cilinn. T o
m 1/4.
SISTA CHANSEN Olle Olls, Åsa Elmstam och August Happ Nutida svenskt silver, Västmannagatan 49,
O Odenplan. Öppet: to-fr kl 12-18, lö kl 12-16. "Växt" - Nutidas senaste smeder ställer ut. T o m 18/3.
Per Kesselmar Galleri Fagerstedt, Hälsingegatan 18, O S:t Eriksplan. Öppet: on kl 13-17, to-fr kl 12-17,
lö kl 12-16. "Shine" - nya målningar. T o m 1/4.
GRATIS Susan Philipsz Bonniers konsthall, Torsgatan 19, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 12-19, lö-sö
kl 12-17. "Lost in Space" - rumsliga ljudinstallationer av 2017 års gästkonstnär, den Turnerprisbelönade
Susan Philipsz. Visning sö kl 14. T o m 7/5.
Urban Larsson Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmansvägen 10, O Odenplan. Öppet: on-fr kl 11-19,
lö-sö kl 11-17 "Landskap, stilleben & porträtt" - måleri efter verkligheten. T o m 16/4.
Viktor Rosdahl Christian Larsen, Hudiksvallsgatan 8 1 tr, O S:t Eriksplan. Öppet: on-fr kl 11-18, lö kl
12-16. "Post-Empire" - landskapsmåleri. T o m 1/4.
ÖSTERMALM
Ai Weiwei Galerie Forsblom, Karlavägen 9, O Tekniska högskolan. Öppet: ti-fr kl 11-18, lö kl 11-16, sö
kl 12-16. "Tyre" - nya verk av Ai Weiwei. T o m 26/3.
SISTA CHANSEN Anna Myhrman Galleri Nordostpassagen, Nordenskiöldsgatan 85, Djurgårdsstaden.
Öppet: on-sö kl 13-17. "Sinnenas landskap" - målningar. T o m 19/3.
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SISTA CHANSEN David Gerstein Miva Fine Art Galleries, Grev Turegatan 10, O Östermalmstorg,
www. mivagallery.se. "A Thousand Kisses" - popkonst. T o m 21/3.
Dennis Cantoreggi Hedengrens, Stureplan 4, O Östermalmstorg. Öppet: må-fr kl 10-19, lö kl 10-17, sö
kl 12-17. "Stockholmbilder - minnen, skuggor och dagrar" - fotografier. T o m 26/3.
Emma Bernhard Erik Nordenhake, Lill-Jans plan 6, O Tekniska Högskolan. Öppet: ti-fr kl 11-16, lö-sö kl
12-16. Målningar och skulpturer. T o m 5/4.
En sagolik skola Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17,
to kl 11-20. "En sagolik skola - Folkskolan 175 år" - konstskatter från gamla läseböcker, jultidningar och
barnbiblioteket Saga. Även många originalillustrationer av bland andra Carl Larsson, Jenny Nyström,
Elsa Beskow, Ottilia Adelborg, Einar Nerman och prins Eugen. T o m 21/5.
Gunnel Wåhlstrand Magasin III, Frihamnsgatan 28, O Gärdet. Öppet: to kl 11-19, fr-sö kl 11-17.
Storskaliga tuschmålningar, en omfattande separatutställning med Gunnel Wåhlstrands viktigaste verk.
Visningar lö kl 12 och kl 14. Familjevisning (fr 5 år) sö kl 14. T o m 11/6.
History Unfolds Historiska museet, Narvavägen 13-17, O Karlaplan. Öppet: on kl 12-20, ti, to-fr kl 12-18,
lö-sö kl 11-18. Samtidskonst möter historia - verk av Esther Shalev-Gerz, James Webb, Minna L
Henriksson, Dušica Dražic och Elisabeth Bucht. Även befintliga verk av Susan Meiselas, Hiwa K, Artur
Zmijewski, Jananne Al-Ani och Meriç Algün Ringborg. Visning sö kl 15.30. T o m 19/11.
Joan Miró Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl 11-17, to kl
11-20. "Vardagslivets poesi" - en omfattande utställning med poetiskt visionära målningar, skulpturer,
teckningar, textila verk, grafiska blad och att scher. T o m 4/6.
SISTA CHANSEN Jonathan Lasker Bohman-Knäpper, Sturegatan 36A, O Östermalmstorg. Öppet: ti-lö
kl 12-18. "Recent works" - målningar m m. T o m 18/3.
Kerstin Bernhard Nordiska museet, Djurgårdsvägen 6, O Karlaplan. Öppet: to-ti kl 10-17, on kl 10-20.
"Att fånga ögonblicket. Porträtt och modefotografi av Kerstin Bernhard" - c:a 70 porträtt och modebilder
från 1900-talets mitt. T o m 30/6.
KG Nilson Galerie Bel'Art, Ulrikagatan 13, O Karlaplan. Öppet: on-fr kl 11-17, lö kl 12-16. "Timglas" nya målningar. T o m 24/3.
Konstnärlig blomstring Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, Djurgården. Öppet: ti-on, fr-sö kl 12-17, to kl
12-20. "Art nouveau från Rörstrand, 1895-1920" - konstkeramik i jugend. T o m 4/6.
Lena Andersson och Dan Wolgers
Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Öppet: on-må kl 10-17, ti kl 10-20. "Egentligheter" - texter och
konstverk. T o m 17/4.
Leontine Arvidsson Anna Elle Gallery, Karlavägen 15, O Tekniska Högskolan. Öppet: ti-fr kl 12-18,
lö-sö kl 12-16. Nya skulpturer och målningar. T o m 9/4.
Marie Åström Arno's Konst, Karlavägen 69, O Östermalmstorg. Öppet: to-lö kl 12-18, sö kl 12-16.
Skulpturer i glaserad keramik. T o m 26/3.
Martin Kellerman Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38. Öppet: on- må kl 10-17, ti kl 10-20. "Rocky på
Spritmuseum" - seriestrippar och ett "Junibacken för vuxna" med Rocky-miljöer som ateljé och
lantställe. T o m 29/10.
SISTA CHANSEN Sofia Heinonen Galleri Helle Knudsen, Karlavägen
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1, O Tekniska högskolan. Öppet: on-to kl 11.30-17.30, fr-lö kl 11-15. "Övergångar" - måleri. T o m 18/3.
Moja Adlersson Galleri Eklund, Karlavägen 15, O Stadion. Öppet: ti-to kl 12-18, fr kl 12-16. Mixed
media. T o m 1/4.
Stina Gunnarsson Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6, Djurgården. Öppet: ti-sö kl
11-17, to kl 11-20. "Konstnärsdrömmen" - de vinnande verken från SVT:s program ställs ut. T o m 26/3.
SISTA CHANSEN Stipendiatutställning Galleri Helle Knudsen, Karlavägen 1, O Tekniska högskolan.
Öppet: on-to kl 11.30-17.30, fr-lö kl 11-15. 2016 års Våga Se-stipendiater Emelie Larsson, Linus Höj
Krantz och Yasmina Karli Malmsten ställer ut. T o m 18/3.
Tutankhamun - graven och skatterna Magasin 9, Frihamnsgatan 66, O Gärdet. Öppet: ti kl 11-19, on-to
kl 11-20, fr kl 11-18, lö-sö kl 10-18. En exakt reproduktion av hela graven med alla föremål som när den
upptäcktes 1922, även skatter, dokumentation m m. T o m 30/4.
Willem Andersson Belenius, Ulrikagatan 13, O Karlaplan. Öppet: on-fr kl 12-17, lö kl 12-16. "Fell into
place" - bilder. T o m 9/4.
Wolfgang Lehmann Hotel Diplomat, Strandvägen 7C, O Östermalmstorg. "Landskap och symmetrier" fotografier. T o m 31/3.
UTANFÖR TULLARNA
Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, O
Duvbo. Öppet: on kl 12-20, to-sö kl 12-17. Acts of Self Ruin: "Upphovsmannen är en kvinna" - bilder av
de kvinnliga pressfotograf-pionjärerna Alma Haag (1882-1979), Ellen Dahlberg (f 1921) och Ragnhild
Haarstad (f 1935). T o m 23/4.
Amanda Cardell Tyresö Konsthall, Östangränd 7, Tyresö. Öppet: må-to kl 9-19, fr kl 9-18, lö kl 11-15.
"De ger sig av" - skulptur och foto. T o m 25/3.
Anders Palmér Winterviken, Vinterviksvägen 60, Aspudden, O Aspudden. Öppet: må-sö kl 11-16. (kolla
öppettider på www.winterviken.se) "Öppna landskap", måleri. T o m 2/4.
Eva Mag Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8. Öppet: må-to kl 9-20, fr kl 9-18, lö kl 11-16, sö kl 12-16.
"Man ska vara snäll mot sig själv" - olika material, skulpturer och nya videoverk. T o m 25/3.
Gerda Wegener Millesgården, Herserudsvägen 32, Lidingö, O Ropsten. Öppet: ti-sö kl 11-17. "Gerda
Wegener - The Danish Girl" - målningar av Gerda Wegener (som Alicia Wikander gestaltar i filmen "The
Danish Girl"). T o m 14/5.
SISTA CHANSEN Henrik Pätzke Alvikstorpet/Galleraget, Ekstigen
1, O Alvik, www.alvikstorpet. se. Öppet: lö-sö kl 12-16, må kl 16-21, ti kl 10-20, on-to kl 10-17.
"Försvinnande insikter" - målningar m m. T o m 23/3.
James Bates Jakobsbergs Konsthall, Biblioteket, Centrumgallerian. Öppet: må-to kl 10-19, fr kl 10-18,
lö kl 11-16, sö kl 12-16. "Lost+Found" - måleri. T o m 9/4.
Katarina Wolf Famnen, Stopvägen 120, Bromma, O Brommaplan. "Allt har sin tid" - målningar. T o m
19/4.
Kostym kontra mode Erskinehuset, Hallvägen 21, Slakthusområdet, O Globen. Öppet: må-on, fr kl
11-19, to kl 11-21, lö-sö kl 11-18. "Kostym kontra mode - svenska pärlor från scen till catwalk" - en
utställning som jämför historiskt välkända teater- och filmkläder med mode i tolv scenografier. T o m
16/4.
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Lena Birksten Café Uddvillan, Klubbensborg, Klubbensborgsvägen 27, Hägersten, O Mälarhöjden.
Öppet: må-fr kl 11-16, lö-sö kl 11-17. "Flyktiga ögonblick" - måleri inspirerat av naturens ständiga
skiftningar och rörelse. T o m 27/3.
SISTA CHANSEN Linia, textura et forma Edsvik konsthall, Landsnoravägen 42, Sollentuna. Öppet: ti-sö
kl 11-17. Textila konstverk, skulptur, oljemåleri, teckning och grafik av Anne-Lie Larsson Ljung,
Karin-Maria Jönsson, Gunilla Nillan Holmgren, Camilla Skorup, Eva Ek Schaeffer, Helena Heiman,
Mylla Ek och Ann Ahlblom Sundqvist.
T o m 19/3.
Lise Lundgren och Nina Kerola
Flygeln vid Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 18, Huddinge.
Öppet: lö-sö kl 12-16. "Öppna landskap" - målningar av Lise Lundgren. "Minnen/Muistoja" - grafik av
Nina Kerola. T o m 3/4.
Mellan svart och vitt wip konsthall, Årsta skolgränd 14 BD, Årstaberg. Representation och identifikation i
en omgivande bildvärld: med Cecilia Germain, Saadia Hussain, Tuva Osobi & Sam Ezeh, Lisa
Wool-Rim Sjöblom. Föreläsningar, presentationer, stadsvandringar m m. T o m 26/3.
SISTA CHANSEN Mona Lodén och Mats Lodén Grünewaldvillan, Saltsjöpromenaden 8. Öppet: lö-sö kl
11-17. Måleri av Mona Lodén, skulptur av Mats Lodén. T o m 19/3.
SISTA CHANSEN Olle Magnusson, Elin Magnusson och Åsa Magnusson Saarenmaa Slottsgalleriet,
Ekebyhovs slott, Ekerö.
Öppet må-fr kl 10-15, lö-sö kl 12-16. "Trä, trådar & trash" - skulptur, måleri, textil och återbruk. T o m
19/3.
Performing Craft Gustavsbergs konsthall, Odelbergs väg 9, Gustavsbergs hamn. Öppet: to-sö kl 11-16.
Verk i skärningspunkten mellan konsthantverk och performancekonst av Diana Butucariu, Mirja Leierth,
Sandra Lundberg, Erik Thulén och [krig] - Karin Bäckström och Jon Perman. T o m 14/5.
Reza Hazare Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, Fittja, O Fittja. "A journey through darkness" måleri och teckning av en afghansk konstnär som skildrar krigets effekt på människan. T o m 26/3.
Samlingsutställning Södertälje Konsthall, Lunagallerian. Öppet: ti-fr kl 9-19, lö kl 11-15, sö kl 12-16.
"The Ultimate Limits of Infinity and the Space Beyond (episode III)" - verk i science-fictionanda av
Debora Elgeholm, Lina Persson, Niklas Wallenborg, Andreas Sandström & Grant Watkins. T o m 26/3.
Sarah Browne Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg, O Duvbo. Öppet: on kl 12-20, to-sö kl
12-17. "Report to an Academy" - filmessä m m. Vernissage kl 18-21.30, introduktion av Sarah Browne
och Jenny Richards, sedan dj Cake Bu$h. T o m 23/4.
SISTA CHANSEN Sex Malmögrafiker Galleri Kretsen, Västra Kanalgatan 2, Södertälje. Öppet: ti-sö kl
12-16. Öppet: ti-sö kl 12-16. "Dialog" - Lena Blohmé, Juan Cano, Emma Gunnarsson, Vera Olsson, Sofi
Hagman och Jan- Anders Hansson. T o m 19/3.
SISTA CHANSEN Tre konstnärer Spånga församlingshus, Värsta allé 1. Akryl, olja och tempera av Eva
Rydkvist och Birgitta Stenberg, glasfusing och glasgjutning av Anna-Lena Stålnacke. T o m 17/3.
Trevor Paglen, Naeem Mohaiemen, Emily Fahlén och Ahmet Ögüt Tensta Konsthall, Taxingegränd 10,
O Tensta. Öppet: on- sö kl 12-17. "Autonomy Cube" - en minimalistisk skulptur med säker wifi av Trevor
Paglen. "It is Not Necessary to Understand Everything" - filmessä m m av Naeem Mohaiemen. "Same
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Time Next Day" - en film om tidens gång i Tensta av Emily Fahlén och Ahmet Ögüt. T o m 7/5.
Våga måla Nalowan, Heimdalsvägen 2, Nynäshamn. Målargruppen "Våga måla" med ledaren Marita
Sandström ställer ut. T o m 31/3.
Bildtext: Sven Z - En minneskonsert. I december gick blueslegendaren Sven Zetterberg bort. Nu spelar
vänerna till hans ära på Fasching, söndag kl 18.30. | | | | | | | |
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/wVZfviJB
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Hatet mot muslimer är ett hot mot demokratin
Expressen. Publicerat på webb 2017-01-31 15:21.

När en hel religion och alla dess anhängare
utpekas som ett hot mot samhället ka…

I dagarna har president Trump infört ett
inreseförbud från sju i huvudsak muslimska länder.
Vid sidan av det uppenbara kaos som detta
bidragit till har det även skickat fruktansvärda
signaler till muslimer runtom i världen.
Bland dessa muslimer finns de som drabbats av
extremistisk terror. Signalen de får nu är att de
representeras av extremister som begår brott mot
mänskligheten i islams namn, och att de därför inte
är välkomna. Denna signalpolitik är bortom all
logik. Demoniseringen av islam och muslimer har
blivit en del av människors vardag.
Vi måste inse att hatet mot muslimer i våra
samhällen är ett hot mot hela demokratin och dess
principer. När en hel religion och alla dess
anhängare utpekas som ett hot mot samhället kan
det leda till att lagar likt Trumps inreseförbud
tillämpas. Det kan också leda till att
antidemokratiska krafter tar lagen i egna händer
och agerar våldsamt.
När kritik övergår i hets, hot och fobiska yttringar är
det ett klart tecken för att samtalet sker på en
antidemokratisk nivå.
Attentatet mot en moské i Quebec under söndagen
är ett fruktansvärt exempel på när hatet mot islam
går från ord till handling. Så sent som måndags
kväll rapporterades det om en brand i en moské i
Uppsala som polisen misstänker är anlagd.
Hatfyllda uttryck mot min religion har på senare tid
blivit allt vanligare. Detta skapar rädsla och
upprördhet på båda sidor, vilket är välkända
faktorer till att människor radikaliseras.
Upplevelsen av utanförskap är en grogrund till att
människor tar en extrem livsväg. Det är även ett
allvarligt hinder för integration och fredlig
samexistens.
Vårt svar som samhälle måste vara fortsatt tro på
mångkultur och pluralism. Efter attacken i Quebec konstaterade premiärminister Justin Tradeau att
mångfald är vår styrka och att religiös tolerans är något vi värderar högt. Dessa ord lyfter fram ett ideal
som vi dessvärre håller på att gå miste om. För om en hotfull stämning mot en religion och alla dess
anhängare accepteras och tolereras undermineras demokratiska principer som i slutändan finns till för
alla. Det skulle skada principen om religionsfrihet.
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Muslimer är en särskilt utsatt religiös grupp. Å ena sidan finns våldsverkare som kapat vår religion och
gjort livet outhärdligt för oss på många sätt. Å andra sidan finns det de som anser muslimer är en inre
fiende och ett allvarligt hot mot demokratin.
I Sverige och i många andra länder misstänkliggörs muslimer och får ta emot hat och hot på basis av
sin religion. Men låt det vara klart att de krafter som i dag särskilt ger sig på muslimer, mycket väl kan
ge sig på andra grupper i samhället i morgon.
När det gäller kritiken mot islam så måste den få fortsätta. Och där kommer imamer likt jag själv alltid
vara redo att bemöta argument med argument.
Jag är övertygad om att en respektfull dialog, även om den har en kritisk udd, kan främja
samexistensen mellan olika kulturer och religioner. Samtalet om islam måste därför bli mer sansat och
resonerande. För dialogen gynnar förståelse och minskar hatet.
Kashif Virk
Imam
Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/zhyWztRM
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Varför flyttar sig ramadan varje år? 11 vanliga frågor och
svar om ramandan
Metro. Publicerat på webb 2017-05-26 18:00.

Fastemånaden ramadan är en av årets
viktigaste muslimska högtider. I samband med
att den faller in är det vanligt att muslimer får
en hel del frågor om hur det hela går till. Fasta
är något som finns i flera religioner.

Vi tog hjälp av imamen Kashif Virk från Islams
Ahmadiyya Församling Stockholm för att få svar på
de vanligaste frågorna om den muslimska fastan
ramadan. Den inträffar den 26 maj och slutar den
24 juni i år, men datumen kan skilja sig.
Varför fastar man under ramadan?
- Fastan är en av islams fem grundpelare, så det
är en av de fem formerna av dyrkan som Gud har
lärt muslimer. Grundpelarna är trosbekännelsen,
bönen, allmosan, fastan och vallfärden till Mecka.
Bör alla fasta eller finns det vissa som bör låta bli?
- De som inte ska fasta är sjuka, de som är på
resande fot, ammande och vi brukar också räkna
in barn i kategorin som inte bör fasta. Men det
finns ingen strikt ålder för när barn ska börja, utan
det är personligt. Man brukar säga upp till
16-17-årsåldern, men det beror på.
Vad är det man avhåller sig ifrån under en månad
från gryning till solnedgång?
- Mat, dryck och sexuella samlag är det man
avhåller sig ifrån. Man ska också vara extra noga
med att inte ljuga, inte gräla och att försöka göra
så mycket gott som möjligt. Även om det är en del
av islamsk lära i vanliga fall också så är ramadan
en särskild träningsperiod där man avstår från
onda vanor och utvecklar sina goda egenskaper.
Varför just mat, dryck och sex?
- Mat och dryck är för att man bland annat ska
känna hur fattiga människor har det, för att man
ska kunna öka medlidandet och medkänsla för
dem. Genom att avstå från föda brukar man också
säga att ju mer hungrig man är desto mer förädlad
blir ens bön till Gud. Så man minskar på den
fysiska födan samtidigt som man ökar den spirituella födan. Det är samma sak med samlag, det är
också en fysisk njutelse som man drar ner på.
Varför flyttar sig ramadan varje år?
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- Det muslimska året följer, likt judarnas kalender, månen. Därför är året tio dagar kortare.
Finns det några särskilda sedvänjor som pågår under just ramadan?
- Man bjuder varandra, släktingar och vänner och även andra, på iftar, måltiden som bryter fastan.
Sedan är det också extra gudstjänster i moskén. Muslimer försöker också läsa koranen så mycket som
möjligt under ramadan.
Från solnedgång till gryning - vad är tillåtet och inte tillåtet att äta, dricka och så vidare?
- Man får äta och dricka vad man vill. Förutom alkohol och griskött, men det får man inte göra i vanliga
fall heller. Men i övrigt får man äta, dricka och ha samlag då.
Hur fungerar det rent praktiskt med att fira ramadan i Sverige?
- I Sverige blir det så att det bara är några timmar per dygn som man inte fastar. Så det gäller att
planera, särskilt hur mycket vätska man ska få i sig och balansera det hela. Man kan också försöka att
ta en tupplur när man har möjlighet. Det är förstås krävande för de som arbetar. Det är normalt och de
flesta brukar säga att man kommer in i det efter två-tre dagar.
Hur är det att fira Ramadan i ett land som inte är muslimskt?
- När man är i ett muslimskt land så har man det hela tiden i sin omgivning och miljö. Man påminns om
fastan, andra talar om det, man samtalar om dess välsignelser och hur man mår i kropp och själ. I
Sverige har man inte så många att tala med, utan det är då i moskén i kvällarna när vi ses. På dagarna
får man ofta en hel del frågor och funderingar från de som inte fastar.
Vilka vanliga frågor brukar du som imam få om ramadan från folk som inte fastar?
- Jag tycker att de frågorna du ställde nu var väldigt representativa för de frågor och funderingar man
får!
Är frågor välkomna? Eller kanske irriterande?
- Nej, nej, inte alls irriterande. Vi blir jätteglada när folk frågar och är intresserade!
Image-text:
Kashif Virk är imam i Islams Ahmadiyya Församling Stockholm. Foto: AP/TT/Privat
© Metro<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/TR2HdXk
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Imam och nivåhöjare
Kvällsposten. Publicerat i print 2013-04-24. Sida: 7.

► Ett hoppingivande resultat av Omar
Mustafa-affären är att skillnaderna mellan den
moderna ideologin islamism och den
1400-åriga religionen islam klarare framträder i
det offentliga.

Man kan till exempel på Newsmill (22/4:
"Islamismen och konceptet om Mahdi") läsa
imamen Kashif Virks skildring av hur en lång
källkritisk tradition inom muslimsk historieskrivning
falsifierar den blodiga tolkningen av Mahdins roll i
eskatologin.
Med sin text höjer han nivån på samtalet och
väcker respektfullt intresse för islam. Mera av det
slaget vore mycket välkommet i ett land där den
religiösa analfabetismen är utbredd, och den
eländiga tolkning som islamismromantiken delar
med muslimhatet är den mest synliga - när vi nu
inte av SVT serveras trams av typen "Från Sverige
till himlen".
Fotnot. Mahdin är en messiasgestalt. Enligt
islamister som Irans Ahmadinejad kommer han i
samband med ett globalt utrensningskrig. Enligt
Virk har Mahdin redan kommit och i en fatwa skrivit
att det är förbjudet att kriga i religionens namn.
Bildtext: Imam-ljus.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/ECsN8Ccc
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"Som chef hinner jag inte alltid be"
Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2017-09-12. Sida: 11.

Chefen vill, men hinner inte alltid be mitt på
dagen på jobbet. Andra troende passar på att
få in bön i vardagen på restaurang, i bilen eller
duschen. Läsarmejlen har strömmat in efter
Idagsidans serie om bön.

"Som chef hinner jag inte alltid be mitt på dagen"
Jag bär med mig "Tidebönsboken", och ber med
den fyra gånger per dag. Dock är det inte alltid jag,
som högt uppsatt chef i ett börsnoterat företag,
hinner med bönen mitt på dagen.
Tidebönen är en fantastisk hjälp till djup och
varaktig bön, till ett böneliv i gemenskap med
Kristus och kyrkan mitt i den hetsiga vardagen och
hela livspusslet. Ellis "Jag ber i duschen"
Bönen är omistlig för mig. Jag ber i sängen,
duschen, i bilen och i naturen, helt enkelt där jag
är. När jag ber överlämnar jag allt jag bär på av
oro, tacksamhet och hopp till något större utanför
mig själv, till någon som går bredvid min sida även
när jag tvivlar. Anonym "Bönen ger min dag rytm"
Jag är muslim och ber fem gånger om dagen.
Bönen är för mig en metod att utveckla min andlighet och min personlighet. I en materiell värld kan det
kännas mycket befriande att vid några tidpunkter om dagen komma undan all stress och bara fokusera
på livets egentliga mening. Jag tror att vårt samhälle skulle behöva mer av sådan andlighet.
Kashif Virk "Jag kan be på arbetstid"
Jag arbetar som administratör i en svenskkyrklig församling, där bönen är ett naturligt inslag i
arbetsdagen. Vi ber för varandra, för dem som har det svårt ... Jag kan inte låta bli att dra på munnen
när jag tänker på hur det skulle fungera på mina tidigare arbetsplatser - ett grossistföretag, ett statligt
verk och en kommun - om man efter morgonkaffet bad tillsammans. Men arbetsdagen och
gemenskapen skulle garanterat bli bättre. Inger "Är det dags att återvända nu? "
Tack för en intressant och tankeväckande artikel om kristen djupmeditation; den fick mig att börja
fundera på att återinträda i Svenska kyrkan. Bortom allt religiöst bråte har jag ändå alltid haft en längtan
efter att finna en högre mening med livet än att bara äta, sova och dö.
Jag älskar att gå in i en kyrka, moské, synagoga eller ett tempel för att sätta mig i stillhet, känna ett
skydd från världen runt omkring och tänka på all gemensam skaparkraft som åstadkommit dessa
byggnadsverk. Sven-Olof Vi kan växa i våra böneliv
Vad bra att ni tar upp ett ämne som är så oerhört mänskligt och allmängiltigt.
Vi kan växa i vår böneliv. Vi kan gå igenom perioder då bönen är lättare och andra då den är mer "torr",
och det behövs ståndaktighet, trohet, lugn, överlåtelse för att fortsätta be.
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Personligen behöver jag alltid lite inre samling för att bönen ska vara personlig, kärleksfull och leda till
konkret handling (förändra mig på något vis, be om förlåtelse, börja på nytt etc).
Maria
"Vi flydde över Östersjön"
Min relation till bön: Några stormiga dygn i oktober 1944 flydde jag, mina föräldrar och min mormor i en
liten båt över Östersjöns tio meter höga vågor; tre små båtar i konvoj. Vi flydde från ett brinnande
Tallinn, från vårt ockuperade lilla hemland: Estland.
Så går vår motor sönder. Min far försöker att kasta ett rep till en av de andra små båtarna. Alla vi andra
i vår båt är sjösjuka, ej kapabla till handling - utom en, att be till Gud om hjälp.
Pappa lyckades med repet, trots Östersjöns stormiga grepp om vår lilla skuta.
Detta minne från tidig barndom har satt djupa spår och hjälpt mig mycket i livet. Människor behöver
"något", och inte enbart i kris och nöd. En egen, stilla bön ger hopp, kraft, trygghet, lugn och tillförsikt.
Maire Rähn
"Bönen hjälper mig att prioritera"
Jag ber sex gånger dagligen. Jag ber där jag just då befinner mig: utomhus på en gräsmatta, i en
moské om det finns en i närheten, hemma på särskild böneplats, i en kyrka, affär eller restaurang om
tillåtelse ges av ägaren, på tåget, på badplatsen, i sjukhuslokaler och på andra offentliga platser.
Bönestunderna är en träning i att vara respektfull, ödmjuk och underdånig. Jag minns att jag i början
reagerade mot att på detta sätt underkasta mig Guds vilja. Det passade inte med den uppfostran jag
fått att som "viking" aldrig böja på nacken för någon. Men jag kommer aldrig Gud, den prisade och
Högste, så nära som under bönestunden.
Bönestunderna är också en vilopaus i vardagen, och en trygg rutin som alltid återkommer. Har jag
mycket att göra hjälper bönestunderna mig att prioritera. Har jag kommit i konflikt med någon och varit
nära att förhasta mig, kan jag få nya perspektiv efter bönestunden.
Sten Muhammed Yussif Widhe
Som att andas
Bönen är för mig ett sätt att andas: ett måste i svåra situationer och något lustfyllt i vardagen.
Bibeln/Psaltaren är en rik källa till inspiration! Bitte "Jag går bönepromenad"
För mig kan bön komma när som helst under dagen. Att gå bönepromenad är något som jag prövar
ibland. Ofta har jag ett bestämt tema.
Då brukar jag också försöka att fokusera på tystnad och lyssna inåt för att göra det möjligt att höra vad
Gud vill säga mig.
Det är svårt! Men jag tror att det är en träningssak. Maria
→ SvD.se
Bönen som rastplats
Läsarbrev
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En serie om stillhet som ger kraft.
SvD.se/om/bonen-somrastplats
Bildtext: 10 9: Sara, 11 år, ber den muslimska tidebönen flera gånger om dagen. | 3 9 berättade prästen
Are Norrhava om djupmeditation i kyrkan. | | 3 9: Intervju med Petter Östling, ungdomsassistent i
Hägerstens församling. | 4 9: Intervju med Mohammad Muslim Eneborg, imam, och Tomas Lindgren,
professor i religionspsykologi.
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Fredric Karén. Databasens namn: Fredric Karén / Svenska Dagbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/vhazfkeg
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Även blodiga budskap i Koranen
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2014-09-29. Sida: 23.

Svar
på "brott mot mänskligheten är ett brott mot islam",
den 24 september.
Imam Kashif Virk tar avstånd från den grymma
krigförande organisationen IS (Islamiska Staten).
Han hänvisar till två ställen i Koranen som ska visa
att islam är en fredlig religion.
Jag redovisar här ett exemplar (jag har flera) av
Koranen i en tidig, texttrogen svensk översättning
(K, V Zetterstéen, 1917). Versnumren Svar på
"brott mot mänskligheten är ett brott mot islam",
den 24 september. varierar i olika utgåvor; nedan
angivna nummer är från min utgåva.
Som många framhållit tidigare, ger Koranen både
angenäma och oangenäma budskap till läsaren.
Det genomgående temat är att det ska gå väl för
dem som tror, men illa för de otrogna. IS verkar ha
tagit fast på sura 47 vers 4: "När I möten dem, som
äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett
blodbad bland dem! Slån dem då i bojor! " Svante
Brandänge
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/joMHOaoF
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Rebecca Weidmo Uvell: Kashif Virk taggade in mig
Dagens Opinion. Publicerat på webb 2020-09-15 14:55.

© Dagens Opinion<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/JGJL6o9
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Walter: Inte min egen tolkning
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-08-30 03:11.

Replik till: Felaktig tolkning, Mona Walter
Mainstream islam är tydlig med vad islam är.

Som företrädare för en liten minoritet av världens
muslimer, illa sedd av majoriteten, kan Kashif Virk
knappast ses som företrädare för den
dominerande riktningen inom islam.
Virk säger att Walters tolkning av både Koranen
och sunnah är grovt felaktig. Saken är den att jag
inte gjort någon egen tolkning. Jag håller mig till
den tolkning de främsta lärda inom islam gjort i
sharia (fryst i början av 800-talet), som är en
syntes av Koranen och sunnah.
I Kairodeklarationen fastslog samtliga muslimska
länder att mänskliga rättigheter skall underställas
och tolkas enligt sharia. Så sent som 2006
fastställde i koncensus (ijma) de främsta lärda
inom sunni, shia och sufi att de, som underkastar
sig sharia, är muslimer. Det innebär enligt islamisk
doktrin och sharia att de måste följa sharia i sin
helhet.
Mona Walter
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/sqigiacS
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Vi muslimer måste fördöma terrorism
Imam: Den som anser att islam förespråkar tolerans bör protestera högt
Aftonbladet. Publicerat i print 2017-06-10. Sida: 6.

Det är så oerhört tragiskt. Än har knappt halva
fastemånaden Ramadan förflutit, och vi har
redan fått bevittna ett antal islamistiska
terrordåd runt om i världen.

I Kabul, London och Teheran har flera människor
fått sätta livet till under dessa illdåd, som självklart
saknar stöd och justifikation i alla religioner.
Ramadan förklarades av islams profet vara en
månad av godhet och medmänsklighet. Under
denna månad försöker muslimer utveckla sina
goda egenskaper på bekostnad av de sämre.
Det är oerhört beklämmande att terrorister anser
denna godhet bestå utav att mörda oskyldiga
människor.
Även under tidigare år har antalet våldsdåd under
denna månad ökat markant. Denna förvrängda syn
på godhet bör fördömas av alla muslimer.
Många medier, däribland Aftonbladet, har även
rapporterat om de många muslimer som
tillsammans med samhället manifesterat mot det
ursinningslösa våldet.
Dylika markeringar från den muslimska gemenskapen har blivit mer och mer eftertraktade, och det med
rätta.
Varje muslim som anser sin religion förespråka fred, tolerans och medmänsklighet bör högljutt
protestera mot det våld som sker i dess namn, särskilt under denna medmänsklighetens månad.
Man bör även göra upp med den intolerans som mellanmuslimska meningsskiljaktigheter leder till, vilket
alltför ofta resulterar i grova fördomar, hatyttringar och även uppmaning till våld. I ett civiliserat samhälle
måste man tolerera att alla människor inte bara tror och tycker olika, utan att de även ska ha rätt att
göra det.
För varje terrordåd som sker i religionens namn, av en ytterst liten grupp människor, bör den stora
majoriteten utövare vara än mer tydliga i att visa sin avsky mot våldet.
Hashtaggar likt eNotInMyName visar även att detta sker. Alltfler muslimer syns på
kärleksmanifestationer efter diverse terrordåd runt om i Europa.
Jag själv var tillsammans med min församling på Sergels torg efter attentatet på Drottninggatan.
Kriget mot terrorn har pågått i mer än 15 år. Men vem kan säga att världen blivit en säkrare plats sedan
dess? Snarare verkar det som om vi kommer att få leva med det ett tag till. Men i kampen mot terrorn är
det viktigt att lagföra allt samröre med terrorverksamhet. Till detta bör även inräknas handel med
nationer som öppet finansierat terror i flera år. Detta skulle vara ett bevis på att vi tar terrorhotet på
allvar.
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"Kriget mot terrorn har pågått i mer än 15 år. Men vem kan säga att världen blivit en säkrare plats
sedan dess?"
■ DEBATTÖREN
Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
■ DEBATTEN
Just nu är det den muslimska fastemånaden Ramadan. Terrorgruppen IS har uppmanat sina
anhängare att utföra attacker mot väst under denna tid. Dagens debattör, som är imam, menar att det
är en förvrängd syn som måste fördömas av alla muslimer.
Bildtext: En muslimsk kvinna tar tydligt avstånd från terrordådet i London vid en minnesstund på
Trafalgar Square.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Lena K Samuelsson. Databasens namn: Lena K Samuelsson / Aftonbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Btx1nZgX
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I helgen kan du "Fråga en muslim" i Västerås
Sveriges Radio Västmanland. Publicerat på webb 2020-09-18 17:27.

Efter senaste tidens koranbränningar på olika
platser i Sverige åker Islams Ahmadiyya
församling landet runt med sin kampanj "Fråga
en muslim".

Målet är att möta det hat som kommit med
koranbränningarna, med kunskap och dialog.
"Man får möjlighet att prata direkt med muslimer
som bor i Sverige och om hur de tänker om dig
vardag", säger Kashif Virk, imam i Islams
Ahmadiyya församling.
Julia Pliscovaz p4vastmanland@sverigesradio.se
Image-text:
Imam Kashif Virk kommer stå på Stora Torget i
Västerås på lördag. Foto: Privat, Sveriges Radio
© Sveriges Radio Västmanland<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/9ueeboJQ
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Ska vi ha böneutrop i Sverige?
Mariestads-Tidningen. Publicerat i print 2018-05-31. Sida: 29.

RADIOTIPSET.

MÄNNISKOR OCH TRO. I Växjö har den
Islamiska församlingen ansökt och fått beviljat att
anordna tre minuter böneutrop varje fredag. Några
hävdar att det rimmar väl med religionsfriheten och
andra hävdar motsatsen.
Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige. Den
ger frihet att få välja religion, byta eller avstå. Den
skyddas dessutom av Europakonventionen om
mänskliga rättigheter och av FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter. Men ibland skaver
religionsfriheter i det allt mer sekulariserade
svenska samhället. Var går gränsen för
religionsfrihet? Vad ska du och jag behöva tolerera
som troende eller icke troende?
Människor och tro undersöker saken genom att
bjuda in till en debatt mellan kommunalpolitikerna
Ronja Strid (KD) från Sundsvall och Magnus
Wåhlin, (MP) språkrör från Växjö. Madeleine
Sultan Sjöqvist - lektor i religionssociologi och
Imam Kashif Virk svarar på publikens frågor om
religionsfrihet och om böneutrop.
P1 torsdag kl 14.03
Bildtext: Fittja moské.
© Mariestads-Tidningen eller artikelförfattaren. Utgivare: Karin Eriksson. Databasens namn: Karin Eriksson /
Mariestads-Tidningen / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför
den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/zUZrltVz
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Islam lär ut fred
Norrbottens-Kuriren. Publicerat i print 2013-09-30. Sida: 22.

TERRORATTACKERNA VID en kyrka i
Peshawar (Pakistan) och en galleria i Nairobi
(Kenya) skördade över 100 människoliv - helt
oskyldiga män, kvinnor och barn. För alla
fredsälskande muslimer världen över var
denna blodiga söndag ännu en dag av sorg.

Återigen kapades vår religion av blodtörstiga
terrorister som förespråkar våld i dess namn, och
deras omänskliga agerande har lämnat oss
skärrade.
Våra tankar och böner går till offren för dessa
attentat och deras anhöriga. Det är omöjligt för oss
att förstå hur någon som påstår sig vara en
anhängare av islam (vilket betyder fred) kan begå
sådana grymheter i religionens namn. Detta
särskilt med tanke på att islams grundare
Muhammad beskrev en muslim som någon vars
hand och tunga andra går säkra ifrån. Vidare
utfärdade han år 628 ett fribrev till de kristna av S:t
Katarinas kloster vid berget Sinai, där det stod
följande: "Deras kyrkor bör respekteras; de bör
varken hindras från att reparera dem eller från
helgden av sitt förbund. Ingen bland muslimerna
bör ohörsamma detta förbund till den Yttersta
Dagen" [Patologia Orientalus v 13 s 600].
Vi muslimer uppmanas av vår skrift Koranen att vid behov även strida för att upprätthålla friheten att
dyrka i kyrkor, kloster och tempel [22:40]. Vidare står det att dödandet av en enda person är likgiltigt
med dödandet av hela mänskligheten [5:32].
Men i dag råder det helt motsatta i många muslimska länder, där ingen går säker från dessa förövare.
Den politiska situationen i många utav dessa länder har lett till att terrorister fått fritt spelrum.
Regeringarna är antigen lamslagna, hjälplösa eller oförmögna att förhindra dessa attacker.
Vi alla delar ansvaret för att utrota terrorismen, då dess hotbild är global och påverkar oss alla. Men
istället för att tillämpa principen våld mot våld, som aldrig löst någon konflikt, måste vi studera de
bakomliggande orsakerna till problemet. Där kommer vi finna faktorer som orättvisa, fattigdom och brist
på utbildning vara de egentliga orsakerna till många vedermödor på vår planet.
© Norrbottens-Kuriren<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/45R1w56Y
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Bilden av religion föder polarisering
Expressen. Publicerat på webb 2018-07-27 05:00.

Motståndet mot religion har fått ett oerhört
genomslag i det politiska samtalet.…

DEBATT | RELIGION I det svenska sekulära
samhället anses det viktigt att religion och stat
hålls isär. Religiösa inslag i offentligheten
betraktas ofta med misstro. Inte sällan beskrivs
religiösa personers tro som vidskeplig och långt
från sunt förnuft.
Samtalen om religion saknar ofta nyanser, och det
är ofta dess ytterligheter som beskrivs och
diskuteras.
Oerhörd genomslagskraft
Trots all tydlighet med att man inte ska blanda ihop
religion och stat, upplever jag hur motståndet mot
religion fått oerhörd genomslagskraft i det politiska
samtalet. Att yrka på förbud mot religiösa friskolor,
böneutrop och andra religiösa inslag har blivit ett
huvudtema i många partiers valrörelser.
Tonen mot böneutrop är rent islamofobisk
Att belysa problemen med religiös intolerans och
extremism och att markera mot detta upplevs
också som särskilt viktigt. Att missbruka begrepp
som sharia, jihad och burka för att väcka avsky har
blivit allt vanligare.
Religionens negativa sidor
Att måla upp religionens negativa sidor i
samhällsdebatten har inte varit en svår uppgift.
Särskilt då motparten saknar en proportionell
motröst. De som vill tro och leva sina liv som
vanliga medborgare väljer ofta att inte beblanda
sig i det allt för polariserade samtalsklimatet.
Att människor i sin vardag, genom alla medier de
konsumerar, främst kommer i kontakt med den
negativa bilden leder till ökad polarisering och
klyftor i samhället. När det gäller våra politiker,
myndigheter och vår mediekår, har jag under en
längre tid upplevt en allmän och utbredd okunskap
om religion, dess innebörd för människor och dess
inneboende potential till att bidra till samhället på ett positivt sätt. Och i slutändan är det dessa
inflytelserika personer och instanser som har som sin uppgift att reglera och skildra religionens roll i
samhället.
Ebba Bush Thor: Böneutropen påminner om islamistiskt förtryck
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Förvalta religionsfriheten
Deras uppgift är även att förvalta religionsfriheten, vars syfte är att begränsa statens inblandning i
trosutövandet. Att deras slutsatser grundar sig på denna okunskap, ser jag som oroväckande.
Religionen ger mening, vägledning och stöd under svåra perioder. Den lär om en förutsättningslös
godhet och välvilja som individen förväntas visa sin omgivning.
Moral och andlighet
Att leva som utövande religiös innebär ofta att man arbetar mot ett högre syfte, och att ens moral och
andlighet ständigt utvecklas för att nå detta mål.
Lika mycket som religionen kan betyda oerhört mycket eller lite för olika människor, så kan det också
betyda mycket olika för dem. Det viktiga är att religiösa övertygelser respekteras, särskilt av politiker
och myndigheter.
Av Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Image-text:
Att missbruka begrepp som sharia, jihad och burka för att väcka avsky har blivit allt vanligare, skriver
Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/zfCvrozt
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Så gynnar bränderna Sverigedemokraterna
Expressen. Publicerat i print 2018-07-30. Sida: 4.

■■ Sverige brinner och politikerna reagerar
med att skylla på varandra. Det är a…

Paniken ökar med Sverigedemokraternas starka
opinionssiffror. Det märks på flödet av artiklar,
krönikor och inlägg på sociala medier med syfte att
motverka detta.
Vem har inte läst genomtänkta debattinlägg som
påvisar det bisarra och djupt skrämmande när det
gäller populism, främlingsfientlighet och
manschauvinism hos personer som sägs
representera SD, från riksdagsnivå till mer löst
knutna åsiktsmaskiner för partiet.
Men man förändrar inte opinionsläget genom att
förneka avgörande orsaker till
Sverigedemokraternas framgång. Tvärt om ökar vi
intresset för partiet om vi fastnar i skyttegraven av
"vi och dem". SD är rasister, SD är okunniga, SD
är allt det vulgära och Trumpaktiga som "vi andra"
ser ned på.
Vi pratar om en dryg femtedel av Sveriges väljare.
I Novus väljarundersökning från juni framgår att
var fjärde man skulle lägga sin röst på SD om det
var val i dag - i morgon blir det kanske var fjärde svensk oavsett kön?
Nu måste vi tänka bortom krutröken och på allvar börja prata om en utveckling som onekligen har
passat SD förträffligt bra.
Denna sommar brinner Sverige. Politiker och höga tjänstemän inom försvaret bedyrar alla sin oskuld.
Ingen tycks veta varför helikoptrarna har semester i stället för att vattenbomba skogsbränderna. Att
såväl professorer som brandmän förklarar att krisberedskapen länge varit för låg, att någon borde ha
agerat, tycks inte spela någon roll.
Mönstret känns igen. Andra år har vi översvämningar när älvar och vattendrag löper amok. Blir det
varmt slutar tågen att rulla. Blir det kallt slutar också tågen att rulla. På Arlanda är asfalten i upplösning.
Men politikerna reagerar, då som nu, med att skylla på varandra. Det är alltid någon annans fel, någon
annans ansvar, någon annan tjänstemans, någon annan politikers, någon annan regerings. Ändå känns
det så enkelt att se orsaken.
Sedan krisen på 1990-talet har vi i Sverige blivit experter på att effektivisera och skära ned. Allt ska
upphandlas till ett minimum, alla ansvar ska avgränsas och det som inte tillhör kärnverksamheten ska
avvecklas eller säljas ut.
Är det då så konstigt om skogsbränderna inte går att släcka, om sjöarna svämmar över, om tågen
stannar eller om asfalten smälter? För att inte tala om vårdköer, polisbrist, åldringsvård med mera.
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Som rektor har jag själv sett hur 1990-talets effektiviseringsoch besparingsideologi präglat utvecklingen
i skolan. Stöd till elever med särskilda behov har försvunnit i inkluderingens namn,
speciallärarfunktionen avvecklats. Allt ska in under samma hatt - och lösas - till samma pris. Och när
kritiken sen kommer tittar de ansvariga på varandra och undrar vad som hände.
Det är i denna kontext vi ska förstå SD:s framgång. Som en utbredd frustration över ett samhälle som
inte fungerar som vi anser att det ska fungera - och politiker som duckar.
Det är ingen slump att Jimmie Åkesson fokuserar på "folkhemmet" i sin retorik. Sverige är fullt av
människor som minns det gamla väloljade maskineriet, och det spelar ingen roll om den bilden anses
irrelevant eller romantiserad.
Efter 30 år av kostnadseffektiviseringar och avgränsningar är det dags för ett paradigmskifte. Vi måste
skapa en kultur med ett tydligt ansvarstagande bland samhällets ledare och politiska representanter.
Där det är tillåtet att tänka bortom det minimerade och kostnadseffektiva. Där det är tillåtet att erkänna
felbeslut.
Varje gång en politiker eller hög tjänsteman inte tar ansvar och skyller ifrån sig skapar de en förstärkt
grogrund för nya röster till SD.
Det handlar om att ta ansvar, inte bara ha ansvar.
Det är det enda som kan hindra SD från att växa.
Författare och rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, Stockholm
"Mönstret känns igen. Andra år har vi översvämningar när älvar och vattendrag löper amok."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Till alla hbtq-personer:
Jag ber om förlåtelse Heberlein straffar de redan utsatta Bilden av religion föder polarisering
Vik debattchef: Niklas Strömberg
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: ALF SOLANDER Författare och rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, Stockholm |
FOLKHEMSRETORIK. Det är ingen slump att SD-ledaren Jimmie Åkesson fokuserar på "folkhemmet" i
sin retorik. Sverige är fullt av människor som minns det gamla väloljade maskineriet, skriver författaren
och rektorn Alf Solander. | | Homosexuella var orena, perversa och behövde "botas", skriver Galaxia
Ima Elias. | Heberlein bör studera de metoder som fungerar, skriver Joakim Månsson Bengtsson (Fi). |
Begrepp som sharia och burka missbrukas för att väcka avsky, skriver Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/dnuE1xQU
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"Vi har ett moraliskt ansvar att fostra"
TV4 Play (arkiv). Publicerat på webb 2015-02-19 12:53.

Kashif Virk, imam vid Ahmadiyya Församling,
vill uppmuntra imamer att samarbeta mera för
att förhindra att unga muslimer riskerar att
rekryteras till extrema grupper.
© TV4 Play (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/frq5WKsU
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Det här är en tid att ta ställning
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-06-13 16:50.

På Järvaveckan, Stockholms motsvarighet till
Almedalen, pågår de politiska disku…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/2s6IiXDs
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Islam rättfärdiggör tyvärr dödsstraff
Dagen. Publicerat i print 2016-12-06. Sida: 11.

MED FÖRVÅNING LÄSTE jag insändaren 30
november av imam Kashif Virk som är verksam
i moskén Bait-ul-Aafiyyat.

Den moskén tillhör riktningen Ahmadiyya, en
rörelse som startade i Pakistan i slutet av
1800-talet och som betraktas som en sekt av
renläriga sunniter men också av shiiter, det vill
säga av de flesta muslimer. Imam Kashif Virk
påstod i sin artikel att dödsstraff för apostasi inte
har något stöd i islamisk teologi och lära. Jag
öskar att det var sant!
Upp emot 85 procent av alla muslimer i världen är
sunniter och det främsta lärosätet inom sunnislam
är vid universitetet Al-Azhar i Egypten. På
universitetets officiella portal uttalade sig
storimamen Ahmed el-Tayeb den 17:e juni 2016
om straffet för just apostasi, det vill säga avfall från
islam.
Han sa: "Det råder en stor samstämmighet inom
islamisk teologi och hos de framstående
doktorerna inom sunnislams fyra lagskolor, att
apostasi är kriminellt. Samtliga är överrens om att
en apostat ska pressas till omvändelse inom en
period, som kan variera, eller dödas. "
ANLEDNINGEN TILL ATT dödsstraff för apostasi är en del av islamisk lag (sharia), bottnar i direkta
uttalanden av profeten Muhammed. Det finns flera auktoriserade utsagor (hadither) från Muhammed
där han föreskrev just dödsstraff för apostasi. De främsta samlarna av Muhammeds utsagor inom
sunnitisk islam är Bukhari och Muslim. Om samma uttalade från profeten Muhammed återfinns hos
båda anses uttalandet vara helt fastställt.
Hos Bukhari kan man läsa "Allahs apostel sa: Blodet av en muslim som bekänner att ingen annan än
Gud ska tillbes och att jag är Hans apostel, får inte utgjutas utom vid tre fall: i blodshämnd för mord, en
gift person som begår olagligt samlag, och den som avfaller från islam och lämnar muslimerna"
(Bukhari, volym 9, bok 83, nummer 17).
Jag skulle kunna nämna ytterligare utsagor från profeten Muhammed med samma innebörd. Detta är
huvudanledningen till att dödsstraff för apostasi är en del av islamisk lag.
DENNA LAG TILLÄMPAS inte i länder som inte fullt ut har anammat sharia som sin lag. Men som
storimamen Ahmed el-Tayeb vid Al-Azhar påpekade så finns det en stor samstämmighet bland
rättrogna sunniter att straffet för apostasi ska, enligt islamisk lag, vara döden.
"Det finns flera auktoriserade utsagor (hadither) från Muhammed där han föreskrev just dödsstraff för
apostasi."
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
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artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/uQTxhxTA
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Åkessons förslag går ut över goda krafter
Aftonbladet. Publicerat på webb 2015-11-30 10:38.

Imam: En attitydundersökning bland muslimer
stärker just den konflikt extremisterna vill ha
Imam Kashif Virk. Foto: Privat Åkessons
förslag går ut över goda krafter DEBATT.

I en intervju i SvD säger SD:s partiledare Jimmie
Åkesson att han vill granska attityderna hos den
muslimska befolkningen i Sverige. Syftet är att
samhället ska få en uppfattning om hur utbrett det
är med radikala strömningar bland muslimer i
Sverige. Det ska även leda till att debatten om
muslimer ska kunna grundas på fakta istället för
fördomar. För att understödja förslaget nämner
han ett exempel från Storbritannien där en
liknande granskning gjorts.
Ja, fördomarna mot muslimer är många under vår
tid. Nyligen sa den Donald Trump, som vill bli
republikanernas presidentkandidat, att han är
öppen för förslaget att genomföra särskilda
övervakningar och säkerhetsåtgärder riktade mot
muslimer.
Det har inte undgått någon att
Sverigedemokraternas inställning till islam i sin
helhet är negativ. Många partimedlemmar har
under enskilda tillfällen yttrat sig synnerligen
fördomsfullt om muslimer. Det skulle vara
passande om en liknande granskning gjordes av
detta parti för att se hur utbredd
främlingsfientligheten och islamofobin egentligen
är.
Det heller inte ha undgått Jimmie Åkesson hur
svenska imamer aktivt tagit avstånd från terror och
givit stöd åt myndigheter i kampen mot
våldsbejakande extremism. Awad Olwan, Abd el
Haqq Kielan och andra imamer har varit mycket
tydliga med detta. Jag har själv bara under detta år
skrivit ett tiotal debattartiklar för att argumentera
emot radikala tendenser.
I intervjun står även att IS syfte med
terrorattackerna i Paris är att provocera fram ett
krig mellan öst och väst, mellan kristna och
muslimer. Andra debattörer har påpekat att varje
islamofobiskt uttalande i Väst bidrar till att öka
stödet för dessa terrorgrupper. Det är därför oförsiktigt av en partiledare att föreslå en sådan
undersökning under en tid då världen försöker vinna kriget mot den våldsbejakande extremismen.
Dessutom hamnar de muslimer som lever väl integrerade i det västerländska samhället i kläm varje
gång dylika åtgärder diskuteras eller blir aktuella.
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Det finns fler implikationer av detta förslag. Hur ska det genomföras rent praktiskt, och kan man
förvänta sig uppriktiga svar från de svarande? Vad ska denna information användas till? Finns risken att
muslimer som helt tar avstånd från radikala idéer blir än mer utsatta?
Min muslimska församling, Ahmadiyya, har aktivt tagit avstånd och motarbetat tendenser till
radikalisering och extremism, och hållit våra portar öppna för allmänhetens granskning. I fredags var
fyra riksdagsledamöter på besök i Nasirmoskén i Göteborg för att samtala med ungdomar om dessa
frågor. Det är en del av kampanjen #StoppaKrisen, som församlingen inledde på årets bokmässa.
Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, har uttryckt sitt stöd för denna
kampanj, och i det SVT Agenda den 22/11 talade demokratiminister Alice Bah Kuhnke om hur
Ahmadiyyaförsamlingen arbetar proaktivt i arbetet mot våldsbejakande extremism.
Det finns fler muslimska församlingar i Sverige som är aktivt deltagande i detta arbete. Att nu föreslå en
granskning innebär även att dessa positiva krafter hämmas. Det finns alltså mycket att förlora om detta
förslag en dag blir verklighet.
Kashif Virk
Imam Islams Ahmadiyya Samfund, Stockholm
Jimmie Åkesson
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/WhK3qQHk
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Dödsstraff har inget stöd i islamisk teologi
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-11-30 02:12.

Att Koranen har värderingar om kristenhetens
gudsbild är inte förvånande.

Stanley Sjöberg skriver (Dagen debatt 24
november) om en globalt omfattande väckelse där
tusentals muslimer söker sig till kristendomen, och
hur de hotas av förföljelse och dödsstraff för att de
bytt religion. Han talar om Koranens ord om hur
muslimer ska bedömas när någon överger islam
och blir kristen. Synen på dödsstraff för apostater
framställs sedan som allmängiltig inom islam.
Jag vill först betona att Koranen lär det finns inget
tvång i religionen (2:256), en otvetydig vers som
starkt motsätter sig tolkningen ovan. Det är
omöjligt att tolka Koranen som förespråkare av
dödsstraff för apostasi, utan att hamna i direkt
motsättning med förbudet av tvång inom
religionen.
De verser som Sjöberg hänvisar till talar om
krigstillstånd (5:33 och 4:88-89), och har absolut
ingenting att göra med individens rätt till att byta
religion. Om islam principiellt vore emot
religionsbyte, skulle det vara ologiskt att uppmana
till mission och omvändelsen av andra.
Att Koranen har värderingar om kristenhetens
gudsbild är inte förvånande, då den förespråkar en
enkel form av monoteism. Men den rättfärdigar
absolut inte förföljelser av kristna per se för
skillnader i tro. Koranen påbjuder faktiskt muslimer
att beskydda kyrkor och människors rätt att dyrka i
dem. (22:39-40)
Det är oroväckande att dödsstraff för apostasi är
en lag som många extrema grupper i den
islamiska världen i dag propagerar för. Den
tillämpas främst som ett politiskt redskap för att
hålla meningsmotståndare i schack. Men det har
absolut inget stöd i islamisk teologi och lära.
Kashif Virk,
imam i Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/t0dOH8sc
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Imamer vill öka förståelse om Islam
Borlänge Tidning. Publicerat i print 2021-04-03. Sida: 5.

BORLÄNGE Den 5 april besöker imamerna
Rizwan Afzal och Kashif Virk Borlänge för att
anordna en allmän sammankomst på med
temat #FrågaEn-Muslim och
#MessiasHarKommit.

Denna kampanj har församlingen bedrivit i ett
dussin orter runtom i Sverige med syfte att
motverka islamofobi och religiös intolerans samt
öka dialogen mellan olika samhällsgrupper.
Responsen har hittills varit både mycket positiv
och negativ.
Under 6 dagar kommer imamerna göra en
genomresa i Svealand och arrangera allmänna
sammankomster. Borlänge, Sveatorget, blir näst
sista uppehållet - dagen efter väntar Gävle som
slutpunkt.
Bildtext: Imamen Kashif Virk är den ena av
imamerna som besöker Borlänge på måndag,
annandag påsk.
© Borlänge Tidning eller artikelförfattaren. Utgivare: Eva Wirén.
Databasens namn: Eva Wirén / Borlänge Tidning /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/SgoXgiUI
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Gör upp med antisemitismen, imamer
Expressen. Publicerat på webb 2017-08-22 05:00.

Islam är den religion som, mer än någon
annan, lär ut samverkan med andra religi…

En imam i Helsingborg kallade judar för "apornas
och svinens avkommor". Sedan påstod han i en
intervju att detta språkbruk är normalt
förekommande i Mellanöstern. Det är fel.
Uttalandet har väckt oro hos den lokala judiska
församlingen, som med rätta tänker anmäla det för
hets mot folkgrupp.
Som imam vill jag först och främst fördöma
uttalandet. Att använda nedvärderande språkbruk
mot medmänniskor är fjärran från Islams läror. I
den Heliga Koranen omnämns judiska profeter
med stor respekt, och deras folk betraktas som de
av Gud utvalda. (2:47)
Att även kritiska verser angående judendomen
förekommer i skriften är ingen hemlighet. Men
denna kritik gäller även de muslimer som inte följer
sin religion. De syftar enbart till att muslimer ska ta
lärdom av de tidigare folkens felsteg i sin relation
med Gud. Att ta dessa verser ur sin kontext och
förvränga dem för diverse antisemitiska motiv är
att begå en stor oförrätt mot deras egentliga
innebörd.
I Medinapakten från år 622 som muslimerna ingick
med stadens judiska befolkning utlovades
ömsesidigt beskydd. Skeenden efter denna pakt
ledde även till konflikter, något som också har
dokumenterats i Koranen. Att även dessa konflikter
blivit motiv för senare antisemitism är förkastligt.
Islam är den religion som, mer än någon annan
religion, lär ut att man ska samverka med
trosutövare av andra livsåskådningar.
Islam är den religion som, mer än någon annan, lär
ut att man ska samverka med trosutövare av andra
livsåskådningar. Medinapakten är ett exempel på
detta. Ett annat är att moskéer inom islam även får
användas av trosutövare av andra monoteistiska
religioner, som när profet Muhammad (frid vare
med honom) en gång bjöd in en kristen delegation
från Najran till att be i sin moské i Medina.
Koranen lär oss även att det är muslimers ansvar att skydda kloster, synagogor och kyrkor från angrepp
och att upprätthålla besökarnas religionsfrihet (22:40). Inom vår församling är det praxis att bjuda in
företrädare från judendom, kristendom, hinduism och även av andra religioner, för interreligiösa samtal
där vi med respekt diskuterar våra religioners likheter och olikheter.
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Därför bör även muslimska företrädare göra upp med fobiska uttryck i sina församlingar.
Samtida antisemitism, vilket detta uttalande är ett tydligt exempel på, hämtar främst sin näring från
konflikten mellan israeler och palestinier. Oförrätter på bägge sidor i denna konflikt borde bli föremål för
protester i demokratisk anda. Men denna konflikt får inte låtas bidra till ökande stigmatisering och hat något som uttalandet i fråga är ett tydligt uttryck för.
Därför bör även muslimska företrädare göra upp med fobiska uttryck i sina församlingar. Värderingar
som kolliderar med islams läror om medmänsklighet, tolerans och respekt för andra religioner bör inte
ges utrymme i våra gemenskaper.
Som företrädare för islam i Sverige borde vi bland våra medlemmar aktivt förmedla en av demokratins
grundidéer, det vill säga att människor av olika livsåskådningar kan leva på samma villkor, sida vid sida.
Muslimska församlingar måste medverka i att bygga det demokratiska samhälle där detta är möjligt.
Uttalandet som gjordes av imamen i Helsingborg försämrar den redan negativa synen av islam i det
svenska samhället. Jag är övertygad om att denna syn inte är representativ för muslimer i allmänhet i
Sverige. Men nu måste även den tysta majoriteten ta mer plats i offentligheten. Vi måste berätta om vår
tro och vad den lär gällande respekten och kärleken för sina medmänniskor.
Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Imamen Kashif Virk
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/tuzKm8N1
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Vi arbetar för fred i över 200 länder
Aftonbladet. Publicerat på webb 2017-06-13 15:37.

Slutreplik från Kashif Virk om terror i islams
namn Varhelst vi finns arbetar vi aktivt för fred,
tolerans och integration. Tiotusentals
människor ansluter sig till samfundet årligen,
däribland många muslimer, skriver debattören.

DEBATT Detta är en debattartikel. Det är
skribenten som står för åsikterna som förs fram i
texten, inte Aftonbladet. SLUTREPLIK. Jag vill
tacka Erik Torstensson för hans replik. Det är
begripligt att en liberal debattör har åsikter om
islams läror och traditioner. Men jag förväntade
mig inte att en islamvetare skulle yttra sig så
onyanserat och selektivt. Kritiken mot min text
borde dessutom hålla sig till själva ämnet,
nämligen terror i islams namn.
Angående synpunkter på Ahmadiyya Muslimska
samfundet, så är detta en global rörelse med
medlemmar i 200 nationer världen över. Varhelst vi
finns arbetar vi aktivt för fred, tolerans och
integration. Tiotusentals människor ansluter sig till
samfundet årligen, däribland många muslimer.
Mitt syfte som debattör är att nå ut brett, genom
hänvisning till islams gemensamma urkunder.
Ingen muslim har ännu offentligt bemött mig i min
tolkning.
Gällande vår homofobi och förlegade kvinnosyn
råder jag er själva läsa de källor som Torstensson
refererar till i sin helhet.
Inom vår församling är kvinnor på många håll mer
utbildade än männen. Här i Sverige bär de sjal och
hijab. I Pakistan är det traditionellt vanligt med
burqa, men det täcker inte hela ansiktet likt det
påstås.
När vår globale ledare Hazrat Mirza Masroor
Ahmad var i Sverige i fjol, blev han intervjuad av
Sydsvenskan. Där förklarade han vår syn på bland
annat homosexualitet.
Han var tydlig med att vi ej har rätt att diskriminera
någon, och att inställningen ska vara kärleksfull
och sympatisk mot alla. Vårt motto är Kärlek för
alla, hat mot ingen.
Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
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â- Häng med i debatten - följ Aftonbladet Debatt på Facebook.
© Aftonbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/y3r6dFAr
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Imam: Jesus överlevde korsfästelsen
Dagen. Publicerat i print 2019-05-16. Sida: 16.

NYLIGEN INTRÄFFADE påsken, då man firar
Jesu uppståndelse och seger över döden.

Evangelierna berättar hur han arresterades,
fängslades, torterades och korsfästes - för att
sedan uppstå på den tredje dagen.
Men vad menas egentligen med uppståndelsen?
Var det från en faktisk död eller från medvetslöshet
som Jesus uppstod?
Min tes är att Jesus hängde på korset, men att han
överlevde och att detta grundar sig på
evangelierna.
JESUS LOVADE VISA sin samtid det så kallade
Jona-tecknet. I Gamla testamentet står det att
Jona bad till Gud om att räddas från den stora
fiskens buk, där han vistades i tre dagar, och att
han blev bönhörd. Likheten är endast fullkomlig om
även Jesus själv överlevde korset, att han lades
levande i graven och kom levande ut. Även Jesus
bad till Gud på liknande sätt i Getsemane (Mark
14:35-36) - att han skulle bli förskonad från döden
på korset - och enligt Hebréerbrevet 5:7 blev han
bönhörd.
Den romerska ståthållaren, Pontius Pilatus, som administrerade rättegången mot Jesus var enligt Nya
testamentet vänligt inställd mot honom. Det nämns även att Pilatus fru hade en dröm om att Jesus var
oskyldig och att han själv önskade frige honom.
Efter korsfästelsen överläts Jesu kropp till Josef av Arimatea, en anhängare till Jesus. Frågan är dock
varför Pilatus gick med på att ge kroppen till en främling?
Evangelierna berättar även om Nikodemus, som tog med sig en stor mängd blandning av myrra och
aloe för att linda in Jesus med. Denna blandning finns omnämnd i litteratur från Mellanöstern, och
beskrivs ha helande egenskaper.
Korsfästelse är en utdragen och plågsam process. Ofta kunde den korsfäste hänga i flera dagar för att
sedan dö av utmattning eller blodförlust. Denna process påskyndades genom att bryta benen på
brottslingarna. Jesus var en ung man om cirka 33 år och enligt ögonvittnesskildringar i Nya testamentet
överlämnades han av Pilatus för att korsfästas vid middagstid (Joh 19:14), och "gav upp andan" vid den
nionde timmen (Mark 15:33-34). Detta var nödvändigt eftersom dagen efter var det sabbat, då ingen
brottsling fick hänga på ett kors.
Detta är en alldeles för kort tid för att framkalla en säker död. Ännu ett bevis på att Jesus fortfarande var
vid liv är att han inte fick sina ben brutna, likt de andra två fångarna. I stället stack en av soldaterna
honom med sitt spjut så att det kom ut blod och vatten (Joh 19:32-34), vilket är ett tecken på att hjärtat
fortfarande slog.
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HÄNDELSERNA OVAN visar att "döden på korset" inte var en självklarhet, åtminstone om man läser
evangeliernas egna skildringar. Det finns fog för att tro att Jesus (frid vare med honom) faktiskt
överlevde.
Det är hög tid att alternativa berättelser till Jesu död och uppståndelse undersöks av kristna teologer.
"Var det från en faktisk död eller från medvetslöshet som Jesus uppstod?"
Bildtext: HANNAALDRIG DÖ. Från det att Jesus överlämnades för att korsfästas till att det han lades i
graven är en alldeles för kort tid för att framkalla en säker död, menar debattören.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/jZtNKjA
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Missförstånd om verser i Koranen
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-02-02 04:42.

Den muslimska reaktionen var högst en
straffåtgärd.

/socialcount?sharedUrl=http://www.dagen.se/debat
t/missförstånd-om-verser-i-koranen-1.681985
Debatt
Prästen Tony Larsdal skriver i sin debattartikel
(20/1) om hur människans moral utvecklats över
tid och hur Guds lagar anpassats efter denna
utveckling. Att människor omskolades från barbari
till civilisation anser Larsdal var en del av den
gudomliga planen. Den människosyn som skulle
vara för evigt förmedlades sedan genom det Nya
testamentet, anser han.
Ur ett religionshistoriskt perspektiv är denna
förklaring inte ny. Innan upplysningen gick teologin
ut på att just förklara hur tidigare religioner och
vanföreställningar var underordnade kristendomen
och dess upplysningsideal. I det Nya testamentet
finner vi dessutom att Jesus snarare bejakar än
förkasta den tidigare skriften.
Vi muslimer har djup respekt för Jesus (frid vare
med honom). Koranen förklarar honom vara
messias och ett sändebud till Israels folk (3:49).
Detta betyder självfallet inte att den bild av Jesus
som förmedlas i det Nya testamentet är generellt
accepterad av islam.
Hursomhelst, så vill jag främst kommentera det
Larsdal skriver om islam.
Larsdal drar onekligen en koppling mellan arkaiskt
barbari, islam och IS/Daesh. Men om man känner
till kontexten av de koranverser som citeras
(33:26-27) så kan man enkelt inse att de i själva
verket inte alls handlar om plundring, mord och
slaveri. Kortfattat beskriver de ett händelseförlopp
där Medinas judar (stammen Banu Quraizah), som
ingått ett avtal med muslimerna, bistod fienden att
angripa staden. Den muslimska reaktionen var
högst en straffåtgärd. Hursomhelst, läser man
denna skildring i historien så finner man spår av att
profeten Muhammad (frid vare med honom)
önskade förlåta dem, men att omständigheterna
inte tillät det. Under alla tider har orientalister opponerat sig mot denna historiska incident, utan vidare
insikt i dess historiska bakgrund. Därför är det förvånande för mig att även en nutida präst anser detta
vara exempel på barbari, plundring och kvinnoslaveri.
Religioner bör studeras utifrån ett jämförande perspektiv samtidigt som man även har kunskap om varje
religions individuella historia. I en kunskapsepok som vår imponerar svepande påståenden om
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religioner föga.
Kashif Virk, student i religionshistoria vid Stockholms universitet
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ZGAGu8u5
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Så ska unga muslimer förhindras att lockas till extrema
grupper.
TV4 Nyhetsmorgon. Sänt i radio/tv 2015-02-19 04:50.

© TV4 Nyhetsmorgon<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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LO:s film utmålar min yrkeskår som idioter
GT. Publicerat i print 2018-05-09. Sida: 4.

■■ Vad ger er rätten att använda pengarna till
det här? Det vore bättre om sossa…

Vi behöver dra i handbromsen och stanna upp ett
tag, reda ut det här med LO:s valfilmer. De som
vänder sig till "vanligt folk" och mot Moderaterna.
Det som verkligen får det att ryka ur öronen på mig
är den som behandlar lastbilschaufförer som
yrkeskategori. Jag är själv chaufför, tillika Moderat.
Så för mig blir det helt skevt i huvudet när de
använder min röst som chaufför mot Moderaterna.
Nu är jag (tack och lov) inte med i transportfacket
längre. Jag har dock varit och när det väl har gällt
så måste jag erkänna att facket hjälpt mig. Tack för
det. Men det här är inte okej. Alls.
LO (som Transport är en del av) sponsrar
sossarna med 30 miljoner i valrörelsen. Pengar
från fackliga medlemsavgifter. Så låt oss leka med
tanken att jag fortfarande varit medlem i ett av
LO:s fack, då hade alltså min medlemsavgift (som
jag betalar för trygghet på jobbet) gått till att sprida
falsk information och skrämselpropaganda mot
Moderaterna. Det parti jag är medlem i. Det parti
jag röstar på. Det parti jag jobbar för. Liksom,
vänta nu.
Jag skulle indirekt vara med och motarbeta det jag tror på. Indirekt vara med och sponsra någonting jag
är emot. Vad ger er rätten att sätta mig i den situationen?
Inte helt överraskande så blir jag så innerligt besviken när de tagit hela min yrkeskategoris röst och
sprider ett budskap jag inte alls tror på. De målar även upp en bild av oss chaufförer som korkade och
oförmögna till källkritik, där vi exploderar över feltolkade citat. Som att vi inte vet bättre? Röker gör vi ju
också tydligen. Vi "vanligt folk".
I filmen jag syftar på i denna text redogörs det för hur slitsam transportbranschen är och hur trasig
kroppen blir.
Och ja, jag vet. Jag har själv vaknat på nätterna av extrem värk i knäna, lyckats klämma mig i
släpdörrar så jag tappat två naglar på samma hand inom loppet av en vecka, varit gul och blå över hela
kroppen på grund av att jag i mitt jobb verkligen behövt arbeta med hela kroppen.
Jag har jobbat tills jag stupat, jag har jagat minuter och sekunder och ätit min frusna matlåda samtidigt
som jag kört för att det inte funnits ens fem minuter över. Gått en hel dag (alltså i vårt fall cirka 12-15
timmar) utan en chans att gå på toaletten.
Jobbat midsommar som julafton, dag som natt.
Offrat mycket av mitt sociala liv på grund av mitt yrke som chaufför.
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Så jag vet hur det är. Jag vet också hur svårt det är för de som aldrig varit i branschen att förstå eller
kunna relatera.
För att försöka citera Bibeln, det där med flisan i en annans öga och stocken i sitt eget eller vad det nu
är. Vore det inte bättre om sossarna, transportfacket och LO (som är så starkt kopplade till varandra att
Transport gått ut i sin tidning och sagt att de ska jobba för en Socialdemokratisk valseger) ägnade sig åt
att städa upp i vår bransch i stället för att medvetet feltolka citat och elda upp oss "vanligt folk" genom
hitte-på?
Förstår de inte att när de kritiserar dem som är ansvariga för det ruttna i vår bransch så kritiserar de sig
själva? Ta er i kragen. Ta ansvar. Lägg av med att använda min röst till att sprida ert skitsnack. Och
sluta gärna med att framställa oss chaufförer som idioter, tack.
"Hade jag fortfarande varit medlem i facket hade alltså min medlemsavgift gått till att sprida falsk
information och skrämselpropaganda."
BEATRICE FÄRDIGS
Lastbilschaufför och moderat
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Är 403 000 kr för en Iphone rimligt, Löfven?
Läs Göran Olssons stora ilska mot pensionerna: En allmosa som räcker till en pizza.
Var inte rädda för den bokstavstrogne
Koranen lär mig: Följ lagarna på den plats där du lever - eller migrera, skriver Kashif Virk.
Tiden när Sverige såg mellan fingrarna är över
Jimmie Åkessons vallöfte: Utvisa alla ickesvenskar som begår grova brott.
Bildtext: LÄGG NER SKITSNACKET! I sin film målar LO upp en bild av oss som korkade och
oförmögna till källkritik, där vi exploderar över feltolkade citat. Som att vi inte vet bättre, skriver
lastbilschauffören Beatrice Färdigs. Bild från LO:s film "Moderaten Ulf Kristersson har inte förstått".
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/6NikkUIK
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Homosexuella är välkomna i vår moské
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2018-11-02 04:05.

Vårt polariserade samhälle är i stort behov
samtal över åsikts- och trosgränser. I debatten
om SSU-Malmö beskrivs min församling Islam
Ahmadiyya som homofobisk, något som jag vill
bemöta, skriver imamen Kashif Virk.

I en mycket uppmärksammad granskning av
SSU-Malmö under veckan, som flera riksmedier
har rapporterat om (länkar om behövs),
förekommer namnet på min församling Islam
Ahmadiyya på flera ställen. Det beror på att flera
ungdomar i församlingen är eller har varit aktiva
inom SSU. I den efterföljande debatten har det
talats och skrivits en del om vår tro, exempelvis att
vi företräder en homofobisk människosyn, och det
är detta jag här skulle vilja bemöta.
Detta bemötande syftar även till att förklara vad
religiös övertygelse innebär för individen, och hur
det är förenligt med ett aktivt engagemang i det
sekulära samhället. Bristen på denna insikt gör
ofta att man drar förhastade slutsatser om religiösa
som engagerar sig exempelvis politiskt, för att
sedan som i detta fall använda benämningar som
"extrema", "fundamentalister" och även "islamister"
i den sociala och mediala diskursen.
Islams Ahmadiyya församling har funnits i Sverige
sedan 1957, då vår förste missionär kom hit för att
sprida islam genom fredlig mission och dialog.
Landets första moské byggdes av församlingen år
1975. För oss är kärleken för vårt land, Sverige,
central i vår tro, och vårt motto är "Kärlek för alla
Hat mot ingen." Det är med dessa principer som vi
uppmuntrar våra medlemmar till att aktivt engagera
sig i samhällsbygget, enligt sina bästa förmågor
och ambitioner.
Att församlingen står för separation mellan stat och
religion är allmänt känt. Det innebär exempelvis att
vi aldrig skulle använda oss utav politiska medel
för att föra vidare vårt missionsarbete, vilket vi
kallar tabligh. Vår mission sker genom förnuft och
gott föredöme, varigenom vi önskar vinna folks
hjärtan.
Synen på sexualitet inom församlingen är i enlighet
med Quranen att äktenskapet sker mellan man och kvinna, vilket även är förenligt med ortodox
judendom och kristendom. Enligt vår tro är det så Gud har skapat oss och därigenom möjliggjort vår
fortlevnad.
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Är en sådan hållning per automatik "homofobisk"? Nej, vi tar inte avstånd från människor med
homosexuell läggning. När vår globale ledare Hazrat Mirza Masroor Ahmad besökte Sverige år 2016,
sade han i en intervju till Sydsvenskan att homosexuella är välkomna i vår moské. Och mycket riktigt
skedde ett sådant välkomnande ifjol, när tenoren Rickard Söderberg besökte Mahmoodmoskén i
Malmö.
Efteråt kommenterade han mötet på sociala medier och skrev "Imamen är en varm och snäll person
annars har jag bara gott att säga om honom", och att han upplevde mötet där som "varmt och
välkomnande". Hur kan detta varma välkomnande ha varit möjligt om moskén har företrädare som är
homofobiska?
Att benämna moskén som homofob leder inte till något annat än att framtida möten mellan dess
företrädare och homosexuella försvåras avsevärt.
Grundaren av vår församling, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, uppmanade oss: Jag säger att ni skall hysa
medkänsla för alla Guds skapade varelser, oavsett vad eller vilka de är. (Malfuzat volym 4).
Att ha en annorlunda uppfattning är det omgivande samhället, kan upplevas som utmanande och
provocerande. För att överbygga detta har vår församling under senare tid bedrivit kampanjen "Fråga
en muslim". Vårt polariserade samhälle är i stort behov samtal över åsikts- och trosgränser, något som
vår kampanj tydligt visat. Skiljelinjen mellan traditionell Islam och det övriga samhället går mellan frågor
som homosexualitet och synen på könsroller, och här finns även många fördomar.
I mötet med folk med annorlunda värderingar händer det ofta att man känner rädsla och osäkerhet. Ofta
beror detta på att man inte är riktigt trygg i sina egna värderingar. Men ett förutsättningslöst möte leder
också till att man finner många (och fler) likheter, och där någonstans behöver vi mötas för att komma
närmare varandra.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/c7ohs0UD
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Inskränk inte religionsfriheten
Dagen. Publicerat i print 2018-02-28. Sida: 3.

Debatt Att "ingen ska bli tvingad att lyssna på
en trosbekännelse han inte tror på" är inte
förenligt med religionsfriheten, skriver Kashif
Virk i en replik till Tomas Samuel i debatten om
böneutrop i Sverige.

DEN FÖRE DETTA muslimen Tomas Samuel
skriver i en debattartikel om innebörden av det
muslimska böneutropet och hur den bör förstås (22
februari). Även om det finns en del aspekter däri
som jag kan hålla med om, så förekommer också
vissa saker som fordrar ett bemötande och
förtydligande.
Det muslimska böneutropet är en kallelse till bön,
och en tidig tradition inom Islam. Dess syfte är att
förbereda muslimer inför den centrala formen av
dyrkan, Salat. Orden som används däri är
utformade för att väcka ödmjukhet och vördnad
inför gudstjänsten. Den påminner muslimer om
deras tro och skyldigheter gentemot samhället.
Genom bönen etablerar muslimen en levande
relation med sin Skapare, och kan därigenom
också förstå betydelsen av att tjäna Guds skapelse
och sina medmänniskor bättre. Böneutropet är
dessutom mycket vackert och harmoniskt att
lyssna till.
I EN HADITH i samlingen Bukhari står det att när muslimerna kom till Medina, så hade de ingen metod
för att kalla till bönen.
De fick i stället själva beräkna tidpunkten för bönestunderna och sammankomsten. Vissa föreslog då att
man skulle använda sig av kyrkklockor likt de kristna gjorde, eller ljudhorn likt judar gjorde, eller helt
enkelt att tända en fackla som man kunde se från långt håll. Men för att ge muslimerna en distinkt
kallelse, så föreslogs alltså de nuvarande orden. Enligt vissa traditioner inspirerades de första
muslimerna till dessa ord genom drömmar de sett. Utroparen (muezzin) riktar sig mot Mecka under
själva utropet, som är Islams största helgedom och vallfärdsort (Hajj).
Genom böneutropet får muslimer i omgivningen en invit till bönen. Profeten Muhammad (frid vare med
honom) sa en gång att även om en ensam person i öknen genomför denna kallelse, så belönas denne
för att ha vittnat om Gud även i enskildhet.
INOM OLIKA RELIGIONER finns olika ljud som kallar till gudstjänst. Så länge de inte bär någon klar
och tydlig mening, så är det svårt att förstå dess innebörd och syfte. Det är svårt att ta till sig budskap
som inte är självförklarande. Därför är det muslimska böneutropet smyckat med ord som påminner om
Guds enhet, om Profetens (frid vare med honom) profetskap och betydelsen av dyrkan och att verka för
(samhällets) framgång och välstånd. Böneutropet förser även muslimer om övertygelsen att bönen är
vägen till framgång.
Att tillskriva böneutropet politisk innebörd utifrån en juridisk skrift som få muslimer läst, är något
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långsökt. Detsamma skulle kunna tillskrivas kyrkklockor, som en slags markör för att vi lever i ett kristet
samhälle (där endast denna form av offentliga religiösa förkunnelser ska tillåtas). Att dessutom säga att
de ej skulle vara harmoniska med ett demokratiskt samhälles värderingar är också högst godtyckligt.
Det är motsägelsefullt att de argument som Samuel använder sig av, likväl kan anföras som protest mot
offentligt ljudande kyrkklockor. Exempelvis att "ingen ska bli tvingad att lyssna på en trosbekännelse
han inte tror på". Hur är denna syn förenlig med religionsfriheten, kan man dessutom undra?
Likt biskop Fredrik Modéus skriver, ligger det ytterligare motiv bakom motviljan till böneutrop: "Men
bakom invändningar som att böneutrop stör eller att religion är en privatsak finns frågan om
kristendomens kulturella särställning i det offentliga rummet."
Tvärtom får vi ofta höra att vi lever i en sekulär stat med religionsfrihet, där alla religiösa traditioner är
likställda. Det går alltså inte att diskriminera mellan olika etablerade religioner, utan att göra en
inskränkning på religionsfriheten.
ÄVEN OM JAG själv inte anser det vara viktigt att driva frågan om offentliga böneutrop, så reagerar jag
på de invändningar som anförs och de skäl som uppges för att detta inte är välkommet. I stället borde
alla vi som tror på Gud, oavsett religiös tradition, göra gemensam sak för att öka kunskapen om vad
våra olika religiösa uttryck innebär.
"Inom olika religioner finns olika ljud som kallar till gudstjänst."
Åsikt
Läs fler åsikter på sidan 14
Vill du debattera?
♦ Skicka texten till:
debatt@dagen.se Dagen debatt, 105 36 Stockholm
Uppge namn, adress och telefon.
♦ För icke beställda manus ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.
Bildtext: SEKULÄRA SVERIGE. Det går alltså inte att diskriminera mellan olika etablerade religioner,
utan att göra en inskränkning på religionsfriheten, skriver Kashif Virk. Bilden är från Malmös moské. |
Dagen den 22 februari 2018.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/KjF6UoA
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Rätta bilden av islam behöver hållas fram
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2015-01-27 17:02.

Om man därför kritiserar regeringen för deras
försök att motverka både ogrundad islamofobi
och islamism genom att öka kunskapen om
islam, så tycker jag att det är en orättvis
invändning mot regeringens goda avsikter.

Kashif Virk
På senare tid har det diskuterats flitigt om olika
uppfattningar inom islam, vilken som ska anses
vara representativ och huruvida den i sådana fall
är kompatibel med demokratin i vårt land.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke utlovar samtidigt
utökad undervisning om islam för att motverka
islamofobins krafter. Detta menar Devin Rexvid
kan leda till en motsatt effekt än den önskvärda,
eftersom det finns risk att islams förtryckande
praktiker kan inge rädsla hos vissa svenskar
(Brännpunkt 24/1). Islamofobi beskriver han vara
ett begrepp som används för att tysta islamkritiker
som framför legitima invändningar mot islam.
Dessa kritiker fördömer i själva verket förtryckande
ideologiska och religiösa doktriner, som
exempelvis en förlegad syn på kvinnor, arvsrätt,
giftermål, oberättigat våld och synen på en gud
som hotar med eld och helvete, anser Rexvid.
Islams läror har varit offentliga i snart 1400 år.
Koranen har översatts till över hundra olika språk
och finns tillgänglig för alla. Det har funnits en tid
då muslimer som inspirerades av den uträttade
vetenskapliga stordåd som lämnat ett evigt avtryck
i världshistorien. Än idag verkar religionen ha en
tilldragande kraft, då islam är bland de snabbast
växande religionerna i världen och även många
svenskar på senare tid accepterat islam.
Samtidigt har även fördomar och kritik mot
Koranen funnits lika länge. Orientalister har sedan
länge förvrängt biografin av islams profet och
framställt honom som krigslysten, lustfull och som
en despot. Viss kritik är begriplig i den meningen
att kritiker först studerar skriften och
historieböckerna, och sedan jämför den med vissa
samtida muslimers agerande. Slutsatsen blir oftast
att islam i själva verket handlar om förtryck,
intolerans och terror. Jag menar att man måste studera både skriften och historieböckerna ur sina
korrekta perspektiv, vilket både islamkritiker och islamister har misslyckats med.
Om man anser att legitima islamkritiker tystas genom att de stämplas som islamofober, måste man
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även medge att liberala muslimer åsidosätts och förväntas enbart fördöma sina trosfränders agerande
utan möjlighet till att bemöta kritiken och framföra en annan bild.
Om man därför kritiserar regeringen för deras försök att motverka både ogrundad islamofobi och
islamism genom att öka kunskapen om islam, så tycker jag att det är en orättvis invändning mot
regeringens goda avsikter. Självklart borde man ge de många muslimska företrädarna i Sverige som
fördömt terror och argumenterat för att det inget har med islam att göra, en chans att även kunna
bevisa detta för det svenska folket. De måste få bevisa att synen på islam som en kvinnoförtryckande
religion inte är korrekt. Även deras arbete för att motverka radikalisering i församlingarna bör stödjas.
För detta syfte har kulturministern även sammankallat muslimska företrädare till ett dialogmöte i början
av februari för att diskutera de utmaningar som det svenska samhället står inför när det gäller
radikalisering, islamofobi och diskriminering.
Islam - och då menar jag religionen islam och inte vissa utövare - är öppen mot kritik. Det står i Koranen
att meningsmotståndare är välkomna att framföra sina argument och invändningar (27:64). Det
konstateras att inget tvång får råda i religiösa ärenden (2:256). Koranen säger att ett lands regenter ska
vara förtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regera genom samråd med befolkningen (42:38).
Utövare av andra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utan muslimer förväntas även beskydda
kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45). Dessa utvalda föreskrifter kan anses vara föregångare till
den moderna demokrati som vi har idag. Det var dessa egenskaper som fick utomstående att en gång i
tiden berömma islams profet för hans bidrag till mänskligheten.
Dessa urvalda föreskrifter kan anses vara föregångare till den moderna demokrati som vi har idag. Det
var dessa egenskaper som fick utomstående att en gång i tiden berömma islams profet för hans bidrag
till mänskligheten. Bland annat skrev SP Scott i sitt verk "History of the Moorish Empire in Europe": Om
religionens syfte är att införliva moral, reducera ondskan, befrämja mänsklig lycka, utvidga det
mänskliga intellektet; om utförandet av goda gärningar är gynnsamt på dagen då mänskligheten skall
sammankallas för sin slutliga räkenskap, så är det varken vanvördigt eller orimligt att medge att
Muhammed förvisso var Guds Apostel.
Jag antar att Rexvid inte håller med, då han genomgått många saker under uppväxten som pekar på
det motsatta. Han har sett hur muslimer kategoriskt lever och lär något helt annat än vad som beskrivits
ovan. Samma sak ser världen prov på gång efter annan.
Men angreppet mot Charlie Hebdo och andra liknande exempel har inget med religionen islam att göra.
Det är snarare en del av en större politisk verklighet, där mer än ett sekel av oberättigad västerländsk
inblandning i Mellanöstern har bildat ett djupgående och utbrett hat mot allt som har med västvärlden
att göra. Islamistiska ideologier som uppstod under denna tid har sina rötter i politik, men använde
religionen flitigt för att bilda den starka opinion som de i dag uppnått. Jihad, kalifat och sharia är
muslimska termer som en gång i tiden var ämnade till att etablera mänskliga rättigheter. I dag har de
blivit mer kända som det diametralt motsatta. Men oavsett vad så vilar förstås ansvaret främst hos
muslimerna själva, som inte kunnat motstå moderniseringens utmaningar.
Det finns därför ett stort behov av att den rätta bilden kommer fram, och som imam är jag redo att
framföra den samtidigt som jag bemöter all kritik som kan tänkas uppkomma.
KASHIF VIRK
imam vid islamska Ahmadiyya-samfundet, Bait-ul-Aafiyyat-moskén, Stockholm
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/WFX8Yg8C
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P1 Debatt om den växande antisemitismen och islamofobin
Sveriges Radio P1. Publicerat på webb 2015-03-06 11:47.

© Sveriges Radio P1<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/MJr4zpCv
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Sätt press på pakistan
Expressen. Publicerat i print 2014-10-24. Sida: 5.

Nyheten om att en pakistansk domstol inte
häver beslutet om att ge dödstraff till Asia Bibi
för hädelse är oerhört beklagligt. Detta
tillkännagavs bara dagar efter att pakistanskan
Malala Yousufzai fått Nobels fredspris.

Malalas förespråkande för mänskliga rättigheter
har fallit för döva öron i en nation som förespråkar
en av de allra hemskaste blandningarna mellan
stat och religion.
I Pakistan har hädelselagen blivit ett politiskt
redskap främst använt av Jamati-Islami och andra
radikala religiösa partier för att nedsvärta politiska
opponenter. Det är även en förevändning för den
systematiska förföljelsen av kristna, shiamuslimer
och ahmadiyyamuslimer. Paradoxalt nog är det
främst muslimer som anklagas för detta "brott". Att
bestraffa hädelse är inte bara en helt absurd lag.
Det motstrider även islams läror och vad profet
Muhammad (frid vare med honom) själv utlärde
och efterlevde.
Vi finner Qur'anen vara full av hänvisningar till hur
profeten själv fick diverse tillmälen av sina
opponenter (9:61,63:8), men vi finner inga exempel på att de bestraffades för deras förolämpningar.
På ett ställe uppmanas till och med profeten att bemöta dessa förolämpningar med tålamod (3:186).
Men detta tålamod råder det stor brist av hos samtida islamister, som genom sitt agerande själva blir
upphov till att islams profet nedsvärtas.
I dagsläget behöver omvärlden göra på påtryckningar på Pakistans regering och kräva att de tar
avstånd från att bifalla islamister enbart för att vinna deras politiska stöd.
Denna ohyggliga hybrid av religion och stat har vållat landets befolkning oerhörd sorg och bedrövelse.
Det är dags att denna onda cirkel bryts.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/mkdDLtfK
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Han efterlyser större tydlighet från Sveriges moskéer
Gefle Dagblad (arkiv). Publicerat på webb 2015-09-09 04:08.

Någonting håller på att förändras i det svenska
samhället. Det säger imamen Kashif Virk som
har blivit ett ansikte utåt för arbetet mot
islamistisk extremism.

- Visst vi kan ha fördomar och tänka negativa
saker men att det ska leda till hat, det är
skrämmande och skadligt för vårt land, säger han.
Tystnad är inte längre ett alternativ för Sveriges
moskéer. Det tycker Kashif Virk som studerat sju
år i London för att kunna bli prästens motsvarighet
i islam, imam.
- Vi känner nu att eftersom islam är i fokus i ett
negativt perspektiv så måste vi vara öppna mot
allmänheten och ta avstånd från extrema
tolkningar av vår religion, säger han.
Situationen för Sveriges muslimer håller på att
förändras och det går snabbt.
- Främst skulle jag vilja nämna hatet. Folk uttrycker
sig helt öppet så hatfullt nu som man inte har
märkt av tidigare. Det gör mig orolig, säger han.
Hur länge har du märkt av den här ytterligare
dimensionen på hatet?
- För mig så är det under det senaste året, säger
han.
Han själv tillhör Ahmadiyya Muslimska Samfundet
som grundade Sveriges första moské i Göteborg
1976. Församlingen har moskéer i flera svenska
städer och finns i 206 länder världen över.
Kashif Virk har på senare tid blivit en representant
för islam i flera svenska medier. Han förespråkar
en större öppenhet och tydlighet från Sveriges
moskéer för att förbättra muslimernas situation.
- Precis så tydliga som islamofoberna är i sin
tolkning av vår religion, så måste vi vara lika
tydliga tillbaka att det inte stämmer. Det måste
finnas en motpol och där känner jag mig ganska
ensam, säger han.
Kashif Virks moské ligger i Spånga i norra Stockholm. För att göra moskén så öppen som möjligt har
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han bjudit in allmänheten, myndigheter och skolklasser för studiebesök. Han har varit noggrann med att
tydligt fördöma våldsbejakande jihadistgrupper i bland annat Syrien.
- Det är viktigt framför allt för muslimska ungdomar, som kanske är vilsna, att visa att islam verkligen
står för fred. Miljön blir allt mer fientlig och då är tystnad inte rätt väg att gå. Okej vi har inget att göra
med vad muslimer i andra länder gör på samma sätt som en ateist inte har något att göra med vad
andra ateister gör. Men det ska inte vara någon annan som representerar vad vår religion står för.
Varken andra som kallar sig muslimer eller folk som är emot islam. Jag vet inte varför det inte varit så
många andra muslimska företrädare som sagt dessa saker.
Kashif Virk minns hur muslimernas situation förändrades efter terroristattackerna i USA 11 september
2001. Han gick då själv i skolan.
- Då var det mest att jag var en utlänning. Jag var den enda bruna i klassen och det var nog bara det,
att jag var annorlunda. Men det här med att vara muslim, det kom efter 11 september.
I dag är situationen troligtvis mycket värre.
- Det måste vara oerhört plågsamt för muslimska barn som får frågor i skolan från sina vänner som hört
från sina föräldrar att islam gjort olika saker. En konflikt som pågår i en annan del av världen förändrar
folks sätt att tänka och föräldrar överför det till sina barn, säger Kashif Virk.
För att förändra den nuvarande situationen tror han att det krävs mer kunskap. Där har även journalister
ett ansvar.
- Svenska medier använder många muslimska termer. När detta sker får allmänheten reda på att jihad
är en aggressiv och negativ term vilket det egentligen inte är. Så om vi då är tysta leder det till att hela
kunskapen inte kommer ut.
Allt ska börja i skolan tycker Kashif Virk. Den religionsundervisning som finns måste bli mer omfattande
eftersom vi lever i ett globalt mångkulturellt samhälle.
- Då måste vi lära oss mer av andra människors kulturer. Annars uppstår den här klyftan mellan oss.
I Sverige finns det muslimska ledare som förordar att muslimer inte ska integrera sig med den svenska
ickemuslimska befolkningen. Det motiveras med att nära kontakter med ickemuslimer kan försvaga tron
på islam.
- Det är en helt felaktig tanke. Muslimer ska vara lojala och integrera sig i de samhällen man kommer till
och lära sig språket. Det är vi väldigt tydliga med i vår församling, att man måste lära sig svenska för att
kunna lyckas och för att ha en framtid här.
Under sommaren har det rapporterats i flera medier om hur vissa segregerade stadsdelar påverkats allt
mer av religiösa ledare i stället för svenska lagar och regler.
- Jag märkte när jag flyttade till Stockholm att utlänningar bor i sin stadsdel och har minimal kontakt
med svenskar. Vi måste öka motivationen för dessa människor att integrera sig och komma i kontakt
med svenskar. Om det ökar får muslimer reda på att svenskar är goda, ärliga och trevliga människor.
Om inte detta sker kommer de här fördomarna att etsa sig fast bland invandrare och det gynnar bara de
här personerna som säger att muslimer inte ska integrera sig.
Ansvaret ligger inte bara på en sida tycker Kashif Virk utan för att lyckas med en bra integration krävs
det en vilja från alla.
- Från muslimernas sida så måste vi integreras bättre, från andra sidan märker jag att man måste ge
möjligheten för invandrare att integreras bättre. Det är inte lätt att flytta in till vissa områden.
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Kashifs församling inleder nu en informationskampanj för att motverka radikalisering i Sverige.
Veckans publiceringar om islamistiska extremismen i Gävle:
© Gefle Dagblad (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/3gRdKb7y
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"Islamofobi på väg att normaliseras"
Aftonbladet Webb-TV. Publicerat på webb 2018-04-16 19:51.

Kashif Virk och Mohammad Fazlhashemi om
kollektiviseringen av muslimer.
© Aftonbladet Webb-TV<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/uURIKm5n
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Världens muslimer får lida för en minoritets ondska
Dagen Premium. Publicerat på webb 2015-01-23 04:57.

De islamister som begår terrorhandlingar i
islams namn har helt tagit dessa verser ur sitt
sammanhang. Det skriver Kashif Virk, Imam i
moskén Bait-ul-Aafiyyat, Stockholm.

Debatt
Annika Borg skriver (SvD Opinion 17/1) att det är
ett okvalificerat påstående att den senare tidens
terrorattacker inte har något att göra med islam
eller religion. Det är en logisk slutsats med tanke
på att attentaten genomfördes av personer med
anknytning till islam.
Påståendet i fråga har främst yttrats av politiker
och fram stående människor i samhället, och de
syftar till att skydda västvärldens muslimska
befolkning från en växande motvilja mot d eras
religion och kultur. I den meningen är det mycket
viktigt att våra företrädare gör dylika u ttalanden.
Särskilt i Europa g enomgår vi en period där
diskrimineringen mot muslimer nått en mycket
allvarlig nivå.
Men själva problemet som A nnika Borg tar upp
kvarstår, och likt Mauricio Rojas skriver i sin
kolumn i SvD att den senare tidens terrorattacker
tvingar oss att ställa den besvärliga frågan om
islams koppling till dessa handlingar. (18/10)
Utan tvekan lär alla världens religioner i grund och
botten om hur man kan leva som en god
människa. En människa som tror på Gud anser
alla människor vara skapelser av samma väsen,
en syn som ökar den s ociala samhörigheten.
Mycket goda saker sker i världen, och
inspirationen får de religiösa från sina skrifter och
sina profeters exempel. I själva verket är godhet i
religionens namn mycket vanligare än ondska, för
annars hade inte så många människor i världen
bekänt sig till någon religion alls.
Men sedan finns en minoritet som berättigar sitt
hat utifrån samma religiösa texter. Jag menar att
de skulle ha funnit andra förevändningar för att
hata även om dessa passager inte funnits i
urkunderna. Deras aktioner är snarare ett uttryck
för det hat som de hyser i sina sinnen. I islamisternas fall är det möjligt att detta hat bildades redan
under kolonialismens tid, och att den ökar eftersom ledande stater i västvärlden fortfarande utsätter
folket i Mellanöstern för ett enormt lidande.
Detta sker genom att ta sida i lokala konflikter, att abrupt avsätta despoter och installera demokrati i
länder som ännu inte är mogna för detta eller genom att först skuld sätta och sedan diktera sina
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principer till olika muslimska länder. En terrorist har således upplevt ett och annat innan denne valde
denna väg.
Oavsett hur gynnsamt något än må vara, så kan det bli förödande om det hamnar i fel händer.
Religionen är likt ett redskap och bör användas på det sätt som det är ämnat till. Men i vår tid ser vi
tydliga exempel på hur religionen blivit ett politiskt redskap, exempelvis i Pakistan där jag just nu
befinner mig. I dessa länder är hänvisande till religionen ett enkelt sätt att bilda opinion på. Ser vi
exempelvis på hädelselagarna, så tillämpas de främst för att sätta dit politiska opponenter och som i de
flesta fall är muslimer.
Onekligen så är det muslimerna själva som drabbas allra värst av islamismen och jihadismen. De flesta
terror dåden sker i muslimska länder. Det är moderata muslimer i västvärlden som får utstå islamofobin.
Det är en tragisk ironi att även det första offret för terrordådet i P aris var en muslim, polismannen
Ahmed Merabet.
När det gäller texter som uppmanar till krigföring inom islam, måste man förstå att de har en tydlig
kontext och ett scenario som rättfärdigar dem. De första muslimerna genomgick 13 år av grymma
förföljelser i Mecka, utan varken protest eller motstånd.
Till sist migrerade de till Medina, som var tänkt att bli deras fristad. Men förföljelserna mot dem
trappades upp, och hela Arabien mobiliserades till en gemensam opposition mot islam.
Det var under dessa omständigheter som profeten Muhammad (frid vare med honom) instiftade en
gemenskap i Medina, som innefattade muslimer, judar och avgudadyrkare. Överenskommelsen löd
bland annat att de skulle leva i fredlig samexistens och hjälpa varandra mot fienden. Det var under
denna period som den mest grundläggande versen angående krigföring uppenbarades, och som lyder
Tillåtelse (till självförsvar) har g ivits till dem som man förklarat krig emot (22:39). Vidare står det att
syftet för muslimernas krig i självförsvar även ska vara att upprätta religionsfriheten för dem som dyrkar
i kyrkor, kloster och synagogor (22:45). Senare tillkomna verser är underställda denna princip, och
tjänade till att uppmuntra muslimer till att sträva för islams överlevnad.
De islamister som i dag begår terrorhandlingar i islams namn har helt tagit dessa verser ur sitt
sammanhang.
Önskar vi få ett slut på terrorismen, måste vi se till att råda bot på de enorma ekonomiska och politiska
orättvisor som r åder i världen. Vi måste granska de olika incitament som leder våra ungdomar till
extremism. Vi måste sluta att generalisera och verkligen fördjupa oss i problemen om vi önskar finna
dess lösningar.
Kashif Virk, Imam i moskén Bait-ul-Aafiyyat, Stockholm.
Fakta:
Så många år f örföljdes de f örsta muslimerna i Mecka.
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/6J8aB4sy
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Vi arbetar för fred i över 200 länder
Slutreplik Islam & terrorn
Aftonbladet. Publicerat i print 2017-06-17. Sida: 6.

Jag vill tacka Erik Torstensson för hans replik.
Det är begripligt att en liberal debattör har
åsikter om islams läror och traditioner. Men jag
förväntade mig inte att en islamvetare skulle
yttra sig så onyanserat och selektivt.

Kritiken mot min text borde dessutom hålla sig till
själva ämnet, nämligen terror i islams namn.
Angående synpunkter på Ahmadiyya Muslimska
samfundet, så är detta en global rörelse med
medlemmar i 200 nationer världen över. Varhelst vi
finns arbetar vi aktivt för fred, tolerans och
integration. Tiotusentals människor ansluter sig till
samfundet årligen, däribland många muslimer.
Mitt syfte som debattör är att nå ut brett, genom
hänvisning till islams gemensamma urkunder.
Ingen muslim har ännu offentligt bemött mig i min
tolkning.
Gällande vår "homofobi" och "förlegade kvinnosyn"
råder jag er själva läsa de källor som Torstensson
refererar till i sin helhet.
Inom vår församling är kvinnor på många håll mer utbildade än männen. Här i Sverige bär de sjal och
hijab. I Pakistan är det traditionellt vanligt med burqa, men det täcker inte hela ansiktet likt det påstås.
När vår globale ledare Hazrat Mirza Masroor Ahmad var i Sverige i fjol, blev han intervjuad av
Sydsvenskan. Där förklarade han vår syn på bland annat homosexualitet.
Han var tydlig med att vi ej har rätt att diskriminera någon, och att inställningen ska vara kärleksfull och
sympatisk mot alla. Vårt motto är "Kärlek för alla, hat mot ingen".
Skriv du med!
Slutreplik från Kashif Virk om islam och terrorattacker. Läs debattartikeln och repliken och kommentera
den på aftonbladet.se.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Lena K Samuelsson. Databasens namn: Lena K Samuelsson / Aftonbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/OqEi84JY
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Dåden i Paris har inget med religion att göra
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2015-11-25. Sida: 4,5.

Att islam i själva verket handlar om förtryck,
intolerans och terror är en felaktig och
förvrängd slutsats. Man måste studera både
skriften och historieböckerna ur sina korrekta
perspektiv, något både islamkritiker och
islamister har misslyckats med, skriver imam
Kashif Virk.

Replik
Islam och terrorn, 19/11 och 20/11
Devin Rexvid skriver att kampen mot
islamistisk terror måste ändra kurs, och att
”Väst” enligt upplysningens ideal borde satsa
på att stödja sekulära krafter i både öst och
väst (GP Debatt 20/11). En rad svepande
påståenden görs även om ”liberala muslimer”
som försöker ”mörklägga och försköna” islams
”våldsbejakande föreskrifter”. Eftersom jag
under en längre tid debatterat i media om
dessa frågor skulle jag vilja bemöta Rexvids
kritik.
Ett evigt avtryck i historien
Islams läror har varit offentliga i 1 400 år. Koranen har översatts till över hundra olika språk och finns
tillgänglig för alla. Det har funnits en tid då muslimer som inspirerades av den uträttade vetenskapliga
stordåd som lämnat ett evigt avtryck i världshistorien. Än i dag verkar religionen ha en tilldragande kraft,
då islam är bland de snabbast växande religionerna i världen och även många svenskar på senare tid
accepterat islam.
Samtidigt har även fördomar och kritik mot Koranen funnits lika länge. Orientalister har sedan länge
förvrängt biografin av islams profet och framställt honom som krigslysten, lustfylld och som en despot.
Viss kritik är begriplig i den meningen att kritiker först studerar skriften och historieböckerna, och sedan
jämför den med vissa samtida muslimers agerande. Slutsatsen blir oftast att islam i själva verket
handlar om förtryck, intolerans och terror. Jag menar att man måste studera både skriften och
historieböckerna ur sina korrekta perspektiv, vilket både islamkritiker och islamister har misslyckats
med.
Öppen mot kritik
Islam - och då menar jag religionen islam och inte vissa utövare - är öppen mot kritik. Det står i Koranen
att meningsmotståndare är välkomna att framföra sina argument och invändningar (27:64). Det
konstateras att inget tvång får råda i religiösa ärenden (2:256). Koranen säger att ett lands regenter ska
vara förtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regera genom samråd med befolkningen (42:38).
Utövare av andra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utan muslimer förväntas även beskydda
kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).
Dessa utvalda föreskrifter kan anses vara föregångare till den moderna demokrati som vi har i dag. Det
var dessa egenskaper som fick utomstående att en gång i tiden berömma islams profet för hans bidrag
till mänskligheten. Bland annat skrev SP Scott i sitt verk
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History of the Moorish Empire in Europe
:
”Om religionens syfte är att införliva moral, reducera ondskan, befrämja mänsklig lycka, utvidga det
mänskliga intellektet; om utförandet av goda gärningar är gynnsamt på dagen då mänskligheten skall
sammankallas för sin slutliga räkenskap, så är det varken vanvördigt eller orimligt att medge att
Muhammed förvisso var Guds Apostel.”
Jag antar att Devin Rexvid inte håller med. Han har sett hur muslimer kategoriskt lever och lär något
helt annat än vad som beskrivits ovan. Samma sak ser världen prov på gång efter annan.
Inget med islam att göra
Men dåden i Paris och andra liknande exempel har inget med religionen islam att göra. Det är snarare
en del av en större politisk verklighet, där mer än ett sekel av oberättigad västerländsk inblandning i
Mellanöstern har bildat ett djupgående och utbrett hat mot allt som har med västvärlden att göra.
Islamistiska ideologier som uppstod under denna tid har sina rötter i politik, men använde religionen
flitigt för att bilda den starka opinion som de i dag uppnått. Jihad, kalifat och sharia är muslimska termer
som en gång i tiden var ämnade till att etablera mänskliga rättigheter. I dag har de blivit mer kända som
det diametralt motsatta. Men oavsett vad så vilar förstås ansvaret främst hos muslimerna själva, som
inte kunnat anamma moderniseringens utmaningar. Demokrati, mänskliga rättigheter och vetenskapliga
framsteg lyser i dag med sin frånvaro i Mellanöstern.
Det finns därför ett stort behov av att den rätta bilden kommer fram, och som imam är jag redo att
framföra den samtidigt som jag bemöter all kritik som kan tänkas uppkomma.
Fakta:
Debattören:
Kashif Virk
imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
Billboard:
Orientalister har sedan länge förvrängt biografin av islams profet och framställt honom som
krigslysten, lustfylld och som en despot
Bildtext: Ingen koppling. Dåden i Paris och andra liknande exempel har inget med religionen islam att
göra. Det är snarare en del av en större politisk verklighet, där mer än ett sekel av oberättigad
västerländsk inblandning i Mellanöstern har bildat ett djupgående och utbrett hat mot allt som har med
västvärlden att göra, skriver debattören.
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/YOjcM6hv
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Staten får inte smita från flyktingansvaret
Kvällsposten. Publicerat i print 2017-11-23. Sida: 4.

■■ Det var staten som fattade alla besluten om
att Sveriges invandringspolitik s…

Husvagnar i Staffanstorp,
modulhus i Malmö och förtur i bostadsköer är
exempel på hur landets kommuner försöker
uppfylla statens krav på att härbärgera flyktingar
som fått uppehållstillstånd. Men det går trögt. Trots
att året snart är slut har många kommuner långt
kvar innan de når det antal bostäder som
regeringen ålagt dem att skaffa fram under 2017.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson ombads i SVT:s Aktuellt (21/11) att
förklara hur denna kris ska upplösas. Hon sa sig
vara medveten om att det redan före flyktingarnas
ankomst råder brist på bostäder i flertalet
kommuner. Hon sa också att det vore olyckligt om
det skulle uppstå avskilda bostadsområden för
flyktingar, vilket jag tolkar som att regeringen inte
vill ha fler så kallade utsatta områden. De åtta
husvagnarna i Staffanstorp ute på ett öde fält,
bebodda av ensamkommande män, riskerar nog
att bli ett sådant område.
På frågan om vad som måste göras var Ylva Johanssons svar att kommunerna måste ta sitt ansvar och
se till att det byggs fler bostäder. Kommunerna har ansvar för sina invånare och deras bostadssituation,
och då även för de invånare som staten befaller dem att ta emot.
Men frasen "kommunerna måste ta sitt ansvar" går inte att använda hur som helst, särskilt inte i ett fall
som detta. Mer användbar är principen att den som är ansvarig för ett politiskt beslut också måste ta
ansvar för beslutets konsekvenser. Och det var staten, det vill säga regering och riksdag, som fattade
alla besluten från 2011 och framöver om att Sveriges invandringspolitik skulle höra till den mest
generösa inom EU, efter Tyskland. Det enda som beslutsfattarna sa om konsekvenserna före
november 2015 var att Sverige var ett rikt land och hade utrymme och välfärd nog för att välkomna alla
som flydde hit och fick asyl.
Nu har åtminstone en konsekvens uppenbarat sig men den statsmakt som fattade besluten vill inte ta
något ansvar utan skickar det till kommunerna.
Jag tycker att regeringen med största möjliga skyndsamhet borde leta efter utvägar att hjälpa till med att
sätta fart på byggandet av bostäder som alla, inte bara invandrare, har råd med. Man kunde börja med
grunden för allt byggande, nämligen planlagd mark och byggrätter. Staten och kommunerna borde i
samverkan öka utbudet av dessa nyttigheter, om nödvändigt genom att expropriera marken och
förkorta vägen fram till byggrätter.
Men om man vill undvika nya invandrarenklaver i utkanterna av våra städer handlar det ofta om dyra
markköp, som måste subventioneras för att hyrorna ska motsvara köpkraften hos de bostadslösa. Här
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kan staten träda in. I stället för att ytterligare banta en omotiverat låg statsskuld borde
budgetöverskottet på 40 miljarder göras till ett redskap i en social bostadspolitik.
För det är väl en sådan politik en av Socialdemokraterna ledd regering egentligen vill kunna föra?
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Tre av fyra miljöbovar riskerar släppas igenom Metoo bör även rymma kvinnorna som bär slöja
EU-toppmötet riskerar svensk föräldraledighet
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
MEJLA:
debatt@expressen.se
@ExpressenDebatt Expressen Debatt
Tf debattchef:
Per Zettermark
Bildtext: LÖS BOSTADSFRÅGAN SNARAST. Frasen "kommunerna måste ta sitt ansvar" går inte att
använda hur som helst, särskilt inte i ett fall som detta, skriver Kjell-Olof Feldt. | Stoppa nya förslaget för
bilbesiktningen, skriver Anders Åkesson och Rickard Nordin. | Respektera muslimska kvinnors val att
inte bli objektifierade, skriver imamen Kashif Virk. | Vår socialpolitik bör inte beslutet i Bryssel, skriver
Ulrika Karlsson och Jessica Polfjärd.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/uhqf0B19
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Det handlar om kvinnohat - inte om sexuella motiv
Expressen. Publicerat i print 2015-11-17. Sida: 4.

■■ Lisa Holm mördades för att hon var flicka.
När ska vi på allvar börja ta itu med den
bakomliggande orsaken till det? ■■ När ska vi
börja kalla det som är kvinnohat för den rätta
benämningen? skriver advokaten Elisabeth
Massi Fritz.

Kvinnor och flickor oavsett ålder lever med det
ständiga hotet om att kunna bli överfallen eller
våldtagen.
Vi får höra från barnsben, att akta oss för män. Vi
befäster sedan samma rädsla hos våra egna barn,
oftast enbart våra döttrar, genom att säga åt dem
att inte följa med en främmande man, vara
försiktiga, inte gå hem själva, inte gå på dåligt
upplysta vägar och så vidare.
Som kvinna lär du dig att ständigt vara på din vakt
mot män. Du lever med vetskapen att när du minst
anar det kan det otänkbara hända. Men den mest
troliga förövaren, statistiskt sett, är en man i din
egen närhet, oftast en person som du lever med.
En man du ska kunna lita på, känna tillit till och
någon du kanske älskar.
Lisa Holm blev 17 år gammal, hon befann sig på en trygg plats, det var sommar och ljust ute. Hon hade
avslutat arbetsdagen på sitt sommarjobb och var på väg hem till sin mamma och pappa. Hon var
ensam en kort stund och just då hände det som inte fick hända. Hon berövades livet på en tid och en
plats som borde ha varit säker.
I dag kommer domen mot den man som står åtalad för att ha mördat henne. Han har, enligt min
mening, hela tiden haft motiv att vilja döda. Under förundersökningen har polisen funnit grov
våldspornografi i hans dator, ett material som bland annat visar kvinnor som blir utsatta för liknande
våld som det Lisa Holm enligt åklagaren utsattes för strax före sin död.
Niklas Långsström, psykiatriker och forskare i sexualbrott på Karolinska institutet, sade under
rättegången att "själva kontrollen över personen, att utsatta någon för den dominans som det innebär
att ta livet av någon, kan i sig innebära en stark sexuell upphetsning".
Sex och våld i kombination är sedan länge normaliserat i vårt samhälle. På tv, i filmer, reklam,
modereportage och pornografi kan vi se kvinnor som kontrolleras, förnedras och domineras av män i
olika utsträckning. Bilder som befäster en syn på kvinnor som objekt vars syfte är att nyttjas för mäns
sexuella njutning.
Under rättegångens slutplädering sade vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm att "avsikten har
varit att föra bort henne, hänga upp henne och tejpa henne och av detta få sexuell njutning". Det har
funnits ett direkt uppsåt att beröva Lisa Holm livet redan från början.
Lisa Holms mördare kanske kände sexuell njutning av att beröva en ung flicka livet - men framför allt
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skändade han henne, enligt min uppfattning bland annat genom att tejpa för hennes näsa och mun och
genom att hänga henne med en snara runt halsen. Till slut kvävdes hon till döds. Lisa Holm måste ha
upplevt en stark dödsångest. Att kalla detta för sexuellt motiv tycker jag är en förmildrande beskrivning
och inte den korrekta beskrivningen.
Åklagaren pratar om ett sexuellt motiv. Jag menar att det är ett starkt kvinnohat. Ett hat som inte gör
någon skillnad på en vuxen kvinna, en gammal tant, en tonårstjej eller en liten flicka. Vi objektifieras,
sexualiseras och utsätts för samma typer av brott oavsett ålder. Det vi är rädda för ska hända oss eller
våra döttrar händer på riktigt, det är inte grundlös skrämselpropaganda.
Jag önskar att vi inte sade till våra döttrar att de ska akta sig för män. Jag önskar att det inte behövdes.
Jag önskar att kvinnors liv inte begränsades och anpassades på grund av rädsla för män.
Varje gång en tjej inte vågar gå på en kvällspromenad själv, varje gång en flickas föräldrar hellre kör
flera mil för att hämta henne än att låta henne ta bussen hem själv, varje gång en kvinna inte vågar följa
med killen hon träffat på krogen hem så är det ett misslyckande för vårt samhälle.
Lisa Holm mördades för att hon var flicka. När ska vi på allvar börja ta itu med den bakomliggande
orsaken till det? När ska vi börja kalla det som är kvinnohat för den rätta benämningen? Män som
mördar kvinnor är män som också hatar kvinnor.
"Jag önskar att vi inte sade till våra döttrar att de ska akta sig för män"
ELISABETH MASSI FRITZ
Advokat
Bildtext: KVINNOHAT. Åklagaren i fallet med mördade Lisa Holm (till höger) pratar om ett sexuellt motiv
- jag menar att det är ett starkt kvinnohat, skriver Elisabeth Massi Fritz. | Min profilbild utesluter inte sorg
för fler länder Stina Harring: Människor postar inte franska bilder och citat för att de skiter i omvärlden, |
Lösningen i kriget mot terrorn är inte våld Kashif Virk: För att få slut på hatet mot väst måste vi därför
ständigt utveckla vårt demokratiarbete i öst. | Att strida för IS måste kriminaliseras Roger Haddad:
Bilden att man kan strida med IS och återvända till Sverige utan att riskera straff måste ändras.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/rbt4AJSg
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Spretigt och grova förenklingar
Nya Wermlands-Tidningen. Publicerat i print 2016-07-15. Sida: 22.

REPLIK. Islamism
FRAMHÅLLA. Islam är den religion i världen
som mest betonar vikten av rättvisa och
medmänsklighet, och muslimer förväntas även
tillämpa dessa principer i mötet med fienden,
skriver Kashif Virk.

Svar till Anders W Edwardsson (NWT 2/7) J ag
blev mycket förvånad när jag läste Anders W
Edwardssons spretiga krönika den 2 juli om
islamism. Att en akademiker uttalar sig om en
religion på detta sätt är överraskande. Dock är
invändningarna mot islam inte nya utan som en
imam som deltar i den offentliga debatten möts jag
ofta av dessa frågeställningar.
Just det faktum visar på att islam, likt Edwardsson
påstår, inte alls kritiseras sällan. Varje dag skrivs
och diskuteras det om islam i både etablerade och
sociala medier. Jag själv startade för en tid sedan
en tråd på Flashback (https://www.flashback.org/
t2589441) som närmast bombarderades med
kritiska frågor. Jag tror det finns ytterst få
islamkritiker i Sverige som låter sig tystats av
"muslimer (som) är ty beredda att begå brott och t
o m döda för sin tro".
Edwardssons beskrivning av "ickemuslimsk"
terrorism är undermålig och visar på bristande insikt. Att därtill ha detta som grund för att påvisa att det
motsatta gäller när det handlar om islam, är mycket ohederligt. Här blandas vilt mellan begreppen
islam, religion och politik. I Koranen står det att terror är värre än dråp (2:191), och den första
muslimska staden Medina var i själva verket en sekulär stad med religions- och åsiktsfrihet. Profeten
Muhammad (frid vare med honom) var tydlig med att framhäva att alla har rätt att utöva och följa sin
egen religion, och att ingen tro ska påtvingas någon annan. Det var därför många under denna tid både
accepterade och lämnade islam, utan några rättsliga konsekvenser.
Att sedan påstå att Profeten förklarade religion och politik vara samma sak, och att diverse politiska
medel användes för att sprida islam, är inget annat än att upprepa de invändningar som kristna gjort
mot islam under alla tider. Det passar sig inte för en samtida akademiker att blint upprepa dem. Vet
Edwardsson inte om att Jesus (frid vare med honom) själv på ett ställe i NT uppmanar sina anhängare
till att köpa svärd (Lukas 22:36), och att detta av kritiker kan uppfattas som att han i själva verket
uppmanar till våld i religionens namn?
V arje religion har i sin begynnelse haft en förföljd minoritet som anhängare. Det vore ologiskt om de
sedan lärt sina anhängare att förtrycka andra när de väl får möjligheten. Islam är den religion i världen
som mest betonar vikten av rättvisa och medmänsklighet, och muslimer förväntas även tillämpa dessa
principer i mötet med fienden (5:2, 5:8). Läser man om islams tidiga historia så kan man enkelt förstå
att det var först efter åratals av förföljelser som muslimerna gavs tillåtelse till självförsvar. Att kalla detta
självförsvar för ett politiskt spel är en grov förenkling av en komplicerad verklighet.
Kashif Virk Imam, Bait-ul-Aafiyyat-moskén, Stockholm Svar direkt: Kashif Virks text bevisar min tes om
att islam inte får utstå samma kritik som andra religioner. Jag skall här replikera på några av hans
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invändningar.
Att historisk och statsvetenskaplig kritik riktas mot en religion tycker han är konstigt. Det är dock sådan
kritik som i århundraden riktats mot kyrkan och dämpat kristnas tro så att ytterst få i dag begår våld i
Guds namn, medan hela 25 procent av världens muslimer ännu inte helt tar avstånd från religiöst våld.
Samtidigt som Virk tycker det är konstigt att islam kritiseras, tycker han att det är okej att imamer deltar i
samhällsdebatten (vilket det givetvis är). Han speglar här en arkaisk tradition där religioner hade makt
att uttala sig om politik, men aldrig själva tog kritik.
Virk urskiljer vidare Koranverser som tar avstånd från våld. Och sådana finns! De är dock bara exempel
på samma selektiva bevisföring som hans eget exempel om Jesus och svärdet. I islams heliga skrifter
råder ty ingen brist på motsatsen och många använder som bekant Koranen för att aktivt försvara t ex
terrorism.
Slutligen förnekar Virk att islamister anser politik och religion vara samma sak, beskriver islamiska
angrepp på kristna och andra genom historien som "självförsvar" och anser det "ologiskt" att muslimer
skulle förtrycka andra religioner. Med det synsättet kan det lutherska enväldet i Sverige på 1600-talet
förnekas, 30-åriga kriget ses som ett rent försvarskrig mot katoliker och även kristna påstås inkapabla
begå fel i religionens namn.
Jag överlåter åt läsaren att överväga riktigheten i den analysen.
HISTORIA
"Varje religion har i sin begynnelse haft en förföljd minoritet som anhängare. Det vore ologiskt om de
sedan lärt sina anhängare att förtrycka andra när de väl får möjligheten. "
Kashif Virk
Bildtext: I Koranen står det att terror är värre än dråp (2:191), och den första muslimska staden Medina
var i själva verket en sekulär stad med religions- och åsiktsfrihet, skriver Kashif Virk.
© Nya Wermlands-Tidningen eller artikelförfattaren. Utgivare: Mikael Rothsten. Databasens namn: Mikael Rothsten / Nya
Wermlands-Tidningen / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför
den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/P5UnUVt2
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"Oerhört skrämmande att de som kallar sig religiöst lärda
manar till terrordåd".
TV4 Nyhetsmorgon. Sänt i radio/tv 2017-09-15 05:50.

© TV4 Nyhetsmorgon<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Rätt islam krävs för att rehabilitera återvändarna
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2019-04-15 09:23.

Myndigheters arbete med radikaliserade
individer behöver kompletteras med religiösa
församlingars kunskap och erfarenheter.
Demokratiskt sinnade muslimska grupper kan
spela en viktig roll för att integrera
IS-återvändarna i det svenska samhället.

SLUTREPLIK. Jag är väl medveten om
reaktionerna på min artikel om IS-återvändarna,
och jag är tacksam för att de repliker som har
inkommit givit mig möjlighet till förtydligande. När
jag säger en andra chans, så innebär det att ett
samhälle bär ansvar för sina medborgare, även
IS-medlemmar.
Om de begår brott ska samhället stå rustat att ge
rättmätiga straff och integrera och möjliggöra deras
rehabilitering in i samhället. Här spelar
demokratiskt sinnade muslimska grupper en
oerhört viktig roll. Myndigheters arbete med
radikaliserade individer från IS måste kompletteras
med religiösa församlingars kunskap och
erfarenheter. Att förklara för en IS-terrorist varför
dennes tolkning av islam är rent felaktig kräver
djup kännedom om både religion och psykologi.
Min församling har sedan Syrienkrisens inledning
tagit sitt ansvar genominformationskampanjen
Stoppa krisen. Jag är övertygad om att det inte är
mindre islam, utan rätt islam som är lösningen.
Det är ett faktum att många människor som har
deltagit i IS så kallade kalifat i Syrien nu har
återvänt till sina europeiska hemländer. I många
länder har även rättsprocesser inletts mot dem.
Det har också blivit allmänt känt vilka oerhörda
former av grymhet, barbari och övergrepp mot
mänskligheten de som rest ner till IS på ett eller
annat vis medverkat till.
I Sverige har vi ett rättssystem som inte är
anpassat för dessa grova övergrepp mot
mänskligheten. Brotten är svåra att bevisa.
Straffen står inte i proportion till brotten. Det är upp
till den svenska staten att avgöra hur detta ska bli
möjligt, som religiös ledare vill jag inte spekulera i
hur det ska ske. Men i dagsläget är en sak säker,
att om dessa människor får genomgå en rättsprocess i Sverige kommer många av dem att röra sig ute i
samhället en dag. För ett sådant scenario behöver samhället i så fall vara rustat.
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I dagsläget har våra metoder, vår kunskap och vår inställning till samhällsproblemen många brister.
Situationen riskerar därför ständigt att förvärras. Vi är rädda för varandra - även för varandras åsikter. Vi
lever i ett samhälle där nya former av extremism ständigt frodas. Polariseringen ökar, likaså avstånden
mellan människor. Motsättningar mellan religiösa, etniska och politiska grupper övergår ofta till rent
fysiskt våld. Att vi nu ska vara redo att även hantera IS-terrorister är svårt att tro, men fortfarande
aktuellt och ett faktum.
Riktade insatser mot våra utmaningar, underbyggda av gemensamt förvärvad kunskap, är den bästa
lösningen. För detta behöver vi mötas. Även om jag motsätter mig att Sverige ska "kalla hem"
terrorister, då jag i artikeln främst talar om de som redan kommit hit, så anser jag det även vara fel att
låta andra stater och folk hantera dessa åt oss. Det framgår även av en intervju i SVT av en kurdiska
befälhavare, att Sverige bör ta ansvar för sina medborgare.
De utgör inte bara ett hot mot Sverige, utan mot hela världen. De radikaliserades troligtvis på svensk
mark. Vi, om någon, hade möjligheten att förhindra detta. Det är min förhoppning att vi en dag blir
rustade för att kunna förhindra att det någonsin sker igen.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Image-text:
IS-terrorister har en felaktig tolkning av islam. Foto: Colourbox/ #230330
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/LwuSlrwY
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Antisemitism i nya uniformer
Sveriges Radio P1. Publicerat på webb 2017-09-28 13:01.

© Sveriges Radio P1<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/IxOPC7L6
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Använd det fria ordet för att bekämpa orättvisor - inte för att
polarisera
Göteborgs-Posten Plus. Publicerat på webb 2021-01-27 04:53.

Yttrandefriheten bör inte ses som en ursäkt för
att vara respektlös, polarisera och demonisera
andra människor. I förlängningen kan missbruk
av det fria ordet förvärra någonting som
världen i dag lider akut brist på - nämligen fred
och säkerhet.

Vi bör diskutera yttrandefrihetens konsekvenser
som ibland skapar avstånd och hat mellan
människor och sliter sönder vårt samhälle, skriver
Kashif Virk, Islams Ahmadiyya Församling.
Yttrandefriheten är hotad. Hur ofta hör vi inte hört
detta slagord? Så fort det antyds om eller
genomförs inskränkningar av det fria ordet, så
upprepas orden. Utan eftertanke, utan
konsekvenstänk.
Senast var det USA:s president Donald Trump
som yttrade detta vid muren längs Mexiko, efter att
hans konton på sociala medier stängts ner. På
dessa konton har han under en lång period uttalat
sig på ett sätt som spär på hat och polarisering,
och som allt fler menar ledde till det våld vi såg vid
Kapitolium den 6 januari. Under Trumps senaste
fyra år vid makten som ledare av den fria världen
har gränserna för vad som får sägas i
offentligheten förflyttats radikalt, och även bruket
av lögn som politiskt verktyg har blivit vardag.
Samma oro för att den politiska diskursen, och i
förlängningen det fria ordet, ska leda till våld
uttrycks även av politiker i Sverige. Nu senast av
statsministern själv. Att ord har konsekvenser, lär
de flesta vara eniga om vid det här laget. Frågan
är bara vad vi är redo att göra åt det?
Polariseringen växer
I skuggan av den offentliga debatten mellan
politiker, opinionsbildare och medier växer
polariseringen i samhällena. Skilda verkligheter
uppstår. De som avsiktligt använder sig av
yttrandefriheten för att polarisera har blivit
skickligare på att väga sina ord väl så de får
maximal effekt men bedöms vara inom det som
man får säga.
Därför bör debatten om yttrandefrihet varje gång den höjs inte enbart utgå ifrån att kraven på att den
inskränks är antidemokratiska. Vi bör även tala om det inre hot som denna frihet står inför. Jag avser
exempelvis de röster som under dess beskydd kan spä på hatet mot politiker, minoriteter och andra
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samhällsgrupper men ändå klara sig undan att lagföras. Detta sker i dag oavbrutet på de sociala medier
som blivit en betydande informationskanal, om inte den viktigaste, för många människor.
Yttrandefriheten bör ju främst ses som en frihet att tillämpa för att protestera emot orättvisor, vare sig de
sker i religionens eller politikens namn.
Jag menar också att vi bör diskutera konsekvenserna av det fria ordet, hur en missbrukad yttrandefrihet
skapar avstånd och hat mellan människor och sliter sönder vårt samhälle.
Lagarnas betydelse
Förvisso finns lagar mot hatbrott och hets mot folkgrupp. Men vi är inte lika bra på att lyfta fram deras
betydelse, som vi är på att tala om yttrandefrihetens många förtjänster.
I november skedde ett brutalt lärarmord i Frankrike som varje demokrativän kände sorg över, men den
efterföljande debatten handlade som väntat om muslimer som inte accepterar yttrandefriheten. Samma
sak hände efter koranbränningarna i Malmö.
Det kan vara svårt för vissa att förstå den djupa kärlek som troende muslimer hyser för sin profet (frid
vare med honom) och vår skrift. Men vi bör fråga oss själva, utifrån moraliskt perspektiv, om
yttrandefriheten innebär att vi inte längre behöver respektera varandra, inte behöver ta hänsyn till
varandras känslor och kan säga vad som helst utan att det får konsekvenser? Vad för slags samhälle
leder detta till? Yttrandefriheten bör ju främst ses som en frihet att tillämpa för att protestera emot
orättvisor, vare sig de sker i religionens eller politikens namn. Yttrandefriheten bör inte ses som en
ursäkt för att vara respektlös, polarisera och demonisera andra människor.
Vårda yttrandefriheten
I förlängningen kan missbruk av det fria ordet förvärra någonting som världen i dag lider akut brist på nämligen fred och säkerhet. Alltfler länder rustar sig för krig, och otaliga konflikthärdar finns redan i
världen där stor misär råder. Om våra förtroendevalda inte är försiktiga med vad de säger och yttrar,
kan denna situation förvärras allvarligt. Om vi inte redan i dag vårdar en rättighet som vi tar för given yttrandefriheten - så kanske vi inser konsekvenserna av detta först när det är försent.
Kashif Virk, Islams Ahmadiyya Församling
Image-text:
De som avsiktligt använder sig av yttrandefriheten för att polarisera har blivit skickligare på att väga sina
ord väl så de får maximal effekt men bedöms vara inom det som man får säga, skriver debattören. Bild:
Privat, Albert Cesare
© Göteborgs-Posten Plus<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/4Y6QOKcE
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Samtal om "den vita blicken" efter premiären av
Performance Lecture: Muslim Ban
Cision Wire Sweden. Publicerat på webb 2017-11-10 13:39.

© Cision Wire Sweden<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/Pq3FoFYD
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Våld mot våld är ingen lösning på terrorn
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2014-12-18. Sida: 39.

Tisdagens terrorattack mot en skola i Peshawar
innehöll ofattbara inslag av ondska. De som föll
offer för terrorn denna gång var främst oskyldiga
barn. Vi kan enbart föreställa oss den bestående
sorg som drabbat deras föräldrar och anhöriga.
Den rådande situationen i Pakistan saknar
motstycke i landets korta historia. Samtidigt som
ett vidrigt maktspel pågår mellan regeringen och
alliansen Imran Khan (PTI) och Tahirul-Qadri
(PAT), så har terroristerna närmast fritt spelrum.
Men med ursprung från Pakistan vet jag mycket
säkert att inte ens en terrorattack med 140
dödsoffer kan förmå landets politiker att ta sitt
ansvar på riktigt.
Pakistans premiärminister Nawaz Sharif utlovade
att "Vi kommer att ta hämnd för varje droppe av
våra barns blod som spilldes i dag". Om detta löfte
uppfylls kommer det enbart betyda att
våldsspiralen fortsätter. För våld föder mer våld,
och därför kan våld inte vara lösningen på terror.
Det nuvarande kriget mot terrorn har nått globala
proportioner.
Men de som drabbas av tragedier likt den i Peshawar i Pakistan är främst länderna i Mellanöstern.
Liknande attacker sker dagligen i Irak. Även Syrien och Afghanistan är hårt drabbade. Alla liv är lika
värda. Men efter 2001 ser vi inte att terrorismen avtagit, den håller på att hamna bortom all kontroll.
Den egentliga orsaken till terrorismen, och för den delen alla våra samtida problem, är de, främst
ekonomiskt och politiskt betingande, orättvisor som råder på alla nivåer. Vi lever i en värld styrd av
egenintressen och vinst. Vi måste lära oss att hämma detta levnadssätt för att bygga en bättre värld.
Kanske kan vi då inse vilken enorm sorg och ilska som finns i de länder där terrorismen frodas, mot allt
som har med västvärlden att göra. Fysisk kolonialism har i dag blivit politisk och ekonomisk.
Drönarattacker och andra angrepp mot civila väcker starka känslor, särskilt i Pakistan.
Samtalsämnen likt dessa måste hamna på agendan i FN för att leda kampen mot terrorn i rätt riktning.
"Vi lever i en värld styrd av egenintressen och vinst. Vi måste lära oss att hämma detta levnadssätt."
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/TQbRf2Ll
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Imamen Virk kämpar för islams varumärke - fläckat av IS
terror
Vestmanlands Läns Tidning. Publicerat i print 2015-10-26. Sida: 5.

"Stoppa krisen"
- Vi måste plocka upp ensamvargarna ute på
nätet. Både de som hämtar näring från
muslimska hatpredikanter och från
islamofobiska sajter.

VÄSTERÅS. Imamen Kashif Virk och hans
medarbetare stod i ett blåsigt hörn utanför Igor i
går eftermiddag, med bokbord och iklädda
reflexvästar. Virk är iman i muslimska
Ahmadiyyaförsamlingen i Stockholm.
Banderollen sa "Stoppa krisen".
- Med "krisen" menar vi radikaliseringen och den
våldsbejakande extremismen vi ser bland
muslimer - flyktingkrisen är ett indirekt resultat av
den här radikaliseringen av islam i Mellanöstern.
Terrororganisationen IS har förvrängt bilden av
islam, menade Virk och det måste till krafttag.
- Vi muslimer måste själva fördöma IS och berätta
vad islam står för. Islam betyder fred och här finns
ett kärleksbudskap.
Hur kommer det sig att religionen i princip kan
kidnappas av IS? - Bilden av IS har förmedlats av
medier över hela världen. Vi behöver nå ut till människor på samma sätt och därför behöver vi ett bättre
samarbete mellan de muslimska församlingarna. Tyvärr verkar varje församling än så länge mycket var
och en för sig, sa Virk och citerade Mona Sahlin, samordnare mot våldsbejakande extremism:
- "IS största fiender är de församlingar som går ut och berättar vad islam egentligen är."
"Vi muslimer måste själva fördöma IS och berätta vad islam står för."
■ Ahmaddiyya samfundet
Den muslimska församling som imamen Kashif Virk och hans medarbetare representerar heter
Ahmadiyya Muslimska Samfundet(AMS). De säger själva att de i mer än hundra år leder ett "fredligt
återupplivande av islam". I Sverige etablerades AMS 1956 och den första moskén byggdes i Göteborg
1976. I Västerås har AMS bara ett tiotal medlemmar. AMS har inget aktivt samarbete med moskén på
Stora gatan i Västerås.
Bildtext: MOT RADIKALISERING. Imamen Kashif Virk vill värna det öppna samhället. "Jag tycker
myndigheterna ska få mera insyn i moskéerna.
© Vestmanlands Läns Tidning eller artikelförfattaren. Utgivare: Daniel Nordström. Databasens namn: Daniel Nordström /
Vestmanlands Läns Tidning / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras
utanför den egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Läs hela artikeln på http://ret.nu/M34AfF5A
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"Sverigedemokraterna tolkar Koranen som IS gör"
→ SD:s landsdagar 2017 SvD. se
Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2017-11-27. Sida: 6,7.

SD-ledamoten Martin Strids resonemang om att
muslimer inte är fullt människor upprör: Sverigedemokraterna tolkar Koranen som IS
gör, säger Kashif Virk, imam verksam i Spånga.

SvD når Kashif Virk på ett norrgående tåg efter att
han besökt en församling i Malmö. Han är född och
uppvuxen i Partille utanför Göteborg, och är sedan
fem år verksam som imam.
- Sättet som den här mannen uttalar sig på är
oerhört upprörande. Han använder vår profet
Muhammed på ett sätt som avhumaniserar
muslimer. Var har han lärt sig om islam? Är det på
Avpixlat eller någon annan ensidig
informationskälla, säger Kashif Virk.
Imamen beskriver en muslimsk vardag där
nidbilden av religionen håller på att cementeras.
- Man målar upp ett spöke. Det blir en onyanserad
bild som är svår att komma ifrån. I media lyfts den
icke utövande muslimen fram som positiv. Därför
har också många muslimer tystnat. De orkar inte i
ett läge då vi skulle fortsätta diskussionen, förstå
texterna och inte förminska problemen, säger
Kashif Virk.
Imamen väjer inte för verkligheten, att det även existerar våldsbejakande islam.
- Tyvärr sker det i vissa muslimska länder, där extrema muslimska idéer frodas och sprids bland annat
till Sverige under islamsk täckmantel. Avslöjanden om slavhandel i Libyen var fruktansvärt att se, säger
Kashif Virk.
Imamen säger att SD i sin tolkning av Koranen begår liknande misstag som extremisterna gör.
- Sverigedemokraterna tolkar Koranen som IS gör. Koranen innehåller tydliga verser som förespråkar
jämställdhet, förbud mot terrorism och principer för hur en demokrati ska se ut. Den förbjuder även all
form av diskriminering, säger Kashif Virk.
Skulle du kunna samtala med SD?
- Jag skulle vilja sitta ner och förstå dem. Vi måste prata med varandra, inte om varandra. Islam
förespråkar kärlek för alla. Lögnen är den största synden, säger Kashif Virk. ■
Bildtext: Sverigedemokraten Martin Strids uttalande kom i direktsänd i tv under lördagen. | Jan
Björklund (L). | Annie Lööf (C). | Anders Ygeman (S).
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Fredric Karén. Databasens namn: Fredric Karén / Svenska Dagbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
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Läs hela artikeln på http://ret.nu/a9ofiy6u
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Felaktiga påståenden om mångud i islam
Dagen Premium. Publicerat på webb 2015-10-23 03:57.

Hela Koranen är full av referenser där en
gemensam Gud förespråkas för de tre
religionerna.

/socialcount?sharedUrl=http://www.dagen.se/debat
t/felaktiga-påståenden-om-mångud-i-islam-1.4231
14 Debatt
Roland Strandberg skriver (Dagen 21/10) diverse
påståenden om vilken Gud som tillbes av de tre
religionerna judendom, kristendom och islam.
Jag respekterar Strandbergs rätt till en åsikt. Han
åberopar även argument från historien. Jag skulle
dock vilja dementera de påståenden som görs i
artikeln.
Profeten Muhammad (frid vare med honom)
återintroducerade monoteismen i Arabien. Vi får
inte glömma att araberna härstammade från
Ismael, en av profeten Abrahams (frid vare med
honom) söner. Anledningen till att judendom,
kristendom och islam kallas abrahamitiska
religioner är just för att de härstammar från den
monoteism som vår gemensamme stamfader lärde
ut.
I Koranen skrivs ingenting om den mångud som
Strandberg nämner. Dock står det följande:
Säg: Vi tror på Allah (Gud) och på det som
uppenbarats till oss, och det som uppenbarades till
Abraham, Ismael, Isak, Jakob och till hans barn;
och på det som gavs till Moses och Jesus; och på
det som givits till profeterna från deras Herre. Vi
gör ingen åtskillnad mellan dem, och för Honom
(Gud) underkastar vi oss. (2:136)
Säg: O Bokens folk! Kom till ett ord som är
likvärdigt mellan oss - att vi inte ska dyrka någon
vid sidan av Allah (Gud), och att vi inte ska
tillskriva någon like för Honom (3:64)
Hela Koranen är full av referenser där en
gemensam Gud förespråkas för de tre
religionerna.
Att åberopa månsymbolen inom islam som ett bevis på att Allah är en mångud är som att säga att
korset inom kristendomen betyder att kristna dyrkar korset. Alltså ett helt bottenlöst argument. Skulle
dessutom vilja höra på belägg till de andra påståendena som görs i artikeln.
Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya Samfund, Stockholm
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© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/sJjPsfKP
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Radikalisering stoppas genom utbildning och integration
SVT (arkiv). Publicerat på webb 2015-02-18 06:26.

Det mönster vi har sett i de senaste attackerna
är att förövarna av terrordåd oftast har en
kriminell bakgrund. Vi bör därför vara mer
stöttande mot sådana individer när de väl
avtjänat sina straff, skriver imamen Kashif Virk.
© SVT (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/dZhCWtBc
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Mona Walter: Islam accepterar inga läroavsteg
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-08-23 09:52.

Det Kashif inte nämner är att muslimer som vill
leva mer sekulärt inte är skyddade från islam
och således blir dess offer. Imam Kashif Virk
skriver (Dagen 19 augusti) att jag delar samma
världsbild som Islamiska staten (IS).

När jag som muslim, för 20 år sedan, började
studera islam och analysera profetens
Muhammeds liv fanns inte IS. Det islam som jag
tillhörde var vanlig traditionell sunniislam vilket 90
procent av världens muslimer bekänner sig till.
Samma sunniislam som lärs ut i de svenska
sunnimoskéerna runt om i vårt land i dag. IS tillhör
också sunniislam och de praktiserar den enligt de
ursprungliga traditionerna från profeten
Muhammed och accepterar inga avsteg från den
ursprungliga läran.
När Kashif Virk tar på sig rollen som islams
försvarare glömmer han en viktig del, nämligen att
nämna vilken muslimsk bakgrund han har. Kashif
är en svensk imam inom ahmadiyya-rörelsen.
Ahmadiyya är en mycket liten reformrörelse som
grundades av Mirza Ghulam Ahmad i 1800-talets
Brittiska Indien.
Det mest kontroversiella inslaget i deras lära är att
de ser Ahmed som en ny profet, eller hos vissa
nästan en profet, efter islams profet Muhammed
vilket hos den världsdominerande sunniislam är en
hädelse och skall bestraffas enligt de islamska
sharialagarna. Ahmadierna är diskriminerade och
förföljda i flera islamiska länder. När då Kashif,
som kommer från en liten minoritetsgrupp som av
de flesta inte ens accepterar som muslimer, tar på
sig rollen som försvarare av islam talar han enbart
för ahmadiyya, inte sunni- eller shiaislam vilket är
de två absolut största inriktningarna, till nästan 100
procent.
Kashif påstår att Koranen fördömer bokens folk,
kristna och judar, som enligt Kashif skall ha
bedrivit religiös förföljelse och krigsföring mot
muslimer. Detta påstående är falskt. Bokens folk
var i minoritet i Mecka och Medina under
Muhammeds tid. Inte i någon islamsk skrift,
haditherna eller Muhammeds sunna (självbiografi),
står det om denna förföljelse som Kashif påstår. Däremot står det om när profeten Muhammed drev ut
de tre judiska stammarna när han kom till Medina då de inte ville underkasta sig islams lära. Han
massakrerade männen och tog kvinnor och barn som slavar. Detta skedde åren 623-627. Det var alltså
profeten Muhammed och hans följare som tog initiativet till denna krigsföring och förföljelse av bokens
folk, vilket görs av IS än i dag.
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Sedan hänvisar Kashif Virk till vers 60:8 i Koranen som stöd för vänskap mellan muslimer, kristna och
judar. Vad han glömmer nämna är att det är en tidig vers, uppenbarad i Mecka då Muhammed var svag
med få följare. I senare uppenbarade verser från Medina, då islam var starkt med många följare, hittar
vi bland annat 3:28, 5:52 och 58:22 som på ett väldigt tydligt sätt förbjuder muslimer från att ha vänskap
med judar och kristna även om de skulle vara dina föräldrar eller syskon. Inom islam finns en princip
och regel att senare uppenbarade verser i Koranen ersätter de tidigare, detta kallas för abrogation.
Därefter tar Kashif även upp vers 3:64 som ett argument för samverkan mellan islam, judendomen och
kristendomen. I själva verket uppmanar den versen kristna och judar att acceptera islams syn på Gud,
Allah, och förkasta Jesus som Guds son. En mycket ensidig samverkan på islams villkor.
Slutligen skriver Kashif att det är muslimer som till största delen är offer för IS och liknande grupper.
Detta stämmer. Det Kashif inte nämner är att muslimer som vill leva mer sekulärt inte är skyddade från
islam och således blir dess offer. 2015 gick sunniislams främsta lärosäte, Al-Azhar-universitetet i
Egypten, ut med att de inte fördömer IS handlingar som stridande mot islams läror.
Mona Walter
Mona Walter, konvertit. Foto: Jacob Zetterman
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/MOiJHKwg
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Även muslimer måste kunna kritiseras
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2016-06-04. Sida: 4,5.

Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet
samtidigt och våga peka ut missförhållanden i
samhället. Även sådana som är särkskilt
förekommande bland Sveriges muslimer,
skriver imam Kashif Virk.

På agendan i SVT:s stora partiledardebatt fanns
frågor som vi vid det här laget bekantat oss med,
och även tonen på debatten mellan företrädarna
var sig lik. Jimmie Åkesson (SD) stod som alltid
belåtet i mitten, och poängterade många saker
som är viktiga för Sveriges framtid. Tråkigt just att
det är hans parti som lägger fram dessa förslag.
För det krävs beslutsamhet och ledarskap i denna
tid av global och nationell oro. Sverige står som
bekant inför oerhörda utmaningar. Och problemen
är inte individuella till sin natur, utan djupt kopplade
till varandra.
Högst upp är problemet med extremism. Extrema
ideologier och åskådningar frodas i våra
utanförskapsområden, där både myndigheter och
övriga samhället har bristande insikt. Det är främst
genom tappra journalister (likt Niklas Orrenius
reportage i DN 29/5 om Vivalla) som övriga
samhället kommer i kontakt med den miljö som råder i utsatta områden. Invånarna här är mestadels av
utländsk bakgrund, och sysselsättningen är mycket låg. Jag vågar påstå att det är när det finns brist på
framtidshopp som människor gör extrema val i livet.
I ett slags limbo
Samtidigt som vi har svårt att integrera de invandrare som redan finns i Sverige, så fylls detta på av
tusentals flyktingar som sökt sig hit undan krig och förföljelse. Väl här har de hamnat i ett slags limbo,
osäkra över sin framtid och om de någonsin kan få återförenas med sina nära och kära. Dessa
människor har rest hit med sina värderingar i bagaget, och det utanförskap de utsätts för kan trigga
dem till att begå extrema handlingar. Inte undra på att just invandringsfrågan är den som oroar väljarna
mest.
I vårt land finns även de bland lokalbefolkningen som förlorat hoppet om en politiskt hållbar framtid. Det
är dessa som röstar på missnöjespartier, som förespråkar enkla och snabba lösningar.
Högerextremismen utgör också ett hot mot landets inre säkerhet. Vi har redan sett missnöjet växa till
den grad att både statlig och privat egendom har satts i brand.
Under dessa omständigheter har alla möjliga slags värderingar blivit förekommande även i den
offentliga debatten. Yttringar som förr ansågs oacceptabla har blivit norm. Samtidigt anklagas legitima
kritiker för att de generaliserar och skuldbelägger en hel folkgrupp. Men vi måste kunna hålla två tankar
i huvudet samtidigt och våga peka ut missförhållanden i samhället. Som imam anser jag alltså det även
vara viktigt att peka ut missförhållanden som är särkskilt förekommande bland Sveriges muslimer.
Våra rådande utmaningar hör således ihop. Samtidigt som vi inte kan påverka globala företeelser, så
tror jag att vi genom starkt ledarskap kan minska dess negativa effekter här hemma. Och det är inte
bara våra ledande politiker som behöver visa prov på beslutsamhet. Även aktörer i det civila samhället
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behöver använda sitt inflytande för att se till att samhället kan prestera under hårda förhållanden. Där
har lärare, tränare, företrädare och religiösa ledare likt jag själv ett stort ansvar.
Kashif Virk
imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/TcHap04p
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IS följer inte islam
Barometern. Publicerat i print 2014-09-25. Sida: 26.

TERRORISM

På senare tid har terrororganisationen IS brutala
aktioner väckt stor vrede och upprördhet världen
över.
Det råder en global konsensus om att denna
organisation måste bekämpas.
Samtidigt är det flera missvisade västerländska
medborgare som reser till Irak för att ansluta sig till
IS, av förmodan att de därigenom tjänar sitt folk
och sin religion.
Som imam av ett av de äldsta muslimska
samfunden i Sverige skulle jag först och främst
vilja fördöma och ta avstånd från IS, deras aktioner
och deras ideologi. De följer varken läran i den
heliga Koranen eller den helige profeten
Muhammed.
Det sårar oss djupt att de hänvisar sina dåd till
islam, en religion vars själva namn betyder fred.
Islamistiska terrororganisationer har också lyckats
inpränta djupa fördomar och motvilja mot islam här
i Sverige, och många människor tar nu för givet att det är en våldsbejakande religion.
Men jag skulle vilja försäkra om att grundläggande principer i islams lära förkastar denna syn helt och
hållet.
Koranen lär att det inte finns något tvång i religionen (surah 2 vers 256), att strid enbart är tillåtet i
självförsvar och att överträdelser mot civilbefolkningen är förbjuden (2:190).
Det står till och med att ett sådant krig syftar till att skydda andra religiösa minoriteter, då även kyrkor,
kloster och tempel ska beskyddas.
Då två parter hamnar i opposition mot varandra förmanar Koranen att detta inte får leda till att den ena
agerar orättvist mot den andra. Det står även att när två parter blir oense med varandra är det den
tredje partens uppgift att försona och stifta fred mellan dem.
Jag vill också rikta mig till ungdomar i Sverige som överväger eller haft tanken att ansluta till dessa
lokala strider, och påpeka att dessa grupper inte följer Koranens principer.
Det är i själva verket deras hat som formulerar deras principer. Hur kan en religion föreskriva hat och
förtryck, när profeterna själva genomgick detta under begynnelsen av sina anspråk?
Islams tidiga historia vittnar om hemska förföljelser mot de första muslimerna, men som de ståndfast
uthärdade.
Denna aspekt av islam bör framlyftas, särskilt under vår tid, och man bör undvika att blint åtlyda
kallelser till jihad. Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i dess
namn.
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Låt oss därför bemöta deras handlingar genom vår egen handling, och låt oss därigenom bevisa att
svenska muslimer är lojala mot Sverige och de värderingar som vårt land företräder.
Bildtext: "Islams största fiender i dag är de muslimer som begår brott mot mänskligheten i dess namn",
skriver insändarskribenten.
© Barometern eller artikelförfattaren. Utgivare: Anders Enström. Databasens namn: Anders Enström / Barometern /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/vO945YXt
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Radikal grupp uppmanar muslimer att inte rösta i valet
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-07-25 19:50.

Det är synd och otro för muslimer att rösta i
höstens val. Det budskapet sprider…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/zrhtoWhw
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RELIGIÖSA FRISKOLOR
nu. Publicerat i print 2017-02-16. Sida: 4.

DEBATT Leder religiösa friskolor till ökade
motsättningar i samhället eller kan vi kalla det
mångfald? Det var ämnet för den debatt som
den 9 februari anordnades i Stockholm.

Panelen bestod av Aje Carlbom, fil dr i
socialantropologi vid Malmö högskola, Kashif Virk,
imam inom Islams Ahmadayya församling, Per
Ewert, direktor för Claphaminstitutet samt Jenny
Sonesson, samhällsdebattör.
Aje Carlbom inledde och lade grunden för
diskussionen. Han poängterade skillnaden mellan
assimilation och integration. Kashif Virk pekade på
att boendet i sig är segregerat och undrade hur då
muslimska skolor leda till ökad segregation. Per
Ewert menade att så länge man lever upp till
Skolverkets regler är det inga problem medan
Jenny Sonesson underströk att små barn är egna
människor med mänskliga rättigheter.
Bildtext: DISKUSSION Panelen bestod av (från
vänster) Jenny Sonesson, samhällsdebattör,
Kashif Virk, imam inom Islams Ahmadayya
församling, Per Ewert, lärare, samhällsdebattör
och direktor för Claphaminstitutet, samt Aje
Carlbom, docent och fil dr i socialantropologi vid Malmö högskola.
© nu<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/63wtvEMz
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Lösningen i kriget mot terrorn är inte våld
Expressen. Publicerat på webb 2015-11-16 09:44.

Vi får inte se våldsmetoder som den ultimata
lösningen i kriget mot terrorn, för…

För att få slut på hatet mot väst måste vi därför
ständigt utveckla vårt demokratiarbete i öst, skriver
imamen Kashif Virk.
De fruktansvärda terrordåden i Paris har skakat
om hela den demokratiska världen. Kriget mot
terrorn har nu intensifierats, och flygbombningarna
i Syrien/Irak och terroristjakten i Europa har
trappats upp. Det har även uppstått en enorm
rädsla. Många oroar sig bland annat över om att
staterna som driver kriget mot terrorn är förmögna
att säkerställa den egna befolkningens säkerhet.
Civilbefolkningen har ännu en gång fått betala ett
oerhört högt pris i blod i kriget mot terrorn.
Det demokratiska samhället har även visat
fantastiska exempel av solidaritet, empati och
kärlek. Vi har visat att vi står enade i kampen mot
världens ondska.
Efter dessa terrorattacker vill även vi muslimer
som lever i Europa uttrycka vår särskilda solidaritet
med offren och deras anhöriga. Vi ber för deras
välbefinnande och att fred etableras på vår jord. Vi
tar avstånd från alla former av våld som utövas
under täckmanteln av vår religion, och försäkrar
om att vår islam ser mord och terror som mycket
allvarliga handlingar. Dödandet av en enda
människa anses av Koranen vara likt ett mord på
hela mänskligheten (5:33) och terror förklaras vara
värre än dråp (2:192).
Vi muslimer i Europa hyllar det öppna,
demokratiska samhället. Det är här vi finner
möjlighet att i frihet kunna utöva vår religion, dyrka
Gud och tjäna mänskligheten. Att tjäna
mänskligheten är en utmärkt form av jihad. Att
sträva för att det samhälle vi lever i ska utvecklas
och bli bättre är också ett jihad. Därför bekymrar
det oss att jihad som begrepp nu kommit att
tillämpas för en våldsbejakande ideologi. Islam
förbjuder alla former av övergrepp och
aggressionskrig.
Kriget mot terrorn har pågått i snart 15 år. De förtroendevalda politikerna som förespråkar det öppna
samhället genomför detta krig på det sätt som de anser lämpligast. Vi civila måste leva med insikten om
att våra nationers agerande innebär en enorm fara och utsatthet för terrordåd på hemmaplan. Enligt
terroristerna och de som delar deras åsikt har våra länder under decennier stöttat diktaturer i
Mellanöstern, och nu angrips dessa länder dagligen genom drönare och flygattacker. Vi kan bara
föreställa oss hur onda vi måste framstå i deras ögon. Vi måste kräva utav våra politiker att de tar vår
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säkerhet på största allvar, i utbyte mot att vi stöder kriget mot terrorismen - ett krig vars slut vi inte kan
se inom överskådlig framtid.
Dessa terrordåd anses vara ett angrepp mot Europas och den fria världens sätt att leva. Om vi
medborgare av den fria världen anser att vi besitter humana, ädla värderingar gällande mänskliga
rättigheter och friheter, så måste vi även kunna introducera dem på ett fredligt sätt i vår omvärld. Vi får
inte se våldsmetoder som den ultimata lösningen i kriget mot terrorn, för våld föder hat, och terror föder
ännu mer terror. För att få slut på hatet mot väst måste vi därför ständigt utveckla vårt demokratiarbete i
öst.
Genom att utbilda Mellanösterns framtida ledare, som delvis återfinns bland de flyktingar som kommit
till Europa, så kan vi införliva demokratiska principer och ideal i dem. Om vi sedan genom
internationella samarbeten lyckas etablera fred i Mellanöstern, så säkerställer vi även dessa
människors återvändande. Då har vi aktivt bidragit till att människor i Mellanöstern äntligen ska kunna
bygga den framtid som de själva vill ha.
Kashif Virk
Imam inom Islams Ahmadiyya Samfund i Stockholm
Kashif Virk.
Fotograf:Wahid Raziullah
USA uppges att nu för första gången ha bombat oljetankbilar tillhörande IS.
Fotograf:Susan Walsh
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/uGWVeTSS
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Studieförbund nekar muslimer till att bjuda in SD
Världen idag. Publicerat på webb 2018-08-23 13:00.

© Världen idag<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/hz1DUIbR
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Vi måste bekämpa hedersförtrycket tillsammans
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2016-10-05. Sida: 4,5.

Hedersförtrycket är ett växande
samhällsproblem. Liksom kränkande religiösa
moralpoliser. Men det duger inte att
skuldbelägga varandra, vi måste vi lösa det
tillsammans, skriver imam Kashif Virk.

På senare tid har det kommit flera rapporter om
kvinnor i förorter som trakasseras och kränks av
religiösa moralpoliser. Nu senast är det en 21-årig
kvinna från Hedemora som berättar hur hon under
en längre tid utsatts för hot och förolämpningar,
vilket även eskalerat till fysiskt våld.
Detta är helt oacceptabelt. Dylika uttryck av
våldsamt beteende måste beivras. Jag vill med
denna artikel fördöma denna typ av tvång utifrån
ett religiöst perspektiv.
Islam lär att inget tvång råder i religiösa
angelägenheter (2:256). Att tro eller inte tro
förklaras vara en universell rättighet för alla
människor (18:29). En muslim definieras vidare av
att denne är någon vars hand och tunga andra går
säkra ifrån (Hadith).
Muslimer som agerar på ett sätt som både strider
mot sin tro och svensk lagstiftning försämrar bilden av islam i samhället avsevärt. De placerar på så vis
sitt ego och sin falska heder över både lagen och tron. Något som är centralt i islam är att be för sina
medmänniskor. Jag tvivlar på att mannen som angrep kvinnan i Hedemora ens ber för att han själv ska
bli en god människa.
Hedersförtrycket är ett växande samhällsproblem som drabbar allt fler. Av erfarenhet kan jag berätta att
människor från andra kulturer känner rädsla för vad de uppfattar som en främmande och liberal livsstil.
De har en stereotyp bild av hur det är att vara svensk och leva i ett sekulärt land. Jag är övertygad om
att denna bild kan ändras om fler möjligheter och tillfällen skapas där människor från olika kulturer kan
mötas. Vi måste bryta upp avskilda sociala miljöer där intolerans mot avvikelser är accepterat.
Debatten om hur vi ska lösa problemet med hedersförtryck bör inte begränsas till att vi skuldbelägger
varandra för att inte markera tydligt. Exempelvis anser vissa att jag själv bidrar till att upprätthålla
hederskulturen bara för att jag är imam.
Bättre vore om man la fram praktiska och både kort- och långsiktiga lösningar. Statliga myndigheter bör
anordna seminarier dit olika samhällsaktörer är inbjudna och delar sina erfarenheter. Det arbete som
redan pågår bör redovisas och viktiga lärdomar bör tas därifrån.
Som imam är jag redo att bidra med mina erfarenheter och relevant kunskap i ämnet.
Kashif Virk
imam i Stockholm
Billboard:
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Människor från andra kulturer känner rädsla för vad de uppfattar som en främmande och liberal
livsstil
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/xmGqgEk
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Viktigt visa att vi har religionsfrihet
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-03-21 10:27.

Religiösa symboler. Ingen ska ha rätt till
särbehandling på grund av sin privata religiösa
tro. Men det innebär inte att uttrycken för den
ska kunna förbjudas utan ordentlig motivering.

Kort efter EU-domstolens beslut om att ge
arbetsgivaren rätt att förbjuda religiösa symboler
på arbetsplatsen, har vi börjat se konsekvenserna i
Sverige. En SD-politiker i Västmanland har lämnat
in en motion om neutral klädpolicy för offentligt
anställda, med EU-domstolens beslut i ryggen.
Sverige är redan innan detta beslut ett land präglat
av stark sekularism, med unika värderingar i
många samhällsfrågor. Att EU-domstolens beslut
är särskilt välkomnat här är inget som förvånar
mig. Men jag skulle ödmjukt vilja framföra några
tankeställare för alla dem som anser denna rätt
vara självklar för arbetsgivaren.
En arbetsgivare har rätt att införa regler för sina
anställda för att gynna sitt företag. Det kan även
vara vissa regler som rör de anställdas säkerhet.
Huvudsyftet med ett sådant förbud bör vara att det
är motiverat med reella skäl. Det oroar mig att ett
förbud mot religiösa symboler på arbetsplatser på
många håll ska motiveras av att man ogillar
muslimska slöjor. Ingen ska ha rätt till
särbehandling för sina privata, religiösa
preferenser. Men vi verkar ha passerat den tid då
vi haft förståelse för betydelsen av människors
religiositet, och nu vill kunna förbjuda den utan en
ordentlig motivering.
EU-domstolens beslut har inte uppstått i ett
vakuum. Den går att koppla till utmaningar som
samhället har när det gäller invandring, integration
- särskilt relaterat till islam och muslimer. Om man
tror att detta beslut underlättar integrationen, så
anser jag att det tvärtom kommer att ha motsatt
effekt. Det beror på de felaktiga signaler det
skickar, särskilt till muslimska kvinnor.
Många människor som flytt förtryck - däribland
religiöst - får signalen att även i Europa så kan
religiösa preferenser förbjudas på arbetsplatser.
Det vore viktigare att skicka motsatta signaler,
anser jag, där vi talar om för nyanlända att här råder religionsfrihet även på arbetsplatser.
Att jämställa slöjan och andra religiösa symboler med politiska och filosofiska symboler är för mig
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obegripligt. Vissa har gått så långt att de gjort jämförelser med förbud av hakkors. Även åsikten att
religionen kan man lämna hemma och att det är något privat, är något relativt unikt med Sverige. Men
om man tror att man bättre kan integrera människor med starka religiösa preferenser genom dylika
beslut, så har man väldigt fel.
Begreppet neutralitetspolicy används av SD-politikern för att motivera ovan nämnd motion. Jag undrar
huruvida det verkligen är ett parti med nationalistiska åsikter som ska få avgöra om något är neutralt
eller ej?
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Kashif Virk
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/rGGffwxB
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Walter: Inte min egen tolkning
Dagen. Publicerat i print 2016-08-30. Sida: 11.

Slut-Mainstream islam är tydlig med replik vad
islam är. Som företrädare för en liten minoritet
av världens muslimer, illa sedd av majoriteten,
kan Kashif Virk knappast ses som företrädare
för den dominerande riktningen inom islam.

Virk säger att "Walters tolkning av både Koranen
och sunnah är grovt felaktig". Saken är den att jag
inte gjort någon egen tolkning. Jag håller mig till
den tolkning de främsta lärda inom islam gjort i
sharia (fryst i början av 800-talet), som är en
syntes av Koranen och sunnah.
I KAIRODEKLARATIONEN FASTSLOG samtliga
muslimska länder att mänskliga rättigheter skall
underställas och tolkas enligt sharia. Så sent som
2006 fastställde i koncensus (ijma) de främsta
lärda inom sunni, shia och sufi att de, som
underkastar sig sharia, är muslimer. Det innebär
enligt islamisk doktrin och sharia att de måste följa
sharia i sin helhet.
© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira.
Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/sRrlnkFZ
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"Sverige är INTE ett land i kris"
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2017-11-20 05:27.

Futurion och Jesper Strömbäck släpper
rapport och menar att den svenska debatten är
obefogat alarmistisk.

Statens medicinsk-etiska råd förordar nyanserad
diskussion om dödshjälp, S-debattör påtalar att
vården har gott om resurser, Göteborg satsar på
unga asylsökande och regeringen anklagas för att
svika transpersoner, trots högt ställda löften. Annat
som diskuteras är höjd pensionsålder och danska
val utan Öresundsfokus.
1. "Sverige behöver en debatt baserad på fakta"
Den pessimism, alarmism och oro som har präglat
den svenska debatten saknar proportioner och är i
många fall obefogad. I internationella jämförelser
sticker Sverige ut som ett av de ledande länderna.
Det bör politikerna lyfta fram, skriver Ann-Therése
Enarsson, vd Futurion och Jesper Strömbäck
professor i journalistik och politisk kommunikation
som släpper rapport tillsammans idag. Hela
artikeln på Dagens Samhälle Foto: Colourbox
2. Staten gör anställda vid myndigheter till nya
statare
Anställda vid myndigheter som omlokaliseras
tvingas flytta med, eller säga upp sig utan a-kassa.
Det blir den orimliga och otidsenliga konsekvensen
av onsdagens dom i Arbetsdomstolen, skriver
Sveriges Ingenjörer. Hela artikeln på Dagens
Samhälle
3. "Debatten om dödshjälp har varit alltför svartvit"
I takt med att fler länder infört laglig dödshjälp har
kunskapsbasen växt markant. Vår nya rapport
visar att det inte går att svara på vilka
konsekvenserna blir utan att man preciserar vilken
modell man talar om. Vi hoppas att minskad
oenighet om fakta gör att debatten nyanseras,
skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska
råd. Hela artikeln på Dagens Nyheter
4. Nu gör vi livet lättare för unga asylsökande
Vi socialdemokrater i Göteborgs tio stadsdelar tar nu initiativ till en ny och kraftfull satsning på
ensamkommande som blir vuxna, skriver bland andra Aslan Akbas (S) och Anette Bernhardsson (S).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
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5. "Omöjligt förutspå beslut om EMA:s placering"
Imorgon, måndag, tas beslut om var den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska flyttas. Men
EU:s maktstruktur gör att det är omöjligt att förutspå vilka chanser Stockholm har, skriver Svenne
Junker, doktor i företagsekonomi. Hela artikeln på Svenska Dagbladet Foto: Colourbox
6. Höjd pensionsålder inte lösningen för framtida pensioner
Just nu diskuteras höjd pensionsålder i Sverige och skarpa lagförslag väntas till nästa år. Att människor
lever allt längre och därför också måste jobba längre är bara en liten del av pensionssystemets
utmaningar. Bristande kunskap, avsaknad av tjänstepension och lågt förtroende för systemet är minst
lika stora frågor att lösa framöver, skriver Johan Nystedt och Karin Lidman, Nordea. Hela artikeln på
Dagens Industri
7. "Byggbolag och politiker har blundat för spekulation"
Tusentals nyproducerade lägenheter i Stockholm är köpta på spekulation. Kostnaderna för
spekulanternas vårdslösa risktagande kan bli mycket högt, och många som köpt de senaste åren
riskerar också att sitta fast med lån som är större än vad bostaden är värd. Det skriver journalisten och
författaren Per Björklund. Hela artikeln på SVD Näringsliv
8. S-politiker: "Myt att vårdkrisen beror på resursbrist"
Ofta hör vi att vården behöver mer pengar, fler händer, mer utbildad personal och att det är lika illa
överallt. Det är helt fel, skriver ERIKA ULLBERG, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms län.
Huvudproblemet är vårdens styrning. Hela artikeln på Dagens Industri
9. "Er tystnad är ett svek mot transpersoner"
Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen, för att ge den enskilde större rätt att definiera sig
själv." Så sa regeringen så sent som den 5 augusti 2017. Men var löftena bara tomma ord, undrar
RFSL Ungdom, RFSL, Amnesty och Transföreningen FPES. Hela artikeln på Aftonbladet Foto:
Colourbox
10. "Metoo bör även rymma kvinnorna som bär slöja"
Berättelserna som strömmar in under Metoo-kampanjen är fruktansvärda. Hijab är ett mycket laddat
plagg - men kanske kan förståelsen för kvinnor som väljer slöja som ett sätt att undgå oönskad
uppmärksamhet nu öka, skriver imamen Kashif Virk. Hela artikeln på Expressen
11. "Så ointresserade är danska lokal- och regionpolitiker av samarbete över Sundet."
På tisdag är det två val i Danmark, region- och kommunalval, men Öresundsregionen har inte nämnts i
partiernas valkampanjer. Det är beklagligt eftersom samarbetet i regionen har enorm potential, skriver
Jan Svärd och Benny Haugshøj, ordförande respektive vice ordförande i Öresunds socialdemokratiska
förening. Hela artikeln på Sydsvenskan
12. "Stoppa försäljningen av Karolinskas byggnader"
Landstingets kortsiktiga beslut hotar möjligheterna att vidareutveckla och bygga ut Nya Karolinska
sjukhuset. Samtidigt avstår man möjligheten att säkra den hotade rutinsjukvården i Stockholm. Därför
måste utförsäljningen av Karolinska sjukhusets gamla lokaler stoppas, skriver flera debattörer. Hela
artikeln på Svenska Dagbladet
13. "Vi är inte redo för det kontantlösa samhället"
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Sverige vill vara modernt - men vi är också naiva inför riskerna. Betalkort kan inte vara den enda
lösningen vi har för att betala, skriver it-experten Mattias Skarec, och nämner it-haverier på
Transportstyrelsen och Regeringskansliet som tecken på att vi inte är mogna för utvecklingen ännu,
Hela artikeln på Aftonbladet
14. "Värdegrundsdoktrinen i svensk skola är ohållbar"
Stor vikt läggs vid att skolan ska överföra goda värderingar till eleverna. Detta arbete ses som
lösningen på alla upptänkliga sociala, politiska och moraliska problem. Men denna syn på
värdegrundens betydelse är ogenomtänkt, orealistisk och möjligen katastrofal för den liberala
demokratin, skriver Peter Strandbrink, docent i statsvetenskap. Hela artikeln på Dagens Nyheter Håll
koll på
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/jm8on4
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Försäkringskassan borde gå kurs hos Skatteverket
Expressen. Publicerat i print 2017-05-09. Sida: 4.

■■ Försäkringskassan betalar i god tro ut
miljon efter miljon till personer som …

För några år sen berättade en bekant till mig en
sak som gjorde mig upprörd. När hon och hennes
man var på semester i Thailand träffade de en
svensk familj med flera barn som hade tillbringat
flera månader på semester i Thailand. Min bekant
undrade hur de hade råd att betala en sådan lång
semester med sina barn: "Vi har ju vabbat, för
helvete", svarade kvinnan ogenerat.
Hon och hennes man hade alltså under en längre
tid jobbat men samtidigt varit sjukskrivna för vård
av sjuka barn och på det sättet lyckats tillskansa
sig dubbla månadslöner. Dessa extra månadslöner
kunde familjen sedan utnyttja till en lång och härlig
Thailand-resa.
Detta är bara ett exempel. Dessa brott sker
dagligen. Sjukpenning betalas ut till folk som inte
är sjuka. Förtidspensioner betalas ut till folk som
de facto klarar av att arbeta. Vab-pengar betalas ut
till folk som vill "tjäna lite extra" inför semestern.
Assistansersättning betalas ut till folk som inte är
det minsta handikappade men låtsas vara det.
Häromdagen lade regeringens utredare av fusket med bidragssystemet fram en mycket alarmerande
rapport. Landshövdingen och tidigare socialdemokratiske bostadsministern Lars-Erik Lövdén har
granskat 7 350 så kallade välfärdsbrott. De så kallade välfärdsbrotten, som i vanligt tal kallas
bidragsfusk, har visat sig vara en högst lukrativ verksamhet. Bidragsfusket ger fuskaren enorma
inkomster. Risken att upptäckas, dömas och straffas är minimal. Samtidigt ger bidragsbrotten snabba
pengar. Det gäller bara att komma på knepet. Knepen är till exempel falska intyg av olika slag, dubbla
eller tredubbla identiteter och att bilda företag som är primus motorer i verksamheten.
Statliga Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket har räknat ut att mellan 10 och 20 miljarder kronor
försvinner varje år genom fusk inom bidragssystemen. Särskilt populärt och lukrativt verkar fusket med
assistansersättningen vara. Häromåret dömdes 34 personer i Södertälje sen dessa roffat åt sig 30
miljoner kronor genom bedrägerier med assistansersättning.
Försäkringskassan betalar i god tro ut miljon efter miljon till personer som vare sig är sjuka eller
handikappade utan som i stället har gjort bidragsfusket till en effektiv industri som inbringar
miljoninkomster.
Jag blir djupt upprörd över denna typ av brottslighet helt enkelt därför att den sker med hjälp av våra
egna skattepengar.
Det är mycket märkligt att den här brottsligheten har kunnat sprida sig på det här sättet. Jag gjorde
redan år 2005 ett reportage om Försäkringskassan i Västerås som i samarbete med polisen och
Skatteverket hade dragit i gång en verksamhet för att upptäcka och beivra bidragsfusk. Denna så
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kallade Västeråsmodell spred sig senare till andra kommuner i landet.
Uppenbarligen har trots detta väldigt lite hänt när det gäller myndigheternas vilja och förmåga att stoppa
bidragsfuskarna. En av orsakerna är att det tog väldigt lång tid för våra folkvalda politiker att ens
erkänna att det förekom fusk av det här slaget. Nä, så oförskämda är inte folk att de lurar
Försäkringskassan på pengar, sades det.
I själva verket berodde mörkläggningen av bidragsfusket på att regering och riksdag var rädda för att
tilltron till våra bidragssystem skulle raseras om det avslöjades att miljonbelopp fuskades bort varje år.
Men nu kan man inte tiga längre. När det handlar om mångmiljardbelopp i form av den här sortens
bedrägeribrott så går det inte att tiga längre, särskilt inte när bidragsbrotten håller på att bli en
miljardindustri.
På Skatteverket är tjänstemännen oerhört skickliga på att driva in skatt från folk. Men de skattepengar
Skatteverket driver in är bland annat pengar som sen slussas över till Försäkringskassan. När sen
pengarna hanteras av Försäkringskassan, ja då försvinner miljardbelopp av dessa i form av
bidragsfusk. Det handlar alltså om samma pengar som staten själv tidigare på ett mycket effektivt sätt
lyckats driva in från medborgarna.
Så Försäkringskassan borde gå kurs hos Skatteverket för att lära sig hur man på effektivast möjliga sätt
ska kunna hantera skattepengarna. Staten, som har dragit benen efter sig, har sig sj älv att skylla.
"Sjukpenning betalas ut till folk som inte är sjuka."
ELISABET HÖGLUND
Journalist, bloggare, författare
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Macron måste snabbt bli presidentfähig Jag lever som en fattig pensionär Befria slöjan från onda
associationer
Bildtext: BIDRAGSFUSK. Bidragsfusket ger fuskaren enorma inkomster. Det gäller bara att komma på
knepet, skriver Elisabet Höglund. | Alexander Crawford: Emmanuel Macron såg livrädd ut. | Jakob
Forssmed (KD): Denna vecka kan jag inte välja vad jag ska äta till lunch. | Kashif Virk: Kvinnor i islam
har rätt till att arbeta och ha inkomst.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/lCTZQEEc
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"Det är svårt att tillbe Gud med mätt mage"
AKTUELLT Ramadan - en träningperiod för att överkomma svagheter
Extra Boden. Publicerat i print 2013-08-08. Sida: 12,13.

På lördag slutar fastemånaden Ramadan för
muslimer. Då ska man börja om med sitt liv och
förhoppningsvis vara en lite bättre människa
med en närmare relation till Gud. - Ramadan är
en träningsperiod för att överkomma
svag-heter, säger imam Kashif Makmood Virk,
25 år gammal och hemmahörande i

...Göteborg. KASHIF MAKMOOD VIRK är imam i
Nasir-moskén i Göteborg, Sveriges första moské.
Han är 25 år gammal och tillhör det muslimska
samfundet Ahmadiyya. Det grundades i Indien år
1889 av Mirza Ghulam Ahmad och utgör en
islamistisk gren som går tillbaka till ursprungsläran.
-Vi säger att islam inte har något att göra med
terror eller våld. Vi hänvisar till de fem
grundpelarna och de sex trosartiklarna. Islam
betyder fred, underkastelse och lydnad, säger
Kashif.
Samfundets motto är "kärlek för alla, hat för ingen".
- Religionen har blivit en leksak i händerna på de
rättslärda. Just därför måste den sanna bilden av
islam komma fram, säger Kashif.
Just nu befinner han sig i Luleå, i muslimernas samlingslokal på Hertsön. Ännu råder fasta, Ramadan,
för världens alla muslimer i några dagar till. I Luleå, där solen som bekant inte lyser som i Mekka, slutar
man att äta klockan 03:00 på natten. Sedan fastar man i arton timmar och äter inte igen förrän klockan
21 på kvällen.
- Nu känner vi ett fysiskt välbefinnande och är mer pigga. Vi känner också att vår relation med Gud
ökar. Inom oss ökar hängivenheten och passionen för att be till Gud. Syftet med fastan är att man ska
lägga vikt på den andliga näringen. Det är svårt att tillbe Gud med mätt mage. Som fastande är det
enklare och man känner mer iver att tillbe Gud, säger den unga imamen och fortsätter:
- Det finns många människor som lever i detta tillstånd året runt, många äter inte ens en måltid om
dagen. Nu när jag vet hur de mår, känner jag en större vilja att hjälpa dem.
EFTER RAMADAN FIRAS EID
Relationen mellan människa och Gud ska alltid vara levande, säger Kashif Makmood Virk. Dels ska
man be till Gud och arbeta för Hans sak genom att sprida religionen. Dels ska människorna vara
fredliga, rättvisa och ärliga mot sin nästa. Alltid. När Ramadan är slut, firas Eid. - Det är en högtidsdag
för oss. Man går upp tidigt och det är särskilt viktigt att man äter en ordentlig frukost den dagen. Det är
också ett sätt att tacka Gud, att äta mer den dagen. Sedan går vi till vår Eid-bön, vid 11-tiden. Därefter
träffar alla varandra. Sedan går man hem med sin familj och umgås. Det blir som en slags omstart, man
blir en ny människa. Vi tackar Gud att vi kunnat genomgå perioden på ett framgångsrikt sätt och är redo
för att göra förbättringar inom oss.
Vad äter ni direkt efter Ramadan?
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- Olika mjölkrätter är uppskattade, även som efterrätter. Annars blir det lammkött och grillad kyckling,
an-tingen med bröd eller med ris. Men det finns ingen särskild föreskriven rätt, säger Kashif Makmood
Virk.
Bildtext: Imamen Kashif Virk, i mitten, och Athar Ahmad vänder sig mot Mekka i bön. Chavdry
Mohammad Aslam sitter av hälsoskäl på en stol och ber.|Kashif Makmood Virk är en 25 år gammal
imam i Nasir-moskén i Göteborg. Han är just nu är på besök i Luleå.|Athar Ahmad är medlem i
Ahmadiyya-församlingen. Här läser han ur Koranen.
© Extra Boden<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/WEvXLJEx
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Profet Muhammed brukade förlåta fienden
Dagen Premium. Publicerat på webb 2013-10-17 03:57.

Vi Ahmadiyyamuslimer är övertygade om att
islam lär ut fred, och vår tro påverkas inte av
vad någon annan anser om oss. Brith Asplund
skriver att islams lära är motstridig då den
innehåller uppmaningar om både fred och krig.

Hon har kunskap om vad som står i Koranen, men
för att förstå budskapet däri är det grundläggande
att studera varje vers i sitt sammanhang. Hon
begår tyvärr samma misstag som terrorister gör då
de utför våldsaktioner i islams namn. Men jag ber
henne fundera över hur man någonsin kan tro att
en sådan barbarisk lära funnit rum hos miljontals
människor på jorden? Kan man anse att alla
muslimer på jorden hänger sig åt en lära som
uppmanar till att döda trolösa?
Studerar man tidig muslimsk historia och läser om
de övergrepp som muslimer fick utstå kan man
enkelt förstå varför de uppmanades att visa
tapperhet. Men profet Muhammad (frid vare med
honom) hade som vana att oftast förlåta fienden,
och han tillämpade alltid denna princip
frånKoranen:
Vedergällningen för en skada är en liknande
skada, men för dem som förlåter och (därigenom)
åstadkommer en bättring finns det en belöning hos
Allah. Han älskar förvisso icke de förorättande.
42:40
Vi Ahmadiyyamuslimer är övertygade om att islam
lär ut fred, och vår tro påverkas inte av vad någon
annan anser om oss. Äktheten i någons tro kan
enbart avgöras av Gud, då Han känner till vad som
finns i våra hjärtan.
Kashif Virk
Print tweeta Ett tekniskt fel uppstod under
laddningen. Vänligen kontakta supporten. Tipset
skickades! Vänligen fyll i giltiga epostadresser.
:
Mottagarens epostadress Din epostadress
Meddelande
Publicerad: 2013-10-17
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ZoDB77J9
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Muslimers praxis måste förändras
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-06-17 03:34.

Den muslimske aktivisten Akbar Abdul Rasul
framhäver i sin debattartikel (Dagen 14 juni)
många viktiga aspekter av den kris som
dagens muslimer genomgår.

I stora delar av den muslimska världen har det
skapats en miljö där nytänkande och positiv
innovation bemöts med våld och ödesdigra fatwor.
Radikal islamism utgör även det största hotet mot
vår civilisation och står även för hälften av alla
dödsoffer i våra samtida konflikter (Dagens
Nyheter 14 juni).
Under dessa omständigheter är det för mig fullt
begripligt varför begrepp som sharia och jihad
anses vara mycket negativa. Men jag vill påpeka
att det inte är islam och dess begrepp i sig som
kräver reformation. Det är snarare muslimers
praxis som är i behov av vägledning.
Islams läror syftar till etablerandet av fred (ordet
islam betyder fred) och mänskliga rättigheter.
Religionen fastställer även att staten ska vara
sekulär och inte innehålla konfessionella inslag
gällande för alla. Allt detta exemplifierades i den
första muslimska staden Medina, där muslimer var
regenter men där religionsfrihet och jämlikhet inför
lagen rådde.
Sharia (ett av vår tids mest missförstådda
begrepp) utgjorde en konfessionell lag som endast
tillämpades på muslimer. Sharia innebär inom
islam lagar om giftermål, arvsrätt och diverse
etiska regler. Ordet jihad har aldrig varit liktydigt
med krig, utan representerat muslimers strävan
efter självreform och ett bättre samhälle.
Ett misstag som ofta begås i dagens offentliga
debatt är att man drar likhetstecken mellan islams
läror och situationen i Mellanöstern. Detta blir
senare grunden till slutsatsen att då Mellanöstern
står i behov av drastiska reformer, så gäller detta
även islam.
Jag menar att Mellanöstern i dag är ett resultat av
en mycket orolig historia som sträcker sig långt
innan islams begynnelse, medan islam en gång i
tiden var en avgörande faktor för detta områdes välbefinnande. Det fanns en period i islams historia då
både kultur och vetenskap frodades i Mellanöstern.
Det är inte denna tid vi behöver återuppväcka, utan det är dess ideal.
Kashif Virk,
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Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ZKz3iRXS
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"Man måste sätta stopp"
Sydöstran. Publicerat i print 2019-03-25. Sida: 11.

■ Kulturföreningen Al Salam anordnade under
lördagen en manifestation mot hat och rasism
och för att visa solidaritet med offren i
Christchurch.

KARLSHAMN. Efter terrordådet i Nya Zeeland
bestämde sig medlemmarna i föreningen för att
göra något för att markera mot hatet och rasismen.
Så sent som i fredags fick man tillstånd till
arrangemanget, men det var ändå god uppslutning
på torget under lördagen.
Firas Hittini, som är vice ordförande i föreningen,
ser en ökande islamofobi i samhället.
- Det är ett resultat av den hatpropaganda som
blivit större i Europa.
I samband med manifestationen höll Zakarias Aatti
ett tal som tog avstamp i en debattartikel signerad
Lovisa Fhager Havdelin, Kashif Virk och Lisa
Bjurwald. Artikeln "Så skyddar vi unga från
muslimhatet", tar upp vikten av att som vuxen
fungera som motvikt till den islamofobi som sprids.
Zakarias Aatti menar att det är viktigt att
vuxenvärlden måste höja blicken och markera mot den generaliserande bild som sprids muslimer, en
bild som avhumaniserar alla till att bli monster i form av potentiella terrorister.
- Man måste säga stopp. Vi har bara en framtid tillsammans. Världen blir multikulturell. Det är så det är,
säger Zakarias Aatti som förespråkar tolerans.
Bildtext: Zakarias Aatti höll tal.
© Sydöstran eller artikelförfattaren. Utgivare: Anders Nilsson. Databasens namn: Anders Nilsson / Sydöstran /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/b8gPxOA2
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Radikalisering och extremism
SVT Nyheter. Publicerat på webb 2016-02-29 13:48.

Om hur fenomenet att unga radikaliseras och
hamnar i extrema miljöer kan motverkas.
Arrangörer: ABF Stockholm och Ahmadiyya
Muslimska Samfundet Stockholm. Från 24/2.

Huvudtalare: Mona Sahlin, nationell samordnare
mot våldsbejakande extremism
Panel: Lisa Bjurwald, journalist, författare.
Redaktör på Medievärlden, styrelseledamot i
stiftelsen Teskedsorden. Eli Göndör, fil dr
religionshistoria med inriktning mot islamologi och
Mellanöstern Evin Ismail, doktorand i sociologi på
Uppsala universitet
Moderator: Kashif Virk, imam Ahmadiyya
Muslimska Samfundet Stockholm
© SVT Nyheter<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/VmnZsiho
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Fredspris till helt rätt person
Folkbladet.nu Premium. Publicerat på webb 2014-10-13 21:00.

Malala Yousafzai är den yngste personen att få
ett Nobelpris. Förhoppningsvis kommer
hennes insats spela stor roll för arbetet för
mänskliga rättigheter i Pakistan, skriver Kashif
Virk.

Att Malala Yousafzai tillsammans med den indiske
aktivisten Kailash Satyarthi får Nobels fredspris är
oerhört glädjande. Malala kommer från det
krigshärjade Pakistan, som blivit ett näste för
radilaka islamister. Hon själv blev som känt offer
för talibanernas förtryck. Som den yngsta
Nobelpristagaren någonsin har hon dessutom
hedrat hela sitt land och inspirerat dess yngre
befolkning till att våga ta stora steg i livet.
Historiskt sett är Malala den andre pakistanske
medborgaren som fått Nobelpriset. Redan år 1979
mottog Dr. Abdus Salam Nobelpriset i fysik. Men
detta fick inte det mottagande av hemlandet som
man kunde vänta sig. Salam tillhörde nämligen
Ahmadiyya, ett muslimskt samfund som Pakistans
parlament år 1974 förklarade vara en icke-muslims
minoritet.
Detta beslut var ett resultat av påtryckningar från
landets radikala muslimska ledare, vilket lyckades
övertyga dåtida premiärministern Zulfikar Ali
Bhutto att genomdriva frågan i parlamentet. Sedan
dess har radikala islamister, däribland talibaner,
fått allt mer inflytande i landet. Deras makt över
allmänheten är på vissa ställen total.
Regelbundet uppviglar dessa ledare till förföljelser
och mord av anhängare till Ahmadiyya samfundet.
Genom sitt inflytande har de även lyckats radera ut
namnet av Dr. Abdus Salam från historie- och
läroböckerna. Men Dr. Abdus Salams bedrifter
inom vetenskapen har inte glömts bort av världen.
I år firar ICTP (The Abdus Salam International
Centre for Theoretical Physics) i Trieste sitt 50-års
jubileum.
Det anrika centret grundades av Salam år 1964,
och har under sin historia prisats för sin forskning
och sitt arbete. Pakistans demokrati har således
en lång resa framför sig. Landet måste besegra
den tärande radikalismen. Behandlingen av religiösa minoriteter, däribland Ahmadiyya, måste
förbättras.
Att ett land förkastar minnet av en medborgare som tagit Nobelpriset - av enbart religiösa skäl, är en
mycket tragisk och unik företeelse. Förhoppningsvis kommer den unga Malagas förespråkande om
rättigheter och friheter att en dag förändra detta.
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Kashif Virk Imam vid Bait-ul-Aafiyyat moskén Stockholm
TT Yousafzai kämpar för barns rätt till utbildning i Pakistan.
© Folkbladet.nu Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/zhUgJt4P
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Vi anpassar oss efter svenska samhället
Expressen. Publicerat på webb 2016-03-11 09:45.

Vissa av Koranens bud är mycket hårda. Och
som muslim måste jag ta avstånd från …

Martin Lembkes debattartikel, där han efterlyser
förklaringar till vissa delar av Koranen, är uppriktig
och ett genuint sökande efter svar från utövare i
förstahand. Artikeln ger muslimer möjlighet att
djupare reflektera över sin skrift och vad vissa utav
dess bud har för kontext och tillämpning.
Det är viktigt att fråga sig själv hur en skrift där
Gud förklarar sig själv vara nåderik och barmhärtig
innan varje kapitel, kan innehålla de inslag som
Lembke hänvisar till? Jag själv, född och uppvuxen
i Sverige, kan tycka att dessa bud är mycket
hårda. Men som muslim måste jag även ta avstånd
från de handlingar som föranleder dem.
Förseelsen ses lika allvarligt som straffet.
Sedan tror jag även dessa verser blivit aktuella just
på grund av den systematiska feltillämpning som
de utsatts för i vissa muslimska länder.
Hur ser jag då själv på dessa verser, som jag tror
vara Guds ord?
När det gäller lemlästning av tjuvar, så gäller
straffet inbitna tjuvar (ordet i bestämd form
substantiv). Det påpekas att det är ett hårt och
avskräckande (nakal) straff från Gud. I nästa vers
står det att dörren till ånger är öppen, villkorat med
att man även gör bättring i framtiden och avstår
från förseelsen. Enligt Koranen är förlåtelse
nämligen mer att föredra såvida detta leder till
bättring (42:42).
När det gäller straff för otukt (24:2), är jag
övertygad om att detta inte är ett straff för
förseelsen i sig. I påföljande vers står det nämligen
att det krävs fyra ögonvittnen till händelsen för
eventuellt straff. Det betyder att förseelsen skett
offentligt och utan känsla av skam. Det är alltså
straff för att man på detta vis önskat sprida omoral
i samhället, något som fördöms även på ett annat
ställe i kapitlet (24:19). Sker dessa handlingar i det
fördolda är de lika förkastliga enligt islam, men de
föranleder inte straff.
Korsfästelsen av osedliga (5:33) föregås av en vers som konstaterar att dödandet av en oskyldig
människa är ett mord på hela mänskligheten. Vidare förklaras straffet att stifta ofrid i landet vara
dödsstraff, korsfästning eller lemlästning, ett synnerligen hårt straff. Det har en tydlig kontext av krig och
väpnad konflikt, där fiendens straff oftast är döden, vare sig det sker genom arkebusering eller annat.
De tre metoderna i versen var historiskt sett tillämpade under den tiden.
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När det gäller polygami så står detta bud i kapitel 4 (an-Nisa, kvinnorna), som handlar om de krig som
muslimerna tidigt fick utkämpa i självförsvar och om de änkor och föräldralösa barn som hade behov av
omsorg. Därför ses polygami som en lösning till demografisk obalans som uppstår i krig. En liknande
situation uppstod i Europa efter andra världskriget, då det rådde akut brist på män. Under sådana
omständigheter måste det således finnas alternativ. Men låt det vara klart att som muslimer i Sverige så
står vi under svensk lag om monogami.
Hustruaga är inte en rätt som den muslimske mannen har. Islam förespråkar oerhörd respekt för
kvinnor (se 4:19, 4:32). Därför vore det ytterst motstridigt om religionen samtidigt ger mannen rätt till
hustruaga. Dock ses detta påbud enbart som en markering, från man till kvinna, att den andres
beteende leder till att relationen mellan dem riskerar att ödeläggas, och i den avsedda versen
presenteras det som en absolut sista utväg. Kom även ihåg att en muslimsk kvinna närsomhelst, utan
att ange skäliga orsaker, kan begära skilsmässa från sin man.
Jämförelsevis har Sverige kommit mycket långt kring hur vi tänker om jämlikhet. Dock utgör vårt sätt att
tänka ingen norm i omvärlden. Även vi muslimer som lever i Sverige anpassar vårt utövande till
samhället, men utan att bortse från den visdom vi finner i vår lära.
Kashif Virk
Imam inom Islams Ahmadiyya Samfund, verksam i Stockholm
Kashif Virk. Foto: Wahid Raziullah
Martin Lembke. Foto: Privat
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/tfDBC9M
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"Som chef hinner jag inte alltid be mitt på dagen"
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2017-09-12 14:00.

Bönepromenad är något en läsare berättar om. Andra skriver om hur de ber på restaurangen, i
bilen eller i duschen - och vad den stilla stunden ger dem. Läsarmejlen har strömmat in efter
Idagsidans serie om bön.
"Som chef hinner jag inte alltid be mitt på dagen" | SvD
"Jag går bönepromenad"
För mig kan bön komma när som helst under dagen. Att gå bönepromenad är något som jag prövar
ibland. Då går jag en promenad, ofta har jag ett bestämt tema.
Då brukar jag också försöka att fokusera på tystnad och lyssna inåt för att göra det möjligt att höra vad
Gud vill säga mig.
Det är svårt! Men jag tror att det är en träningssak. Kanske kunna vara något för mig att prova med det
syftet
Maria
5.555555555555555%
"Jag ber i duschen"
Bönen är omistlig för mig. Jag ber i sängen, duschen, i bilen och i naturen, helt enkelt där jag är.
När jag ber överlämnar jag allt jag bär på av oro, tacksamhet och hopp till något större utanför mig själv,
till någon som går bredvid min sida även när jag tvivlar.
Anonym
11.11111111111111%
"Bönen ger min dag en rytm"
Jag är muslim och ber fem gånger om dagen. Bönen är för mig en metod att utveckla min andlighet och
min personlighet. Jag kommer på så vis närmare både Gud och mina medmänniskor.
Bönen ger min dag en rytm, där hågkommelsen av min Skapare utgör en central del.
I en materiell värld kan det kännas mycket befriande att vid några tidpunkter om dagen komma undan
all stress och bara fokusera på livets egentliga mening.
Jag tror att vårt samhälle skulle behöva mer av sådan andlighet.
Kashif Virk
16.666666666666664%
"Jag har förmånen att få be på arbetstid"
Jag har förmånen att få be på arbetstid! Jag arbetar som administratör i en svenskkyrklig församling,
där bönen är ett naturligt inslag i arbetsdagen.
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Vi ber för varandra, för dem som har det svårt Jag kan inte låta bli att dra på munnen när jag tänker på
hur det skulle fungera på mina tidigare arbetsplatser - ett grossistföretag, ett statligt verk och en
kommun - om man efter morgonkaffet bad tillsammans. Men arbetsdagen och gemenskapen skulle
garanterat bli bättre.
Inger
22.22222222222222%
"Jag har målat en egen bild"
Jag ligger på sängen och tittar på Jesus-bilden på bokhyllan, jag har målat den själv. Ibland är bilden
allvarlig, ibland leende.
Jag har inga bestämda vanor, jag har bara en samtal med Jesus Guds ansikte. Jag kan ställa frågor,
och det kan kännas tryggt. Ibland blir det frågor utan svar, och då kan det kännas som om Gud inte har
en aning vem är jag eller vad som varit mitt öde. Då kan vara svårt att komma till ro och känna att jag
har någon som ser mig och hör mina tankar, och att känna att jag inte vandrar ensam.
Samhällets olycksbarn
27.77777777777778%
"Bönen hjälper mig att prioritera"
Jag ber sex gånger dagligen och 5-15 minuter på de tider som finns förtecknade som bönetider i den
heliga staden Mekka. Jag ber där jag just då befinner mig: utomhus på en gräsmatta, i en moské om
det finns en i närheten, hemma på särskild böneplats, i en kyrka, affär eller restaurang om tillåtelse ges
av ägaren, på tåget, på badplatsen, i sjukhuslokaler och på andra offentliga platser.
Bönestunderna är en träning i att vara respektfull, ödmjuk och underdånig. Jag minns att jag i början
reagerade mot att på detta sätt underkasta mig Guds vilja. Det passade inte med den uppfostran jag
fått att som "viking" aldrig böja på nacken för någon. Men jag kommer aldrig Gud, den prisade och
Högste, så nära som under bönestunden. Särskilt när jag vilar pannan mot mattan kan jag stanna där
länge för att känna Guds närhet.
Bönestunderna är också en vilopaus i vardagen, och en trygg rutin som alltid återkommer. Har jag
mycket att göra hjälper bönestunderna mig att prioritera. Har jag kommit i konflikt med någon och varit
nära att förhasta mig, kan jag få nya perspektiv efter bönestunden.
Sten Muhammed Yussif Widhe
33.33333333333333%
"Som chef hinner jag inte alltid be mitt på dagen"
Jag bär med mig Tidebönsboken, och ber med den fyra gånger per dag. Dock är det inte alltid jag, som
högt uppsatt chef i ett börsnoterat företag, hinner med bönen mitt på dagen.
Tidebönen är en fantastisk hjälp till djup och varaktig bön, till ett böneliv i gemenskap med Kristus och
kyrkan mitt i den hetsiga vardagen och hela livspusslet.
Bönen går i ett fyra veckors kretslopp, och genom att göra detta år efter år nöts Bibelns böneskatt
långsamt in i själen.
Ellis
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38.88888888888889%
"Vågorna var tio meter höga"
Min relation till bön: Några stormiga dygn i oktober 1944 flydde jag, mina föräldrar och min mormor i en
liten båt över Östersjöns tio meter höga vågor; tre små båtar i konvoj.
Vi flydde från ett brinnande Tallinn, från vårt ockuperade lilla hemland: Estland!
Så går vår motor sönder. Min far försöker att kasta ett rep till någon av de andra små båtarna. Alla vi
andra i vår båt är sjösjuka, ej kapabla till handling! Utom en - att be till Gud om hjälp.
Pappa lyckades med repet, trots Östersjöns stormiga grepp om vår lilla skuta. Vi fick ett underbart
mottagande i Spillersboda i Sverige - TACK!
Detta minna från tidig barndom har satt djupa spår och hjälpt mig mycket i livet. Människor behöver
"något", och inte enbart i kris och nöd.
En egen, stilla bön ger hopp, kraft, trygghet, lugn och tillförsikt.
Maire Rähn
44.44444444444444%
"Vi kan växa i våra böneliv"
När jag började läsa denna serie, tänkte jag äntligen!!! Vad bra att ni tar upp ett ämne som är så oerhört
mänskligt och allmängiltigt. Jag ber dagligen, och försöker ständigt att be på många olika sätt.
Bön är enligt min mening inte något begränsat till ett spontant uttryck eller någon inre impuls, inte heller
ett sätt att slappna av: bön är inte yoga eller zen.
Vi kan lära oss att be. Vi kan växa i vår böneliv. Vi kan gå igenom perioder då bönen är lättare och
andra då den är mer "torr", och det behövs ståndaktighet, trohet, lugn, överlåtelse för att fortsätta be.
Personligen behöver jag alltid lite inre samling för att bönen ska vara personlig, kärleksfull och leda till
konkret handling (förändra mig på något vis, be om förlåtelse, börja på nytt etc).
Jag tycker att det är mycket viktigt att lära barnen att be redan när de är små, för att visa för dem att
människan har en andlig dimension; vi är inte bara materien, utan mycket mera.
Maria
50%
Som att andas
Bönen är för mig ett sätt att andas: ett måste i svåra situationer och något lustfyllt i vardagen.
Bibeln/Psaltaren är en rik källa till inspiration!
Bitte
55.55555555555556%
"Bönen ger energi"
Jag har levt med bön under större delen av mitt liv, därför att det känns som att ansluta sig till en kraft
större än mig själv. Jag tror att det är som en gemensam väg, som Vintergatan. En andlig ljusväg, som
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lyser upp mitt eget sinne så att jag får mer energi när jag känner att jag blir utmattad av sådant som gör
illa.
Jag ber mycket konkret och har fått många bönesvar. Andra kanske tycker det är slumpen eller ödet
men jag ser att det är konkreta svar. Då blir det som det behöver vara; ett liv lättare att leva.
Agneta
61.111111111111114%
" en stapplande egen formulering"
I dag tänker många i vår kultur att bön är att begära, för egen del och många gånger med egot i
centrum.
Bön är mycket mera och finns alltid som en väsentlig del av en kristens liv. Att be kan ske när som helst
och hur som helst. En tyst bön, en suck, en skriven bön, en stapplande egen formulering
Om inget annat är viktigt i en gudstjänst så kan bönen få vara det som man minns och som stannar
kvar.
Christina Molin
66.66666666666666%
"Är det dags att återvända nu?"
Tack för en intressant och tankeväckande artikel den fick mig att börja fundera på att återinträda i
Svenska kyrkan. Bortom allt religiöst bråte har jag ändå alltid haft en längtan efter att finna en högre
mening med livet än att bara äta, sova och dö.
Jag älskar att gå in i en kyrka, moské, synagoga eller ett tempel för att sätta mig i stillhet, känna ett
skydd från världen runt omkring och tänka på all gemensam skaparkraft som åstadkommit dessa
byggnadsverk.
Jag vill gärna förmedla en dikt av min huspoet Wislava Szymborska som ganska väl beskriver mina
tankar och känslor:
Det var en gång,
Det var, så tog det slut.
I en given turordning,
ty sådan är regeln i det här förlorarspelet.
En banal slutsats, inte ens värd att skriva ner,
om det inte var för ett obestridligt faktum,
ett faktum för evigheters evighet,
för hela kosmos, sådant det är och kommer att vara,
att något var där på riktigt,
så länge det inte tog slut,
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till och med det faktum
att du idag har ätit klimpsoppa med fläsksvål.
Sven-Olof, Stockholm
72.22222222222221%
"Först måste bruset tystna"
Så fint och uppmuntrande det var att läsa en artikel om bön, särskilt om kontemplativ bön.
För mig är en daglig bönestund en nödvändighet. Jag ber varje morgon cirka 30 minuter, och lika länge
innan jag lägger mig.
Bön är att vara nära Gud, att samtala och lyssna till vad han har att sägfa mig. Men först måste bruset
inom mig ha tystnat, och mina egna tankar och planer givit plats åt stillheten.
Ylva
77.77777777777779%
"Svaren kommer inifrån"
Jag ber för att få råd. Ställer hur- och vad-frågor. Inte för att få ett nytt jobb, mer pengar eller någon att
älska, utan för att komma fram till hur eller vad jag ska göra för att lösa ett problem eller få det jag
önskar.
Svaren kommer inifrån. Ju oftare jag frågar samma sak, desto större chans att svaret dyker upp. Det
har fungerat hittills, och jag är 60 år.
Susanne
83.33333333333334%
"Vi mår bra av att be"
Bön för mig är en daglig aktivitet som kan utföras var som helst. Jag kräver aldrig något, men tackar en
del. Stillar mig, släpper tankarna.
Vill be, behöver be, mår bra av att be.
Tror inte på några "pluspoäng" på att rabbla bön i tid och otid.
Säger det jag ska i lugn och ro, som ett samtal med Gud. Har jag inget att säga blir det en Välsignelse
eller Vår Fader. Ibland blir det inget alls eller ett enkelt "tack för att jag lever i dag".
EKS
88.88888888888889%
"Ibland ber vi i bilen"
Bönen handlar för mig om en personlig relation och kontakt med Gud. Vi ber även aftonbön tillsammans
i familjen, och tackar Gud för maten. Ibland ber vi i bilen. Vi kan be om hjälp, om ledning, om förlåtelse.
Vi kan tacka för bra saker och be när saker strular.
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Jesus talar även med oss, och ger oss impulser, vi kan höra hans röst inom oss. Eftersom jag tror att
Jesus lever tror jag att det är naturligt att Han vill tala med oss.
Anders, 44, Halland
94.44444444444444%
Jag ber för politiker
I min vardag ber jag andras eller egna formulerade böner (för familj, släkt, vänner, politiker, församling).
Jag har även så smått börjat att praktisera den ordlösa bönen där jag bara "är" inför Gud med en
önskan om att öppna mig för Guds kärlek och ta emot den.
Jag finner även stor hjälp och vila i högmässans liturgi, där jag får stämma in i och bli buren av bönerna
som någon annan har formulerat.
A
100%
Image-text:
Besökare lyfter sina händer vid Kristusstatyn i Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: Felipe Dana / TT Foto:
Vegard Wivestad Grøtt/ TT Foto: Jonas Ekströmer/ TT Foto: Leo Sellén/TT Foto: Lars Pehrson
Besökare lyfter sina händer vid Kristusstatyn i Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: Felipe Dana / TT Foto:
Lars Pehrson Foto: Berit Roald/ TT Foto: Hasse Holmberg/TT "Vi kan lära oss att be. Vi kan växa i vår
böneliv." Foto: Rajesh Kumar Singh / TT Foto: Hasse Holmberg/TT Vintergatan. Foto: Ben Garver / TT
Sara, 11 år, ber dagligen. Hon intervjuades på Idagsidan 10/9. Foto: Yvonne Åsell Prästen Are
Norrhava och Petter Östling, ungdomsassistent i Hägerstens församling, är del av ett slags ordlös och
kroppslig bönetradition med anor från kristna mystiker. De intervjuades på Idagsidan 3/9. Foto: Yvonne
Åsell Foto: Yvonne Åsell Foto: Rajesh Kumar Singh / TT
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/78HgGllg
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Imam vill utbilda gotlänningar om islam
Helagotland Premium. Publicerat på webb 2016-08-22 13:55.

Under sommarens Almedalsvecka
arrangerades många samtal om islam. Under
hösten kommer imamen Kashif Virk, som
arbetar för att motverka radikalisering,
extremism och islamofobi, till Gotland för att
fortsätta samtalen.

Den 26 augusti* kommer Kashif Virk, imam i
församlingen Islams Ahmadiyya i Stockholm,
tillsammans med några församlingsmedlemmar att
besöka Gotland för att informera om deras religion.
Besöket är en del i kampanjen "StoppaKrISen"
som syftar till att motverka radikalisering,
extremism och islamofobi. Kampanjen vill bland
annat motverka att muslimska ungdomar från
Sverige ansluter sig till terrororganisationen IS.
Det pratades mycket om islam under
Almedalsveckan i år och det hölls många
seminarium med olika infallsvinklar. Men det var
inte så många muslimer som var inbjudna till
seminarierna. Därför är det passande att åka till
Gotland för att berätta om islam, säger Kashif Virk.
Kashif Virk är en aktiv samhällsdebattör och har
skrivit debattartiklar i många rikstidningar.
Under besöket kommer delegationen på totalt sex
personer att dela ut informationsmaterial och
berätta om sin religion.
Klockan 14.00 kommer vi ha en föreläsning och en
utställning på Almedalsbiblioteket, säger Kashif
Virk.
Resten av dagen kommer de att dela ut flygblad på
flera platser på Gotland. Eventuellt blir det även
besök hos andra muslimer
Vi vet att det har kommit många asylsökande till
Gotland och vi kommer kanske att söka upp dem,
säger Kashif Virk.
*Texten är ändrad 2016-08-23. Det var tidigare
angett fel datum för besöket.
Mona Staflin
© Helagotland Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/rLM9VX6e
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Mona Walter delar världsbild med IS
Dagen. Publicerat i print 2016-08-19. Sida: 3.

MONA WALTER SKRIVER i Dagen (17 augusti)
ännu en mycket kritisk text om islam. Som
muslimsk teolog vill jag bemöta hennes
påståenden. Att "islam avhumaniserar de
kristna" är långt ifrån sanningen.

Den som drar denna slutsats av Koranen delar i
själva verket världsbild med IS. Det är sant att
Koranen fördömer samtida bokens folk som
bedrev religiös förföljelse och krigsföring mot
muslimer, men när det gäller kristna i allmänhet är
skriften mycket tydlig. Att ha vänskapliga relationer
med kristna tilllåts (60:8) och att skydda kyrkor
förklaras vara en skyldighet för muslimer (22:40).
Muslimer uppmanas även att samverka med
bokens folk gällande ömsesidiga värderingar
(3.64) och Koranen fastslår att frälsningen även är
möjlig för kristna (5:69).
WALTER MEDGER ATT islam anser Jesus vara
profet, vilket också är den högsta andliga statusen
inom islam. Då är det självklart för oss att
religionen även lär oss respektera en profets
anhängare.
När det gäller Mellanöstern så torde Walter känna till att muslimerna själva är värst drabbade av
islamistisk terrorism. Det är även muslimer som hårdast fördömer IS. Vi muslimer ser med stor oro hur
kristna och andra minoriteter i Mellanöstern förtrycks. Jag själv ser med ännu större oro hur omvärlden
hanterar den ändlösa tragedi som nu utspelar sig där.
Men likt många andra så inser jag att man inte kan beskylla redskapet för vad hantverkaren gör, och
lika lite kan man beskylla en religion för vad dess utövare gör.
Som imam medverkar jag ofta i interreligiösa sammanhang för att markera att detta är vad min religion
lär. Att jag får möjlighet till det är en förtjänst av det demokratiska, sekulära samhället.
ISLAM MÅSTE DÄRFÖR ses som en del av lösningen, likt även Dagens ledarskribent Joel Halldorf
mycket klokt konstaterade i Expressen (11 augusti).
Vill du debattera?
♦ Skicka texten till:
debatt@dagen.se Dagen debatt, 105 36 Stockholm
Uppge namn, adress och telefon.
♦ För icke beställda manus ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.
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© Dagen eller artikelförfattaren. Utgivare: Felicia Ferreira. Databasens namn: Felicia Ferreira / Dagen / retriever-info.com<br>Alla
artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/eHbCotT0
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"Vi har ett moraliskt ansvar att fostra".
TV4 Nyhetsmorgon. Sänt i radio/tv 2015-02-19 04:50.

© TV4 Nyhetsmorgon<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Kampanjar vidare mot bränningar - delar ut koranen
Dagens Opinion. Publicerat på webb 2020-09-18 05:10.

© Dagens Opinion<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/jqt78jDz
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Muslimer bör fördöma terrordåd i islams namn
SVT (arkiv). Publicerat på webb 2016-07-18 10:05.

TERRORISM Muslimska företrädare bör öppet
och tydligt fördöma dylika terrordåd, dels för
att de sker i deras religions namn, dels för att
muslimer riskerar att falla offer för terrorns
propaganda, skriver Kashif Virk.
© SVT (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/YblVPoBp
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KDU:s nationalistiska syn riskerar Allianssamarbetet
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-09-03 12:55.

REPLIK DN DEBATT 30/8. Om KDU:s
nationalistiska syn på svenskhet skulle få
fäste…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/svPCMCjT
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Tydligt amorteringskrav bör införas snarast möjligt
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2015-08-17 07:22.

Dags att införa amorteringskrav. Svensk politik
har hamnat i en återvändsgränd. Och så
diskuteras rektorns roll och ledarskapet i
skolan. Det är något av innehållet på helgens
och måndagens debattsidor. 1.

Tydligt amorteringskrav bör införas snarast möjligt
Hushållens skulder ökar betydligt mer än
inkomsterna. Skälen är bland andra lågt
bostadsbyggande, fallande räntor och slopade
skatter, vilket drivit upp bopriser och belåning.
Trenden kan förebåda en finansiell kris. Krav på
amortering bör genomföras snarast, skriver
Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden.
Hela artikeln på DN Debatt 2.
Svensk politik har hamnat i en återvändsgränd
Breda samarbeten utifrån vad som gagnar landet
borde vara bättre än nuvarande situation med en
mycket svag minoritetsregering och stärkta
ytterkantspartier, skriver entreprenören Dan
Olofsson. Hela artikeln på Dagens Samhälle 3.
Vi måste bygga centralt - ingen vill bo i utkanterna
Det är inte politiker som finansierar byggandet av
bostäder. Numera tillhandahålls kapitalet av
marknaden, det vill säga hushållen själva. De vill
inte bo var som helst, utan söker attraktiva platser.
Därför måste vi bygga fler bostäder i centralt
belägna områden, skriver Gustav Hemming (C).
Hela artikeln på DN Debatt 4.
Synen på rektorns roll bör förändras
Den pedagogiska verksamheten i skolan leds av
många fler än skolans rektor. Att se rektor som
skolans pedagogiska ledare leder tanken fel.
Rektorns viktigaste uppgift är det organisatoriska
ledarskapet, skriver Jan Löwstedt, professor i
företagsekonomi. Hela artikeln på SvD Brännpunkt
5.
Vi behöver en bättre plan mot extremism
Stockholm ska gå först i arbetet mot radikalisering och extremism. Den handlingsplan som nu tagits
fram är undermålig. Stockholm bör istället lära av danska Århus, och Köpenhamn. Det skriver
M-politikerna Anna König Jerlmyr och Ole-Jörgen Persson. Hela artikeln på SvD Brännpunkt 6.
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Låt privata investerare bidra till ny järnväg
Att finansiera stora satsningar på infrastruktur genom privat samverkan är ett modernt och fungerande
sätt. Malmbanan är ett exempel där en sådan lösning skulle bli ett lyft för tillväxten. Risken är stor att
satsningar inte blir av om regeringen och nuvarande utredare inte tänker om, skriver advokat Björn
Öberg. Hela artikeln på SvD Brännpunkt 7.
Eleverna ska inte sätta lärarens lön
Att låta gymnasieelever vara med och sätta sin lärares lön är ett sätt att försvaga yrket. Academedia bör
därför omvärdera sitt beslut att införa denna lönepåverkande elevenkät höstterminen 2015. Det skriver
tre lärare som arbetar för friskolekoncernen Academedia. Hela artikeln på SvD Brännpunkt 8.
Det brådskar, Löfven!
Många länder satsar hårdare och lyckas bättre än Sverige. Därför krävs det politiska satsningar för att
stärka konkurrenskraften och skapa en hållbar tillväxt, skriver Leif Johansson, Carl Bennet, Anders
Narvinger, Björn O. Nilsson och Bo Normark. Hela artikeln på DI 9.
Vi kan inte låta barn växa upp i fattigdom
Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och aldrig haft större BNP. Vi har alla möjligheter att bryta
trenden mot ökad ojämlikhet men då måste vi börja nu. Från LO:s sida hoppas vi att regeringen redan i
den kommande höstbudgeten tar till vara de möjligheterna, skriver Karl-Petter Thorwaldsson. Hela
artikeln på Aftonbladet 10.
Utan självkänsla är det svårt att prestera
Bryts självkänslan ner är det svårt att prestera. Från nästa år investerar vi 200 miljoner i att förstärka
elevhälsan. Vi inrättar nu också nationella skolutvecklingsprogram i syfte att bland annat bygga trygghet
och studiero, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Hela artikeln på Expressen 11.
Fler imamer måste motarbeta jihadister
Vi muslimer ser på radikalisering med lika stort eller större allvar som övriga i det svenska samhället.
Men i nuläget finns det ytterst få muslimska imamer som motarbetar jihadister offentligt, skriver imamen
Kashif Virk. Hela artikeln på Expressen 12.
Stadsplaneringen måste utgå ifrån framtidens bilism
Populistiska kampanjer präglade av ideologiska skygglappar får inte stå i vägen för de satsningar på
infrastruktur som måste göras, skriver Therese Nyberg och Anders Ydstedt, Kungliga
Automobilklubben. Hela artikeln på SVT Opinion 13.
Alla måste upp på tå för att göra skolan bättre
Det som behövs är fortsatt utveckling av skolan - inte att regeringen rullar tillbaka det som redan gjorts.
Och att alla kommer upp på tå för att Sverige åter ska bli ett land med ett av de bästa skolsystemen,
skriver Christer Nylander (FP). Hela artikeln på Göteborgsposten 14.
Svagt ledarskap skadar skolan
Utan ett starkt ledarskap inom svensk skola är varje annan reform dömd att misslyckas, skriver Martin
Jonson, rektor Donnergymnasiet Göteborg. Hela artikeln på Göteborgsposten 15.
En jämställdhetsbonus kan vara en morot för familjer
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Målet är att få fler pappor att vara hemma mer med sina sjuka barn, skriver de två moderaterna Anna
Jähnke och Maria Malmer Stenergard. Hela artikeln på Sydsvenskan
Dela den här artikeln
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ahgYeAEo
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Imam: Därför har du fel om islam, Hanif Bali
Nyheter24. Publicerat på webb 2016-08-09 10:39.

© Nyheter24<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/gm5LzgSb
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"Kristna rädda för andra livsåskådningar"
Dagen Premium. Publicerat på webb 2019-05-23 03:00.

Vi måste förstå andra livsåskådningar för att
möta människor där de står.

En för oss märklig debatt har blossat upp på
sociala medier kring Dagens beslut att publicera
imamen Kashif Virks insändare om
ahmadiyyamuslimernas syn på Jesu korsfästelse
(16 maj). Artikeln som sådan och orimligheterna i
Virks exeges har redan förtjänstfullt bemöts av
apologeten Omid Pasbakhsh (21 maj). Om någon
önskar fördjupa sig i de medicinska orimligheter
Virk presenterar så rekommenderas medicine
doktor Lennart Möllers artikel (Dagen 17 juli 2009).
Den förklarar bland annat varför vattnet och blodet
som kom ut från Jesus sida var ett bevis på hans
död och inte tvärtom, som Kashif Virk hävdar.
Vi vill i stället här ta tillfället i akt att adressera den
rädsla vi upplever oss möta i kommentarsfält och
inlägg, med anledningen av denna debatt. Den
rädsla som tycks manifestera varje gång
företrädare för kristenheten - i det här fallet
tidningen Dagen - bjuder in företrädare för andra
livsåskådningar att nagelfara kristendomens
historiska sanningsanspråk på våra egna arenor.
Det är som att stora delar av kristenheten har en
blind fläck för missionsbefallningens inneboende
treenighet. Mission är både evangelisation, diakoni
och apologetik. Varför då denna återkommande
debatt där några vill plocka bort det ena, det andra
eller flera av benen för att enögd fokusera på bara
ett av tre ben?
Motståndarnas argument tycks varit oförändrade
över tid. År 2013 fick P-O Flodström och
Sven-Gunnar Hultman bemöta upprörda
pingstvänner under hela pausen då vi bjudit in
Humanisternas dåvarande ordförande Christer
Sturmark för att samtala kring livets ursprung,
mening och mål med dåvarande
generalsekreteraren för Svenska evangeliska
alliansen, Stefan Gustavsson. Människor var alltså
genuint upprörda över att vi ens arrangerade ett
samtal av den sorten i kyrkorummet. I höstas
mötte Micael Grenholm en liknande kritik när hans
apologetiska engagemang ifrågasattes efter att
han slog ett slag för att unga behöver fler arenor
där kristendomens sanningsanspråk tas på allvar (Sändaren 2 oktober 2018).
För oss låter kritiken som om någon skulle ifrågasätta en församlings program för stadens hemlösa.
Eller en kritik av att kyrkan ägnar sig åt evangelisation i stil med Jesusbussen och Pannkakskyrkan.
Apologetens tjänst, som den beskrivs i 1 Petrusbrevet 3:15 ("Var alltid beredda att svara var och en
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som begär att ni förklarar det hopp ni äger"), handlar om att försvara och förklara grundläggande
kristendom för majoritetskulturen. I Sverige innebär det i dag att vi måste förstå andra livsåskådningars
världsbilder för att möta människor där de står, oavsett om det är på naturalismens eller islams
planhalva. Detta är den missionsbefallning hela Nya testamentet präglas av. Vi har därför ytterst svårt
att se hur det ens kan vara en diskussion kring detta. Vi ska ju vara en grek för grekerna, en romare för
romarna och en jude för judarna (1 Kor 9:19-23).
En vanlig invändning mot apologetiken som en självklar del av lärjungaskapet är att citera Efesierbrevet
4:29, som talar om att inte ge sig in i diskussioner och att undvika onödigt prat. Versen, läst i sitt
sammanhang, är på intet sätt en polemik mot den urkristna praktiken apologetik, utan en uppmaning till
oss att inte hålla på och tjafsa med varandra för tjafsandets skull. Andra invändningar är att vi ska bli
som barn, att tron finns i hjärtat och inte hjärnan. Men i Nya testamentets brev finns det flera ställen
som talar om att den kristne inte ska vara som barn. Paulus skriver 1 Korinthierbrevet 14:20: "Bröder,
var inte barn till förståndet, nej, var barn i fråga om allt ont och fullvuxna till förståndet."
Naivitet, okunskap och barnslighet är inga kristna dygder. Apologetiken måste vara ett naturligt inslag i
församlingslivet. Lika befängt som det vore för tondöva personer att avfärda lovsången som en
elementär del av det kristna gudstjänstlivet, borde det för den känsloorienterade medlemmen vara lika
otänkbart att avfärda apologetikens plats i församlingen.
Låt oss i stället inspirera varandra till en ny era, där vi uppmuntrar varandra att leva ut alla de gåvor och
tjänster vi är kallade till i Guds församling.
All sanning är Guds sanning och en del av lärjungaskapet är att vi rustar varandra till frimodiga
evangelister och apologeter för att bygga en ny kultur i den kristna församlingen. Vi behöver inte vara
rädda när vårt hopp utmanas utan i stället välkomna det. Sanningen ska nämligen göra oss fria.
P-O Flodström, pingstapologet
Sven-Gunnar Hultman, pastor i Grindtorpskyrkan Täby
Micael Grenholm, ordförande Svenska Apologetiksällskapet
Image-text:
Kritiken av att bjuda in företrädare för andra livsåskådningar att nagelfara kristendomens
sanningsanspråk låter som om man skulle ifrågasätta evangelisation i stil med Pannkakskyrkan, skriver
debattörerna.
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/Z4qGNfdW
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Skillnad mellan hedersförtryck och slöjan
Expressen. Publicerat på webb 2017-07-21 13:14.

Det är synd att det är aktivister mot
hedersförtryck som allra mest högljutt vil…

Devin Rexvid skriver ännu en artikel om den
muslimska slöjan. Ordvalen känner vi igen från
hans i ämnet, och som jag haft möjlighet att
bemöta här på Expressen Debatt.
Det problematiska med hans artikel är att slöjan
essentialiseras utifrån en förutfattad definition som
Rexvid beskriver med mycket laddade ord. För
Rexvid och hans likar kan slöjan inte innebära
annat än förtryck, könsapartheid eller ett sexistiskt
plagg.
Det är synd att det är aktivister mot hedersförtryck
som allra mest högljutt vill definiera vad olika
muslimska symboler betyder, påhejade av de i
samhället som hyser förakt mot islam i allmänhet.
Jag anser att detta allvarligt skadar förtroendet för
de viktiga frågor som de vill lyfta upp. För att kunna
göra detta på ett trovärdigt sätt, måste de först och
främst kunna se skillnad mellan hedersförtryck och
slöjan. Här finns mycket att lära av
systerorganisationen Varken Hora eller Kuvad
(VHEK).
Ni som läser detta förväntar er säkert att jag ska
skriva någon mening om att slöjan visst i vissa
miljöer innebär förtryck. Men ni kan likväl förvänta
er av debattörer som Rexvid att även de ska lyfta
fram kvinnor som bär slöjan som ett uttryck för sin
frihet.
Likt Centerkvinnorna skriver i sin artikel, är
slöjförbud ett ytligt svar på en mångfacetterad
fråga. Att hänvisa till slöjtvång i Saudiarabien och
Iran är ett svagt argument, då slöjan fanns långt
innan dessa stater bildades. Och för praktiserande
muslimer är sexuell frihet inget att eftersträva,
varför föräktenskapligt sex är ett underligt
argument för att bevisa muslimers ofrihet.
I ett demokratiskt samhälle som har religionsfrihet
måste värdepluralism tillåtas inom lagens ramar.
Denna pluralism ska i grunden ses som en tillgång
för samhället. Inskränkningar av minoriteters
friheter bör inte föregås av en onyanserad och obalanserad debatt om vad dessa uttryck innebär.
Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
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Kashif Virk. Foto: WAHID RAZIULLAH / WAHID RAZIULLAH
Devin Rexvid. Foto: Privat.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ZQkTFyUo
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Imam: Kritisera gärna islam, men sprid inte lögner och
myter
Nyheter24. Publicerat på webb 2017-01-09 09:14.

© Nyheter24<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/XRTMEDQg
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Imam: Även muslimer måste kunna kritiseras
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2016-06-04 05:03.

DEBATT: Vi måste kunna hålla två tankar i
huvudet samtidigt och våga peka ut
missförhållanden i samhället. Även sådana
som är särkskilt förekommande bland Sveriges
muslimer, skriver imam Kashif Virk.

På agendan i SVT:s stora partiledardebatt fanns
frågor som vi vid det här laget bekantat oss med,
och även tonen på debatten mellan företrädarna
var sig lik. Jimmie Åkesson (SD) stod som alltid
belåtet i mitten, och poängterade många saker
som är viktiga för Sveriges framtid. Tråkigt just att
det är hans parti som lägger fram dessa förslag.
För det krävs beslutsamhet och ledarskap i denna
tid av global och nationell oro. Sverige står som
bekant inför oerhörda utmaningar. Och problemen
är inte individuella till sin natur, utan djupt kopplade
till varandra.
Extrema ideologier frodas
Högst upp är problemet med extremism. Extrema
ideologier och åskådningar frodas i våra
utanförskapsområden, där både myndigheter och
övriga samhället har bristande insikt. Det är främst
genom tappra journalister (likt Niklas Orrenius
reportage i DN 29/5 om Vivalla) som övriga
samhället kommer i kontakt med den miljö som
råder i utsatta områden. Invånarna här är
mestadels av utländsk bakgrund, och
sysselsättningen är mycket låg. Jag vågar påstå
att det är när det finns brist på framtidshopp som
människor gör extrema val i livet.
I ett slags limbo
Samtidigt som vi har svårt att integrera de
invandrare som redan finns i Sverige, så fylls detta
på av tusentals flyktingar som sökt sig hit undan
krig och förföljelse. Väl här har de hamnat i ett
slags limbo, osäkra över sin framtid och om de
någonsin kan få återförenas med sina nära och
kära. Dessa människor har rest hit med sina
värderingar i bagaget, och det utanförskap de
utsätts för kan trigga dem till att begå extrema
handlingar. Inte undra på att just invandringsfrågan
är den som oroar väljarna mest.
I vårt land finns även de bland lokalbefolkningen som förlorat hoppet om en politiskt hållbar framtid. Det
är dessa som röstar på missnöjespartier, som förespråkar enkla och snabba lösningar.
Högerextremismen utgör också ett hot mot landets inre säkerhet. Vi har redan sett missnöjet växa till
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den grad att både statlig och privat egendom har satts i brand.
Det oacceptabla har blivit norm
Under dessa omständigheter har alla möjliga slags värderingar blivit förekommande även i den
offentliga debatten. Yttringar som förr ansågs oacceptabla har blivit norm. Samtidigt anklagas legitima
kritiker för att de generaliserar och skuldbelägger en hel folkgrupp. Men vi måste kunna hålla två tankar
i huvudet samtidigt och våga peka ut missförhållanden i samhället. Som imam anser jag alltså det även
vara viktigt att peka ut missförhållanden som är särkskilt förekommande bland Sveriges muslimer.
Våra rådande utmaningar hör således ihop. Samtidigt som vi inte kan påverka globala företeelser, så
tror jag att vi genom starkt ledarskap kan minska dess negativa effekter här hemma. Och det är inte
bara våra ledande politiker som behöver visa prov på beslutsamhet. Även aktörer i det civila samhället
behöver använda sitt inflytande för att se till att samhället kan prestera under hårda förhållanden. Där
har lärare, tränare, företrädare och religiösa ledare likt jag själv ett stort ansvar.
Kashif Virk
imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/fuR4Et49
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Muslimer vill hindra extremister
Östgöta Correspondenten Premium. Publicerat på webb 2016-12-11 16:31.

Muslimer i Sverige ska utbilda sig, jobba och
integrera sig. Och sedan, som en del av
samhället, ska man kämpa mot orättvisor. Det
är den rätta vägen. Radikalisering är fel väg att
gå." Det säger imamen Kashif Virk som
besökte Linköping på söndagen.

Det är småregnigt men flera av dem som rör sig på
Stora torget i Linköping stannar för att byta några
ord med Kashif Virk. Han är imam i muslimska
samfundet Ahmadiyya i Stockholm. Han reser
landet runt för att prata om samfundets kampanj
mot radikalisering och våldsbejakande extremism.
Människor är positiva och vill prata. Jag vill visa för
allmänheten att islam är en fredlig religion. De allra
flesta tycker att det är bra att muslimer själva står
bakom en sådan kampanj och att vi jobbar för att
bekämpa radikalism, säger Kashif Virk.
Han anser att det är viktigt att markera att vanliga
muslimer står för det demokratiska och
sekuliserade samhällets värderingar. Att muslimer
är också förtvivlade över och emot att unga män
åker till IS för att kriga. Men enligt honom drar
många människor i Sverige alla muslimer över en
kam och då blir muslimer och islamister eller
extremister sak samma för dem. Det är en
utveckling som oroar honom och hela samfundet.
Det börjar bli vanligare att kvinnor med slöja får
sina slöjor nerdragna eller att man upplever eller
hör fula kommentarer om islam. Det är jobbigt för
dem som utsätts. Men det bidrar också till att de
unga muslimer känner sig orättvist behandlade.
Det kan få dem att tro att allt är västerländernas
fel. För en del blir då steget ur vilsenhet till Isis
lockande, säger Kashif Virk.
Och det är just det steget som deras kampanj
"Stoppa krISen" vill förhindra.
Vi pratar mycket med unga muslimer som är på
glid. Vi vill upplysa dem om att islam är en fredlig
religion. Att det inte får finnas någon våld eller
extremism i islam. Vi diskuterar att om de vill
kämpa och skapa ett bättre liv då ska de lära sig
språket, utbilda sig och skaffa ett jobb. Integrera sig och påverka. Det är den rätta kampen för en bättre
framtid, säger han.
Kashif Virk hade flera medlemmar från Stockholm med sig som hjälpe honom att dela ut flygblad och
prata med allmänheten. En av dem var Salik Hamid som nu för tiden bor i Linköping och pluggar till
läkare.

Sida 876 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Jag känner att det är min medborgliga skyldighet att agera. Det finns så mycket okunskap. Vi vill sprida
kunskap om islam och hindra de unga som fått fel bild av religionen att åka till IS, men vi vill också föra
diskussionen här. Det är viktigt att prata, säger salik Hamid.
Ahmadiyya Muslimska Samfundet (AMS) i Sverige har 1 000 medlemmar och imamer i fyra städer:
Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. Samfundet grundades i Indien 1889 och etablerades i Sverige
1956. Huvudkontoret finns i London.
ÄMNE: integration Zenaida Hadzimahovic 013 28 04 21
© Östgöta Correspondenten Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/JJi90G6u
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Imam Kashif Virk: Böneutropet är inte politiskt
Dagen Premium. Publicerat på webb 2018-02-28 08:49.

Att tillskriva böneutropet politisk innebörd
utifrån en juridisk skrift som få muslimer läst,
är något långsökt. Detsamma skulle kunna
tillskrivas kyrkklockor, som en slags markör
för att vi lever i ett kristet samhälle, skriver
Kashif Virk.

Tack för att du har registrerat dig!
Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på
Dagen.se.
Du är nu inloggad!
Du är nu inloggad på Dagen.se och kan läsa alla
artiklar och digitaltidningen eDagen. Om du vill
ändra adress eller byta lösenord gör du det på Min
sida.
Den före detta muslimen Tomas Samuel skriver i
en debattartikel om innebörden av det muslimska
böneutropet och hur den bör förstås (22 februari).
Även om det finns en del aspekter däri som jag
kan hålla med om, så förekommer också vissa
saker som fordrar ett bemötande och
förtydligande.
Det muslimska böneutropet är en kallelse till bön,
och en tidig tradition inom Islam. Dess syfte är att
förbereda muslimer inför den centrala formen av
dyrkan, Salat. Orden som används däri är
utformade för att väcka ödmjukhet och vördnad
inför gudstjänsten. Den påminner muslimer om
deras tro och skyldigheter gentemot samhället.
Genom bönen etablerar muslimen en levande
relation med sin Skapare, och kan därigenom
också förstå betydelsen av att tjäna Guds skapelse
och sina medmänniskor bättre. Böneutropet är
dessutom mycket vackert och harmoniskt att
lyssna till.
I en hadith i samlingen Bukhari står det att när
muslimerna kom till Medina, så hade de ingen
metod för att kalla till bönen. De fick i stället själva
beräkna tidpunkten för bönestunderna och
sammankomsten. Vissa föreslog då att man skulle
använda sig av kyrkklockor likt de kristna gjorde,
eller ljudhorn likt judar gjorde, eller helt enkelt att tända en fackla som man kunde se från långt håll.
Men för att ge muslimerna en distinkt kallelse, så föreslogs alltså de nuvarande orden. Enligt vissa
traditioner inspirerades de första muslimerna till dessa ord genom drömmar de sett. Utroparen
(muezzin) riktar sig mot Mecka under själva utropet, som är Islams största helgedom och vallfärdsort
(Hajj).
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Genom böneutropet får muslimer i omgivningen en invit till bönen. Profeten Muhammad (frid vare med
honom) sa en gång att även om en ensam person i öknen genomför denna kallelse, så belönas denne
för att ha vittnat om Gud även i enskildhet.
Inom olika religioner finns olika ljud som kallar till gudstjänst. Så länge de inte bär någon klar och tydlig
mening, så är det svårt att förstå dess innebörd och syfte. Det är svårt att ta till sig budskap som inte är
självförklarande. Därför är det muslimska böneutropet smyckat med ord som påminner om Guds enhet,
om Profetens (frid vare med honom) profetskap och betydelsen av dyrkan och att verka för (samhällets)
framgång och välstånd. Böneutropet förser även muslimer om övertygelsen att bönen är vägen till
framgång.
Att tillskriva böneutropet politisk innebörd utifrån en juridisk skrift som få muslimer läst, är något
långsökt. Detsamma skulle kunna tillskrivas kyrkklockor, som en slags markör för att vi lever i ett kristet
samhälle (där endast denna form av offentliga religiösa förkunnelser ska tillåtas). Att dessutom säga att
de ej skulle vara harmoniska med ett demokratiskt samhälles värderingar är också högst godtyckligt.
Det är motsägelsefullt att de argument som Samuel använder sig av, likväl kan anföras som protest mot
offentligt ljudande kyrkklockor. Exempelvis att "ingen ska bli tvingad att lyssna på en trosbekännelse
han inte tror på". Hur är denna syn förenlig med religionsfriheten, kan man dessutom undra?
Likt biskop Fredrik Modéus skriver, ligger det ytterligare motiv bakom motviljan till böneutrop: "Men
bakom invändningar som att böneutrop stör eller att religion är en privatsak finns frågan om
kristendomens kulturella särställning i det offentliga rummet."
Tvärtom får vi ofta höra att vi lever i en sekulär stat med religionsfrihet, där alla religiösa traditioner är
likställda. Det går alltså inte att diskriminera mellan olika etablerade religioner, utan att göra en
inskränkning på religionsfriheten.
Även om jag själv inte anser det vara viktigt att driva frågan om offentliga böneutrop, så reagerar jag på
de invändningar som anförs och de skäl som uppges för att detta inte är välkommet. I stället borde alla
vi som tror på Gud, oavsett religiös tradition, göra gemensam sak för att öka kunskapen om vad våra
olika religiösa uttryck innebär.
Kashif Virk, imam Islams ahmadiyya församling, Stockholm
Rösta!
Håller du med debattören?
Ja Nej Vet inte
Visa resultat
Ja (18%)
Nej (79%)
Vet inte (2%)
146 röster
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som
framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Extra-info:
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Nu måste debatten skifta till en höger-vänster-konflikt
Expressen. Publicerat i print 2015-09-09. Sida: 4.

■■ Vi som dagligen mäter och följer sociala
medier flöden bevittnar nu ett skifte. Bilden på
treårige Alan blev en vändpunkt i
migrationsdebatten. ■■ Det som nu i längden
behöver dominera det offentliga samtalet är en
klassisk högervänster-konflikt, skriver LO:s
Tobias Lundin Gerdås och Johan Ulvenlöv.

Den fruktansvärda bilden av den treårige pojken
Alan Kurdi blev en vändpunkt i migrationsdebatten.
Hans ohyggliga öde blev en världsnyhet som
skapade berättelser om medmänsklighet. Vi som
dagligen mäter och följer sociala medier flöden
bevittnar nu ett skifte. Samtidigt är vi rädda att
trenden mot en alltmer rumsren rasism ska
fortsätta. Den senaste veckans mobilisering för ett
humanare Europa får därför inte vara förgäves. Nu
måste vi tillsammans med progressiva liberaler,
allmänborgerliga, socialdemokrater, fackliga, gröna
och vänsteraktivister skapa en humanistisk allians
med kraft att stå emot rasisternas hat.
Vi mäter dagligen händelser i sociala media. Våra
mätningar visar en alarmerande utveckling under
2015. Vi ser att delningar från rasistiska
webbplatser och sajter med koppling till
Sverigedemokraterna har växt med 70 procent sedan årsskiftet.
De rasistiska sajterna vänder sig inte längre bara till de redan invigda utan har under sommaren, i ökad
grad, delats av personer utan anknytning till den rasistiska rörelsen. Utvecklingen har gått snabbt. Bara
under den senaste månaden har rasistsidorna haft fler delningar per artikel än stora nyhetskanaler som
SvD och DN. Detta samtidigt som Facebook, med alla dess delningar, numera måste anses vara vår
största nyhetstidning. Varannan svensk läser Facebook dagligen.
Det har gått så långt att en sverigedemokratisk problemformulering under 2015 har letat sig in på
ledarsidorna i etablerad media som Göteborgsposten, Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Det
innebär inte nödvändigtvis att de har delat sverigedemokratiska ståndpunkter i sak, inte heller deras
förslag på lösningar men debatten har ändå förts på sverigedemokratiska villkor där frågeställningen
"Hur mycket invandring tål Sverige? " har varit debattledande snarare än den humanistiska positionen
"Vad mer kan vi göra för att avhjälpa flyktingkrisen? ".
En förklaring till att rasismen tar allt mer plats i sociala medier är makten att dela inlägg och artiklar i
sociala medier, vi kan kalla det delningsmakt. Utvecklingen beror dels på ett långvarigt opinionsarbete
från Sverigedemokraterna, dels på att de lägger stora resurser på systematisk spridning av innehållet.
Många av de nyheter som når oss via Facebook har sitt ursprung i rasistiska webbsidor. Avpixlat, Fria
tider, Exponerat. Det offentliga samtalet har påverkats.
Så kom bilderna från flyktingkatastroferna som visade på ett fruktansvärt lidande. Bilden på den döde
Alan spreds oerhört snabbt över världen. Bara på svenska Twitter nämndes bilden över 5000 gånger.
Något oerhört har skett bara under den senaste veckan:
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■ Nära 64 000 delningar på Facebook om en nyhet att ett företag skänker pengar till flyktingkatastrofen.
■ Över 3 miljoner visningar av ett filmklipp på Facebook när Hans Rosling förklarar för en dansk
journalist att man måste se till andra fakta än bara det som presenteras i media f ör att förstå
flyktingkatastrofen.
■ Över 1,2 miljoner visningar av filmklippen på Stefan Löfvens egna facebooksida där han svarar den
11-årige Agnes Olsson om hur vi kan hjälpa dem som flyr.
Trycket på nätet har fått en omedelbar effekt i att hjälporganisationer rapporterar om en stark vilja att
hjälpa. Enbart Radiohjälpen fick in fyra miljoner kronor samma dag som insamlingen till de som flyr
startades. Vi ser även att egna insamlingar drar igång och privatpersoner som själva tar initiativ för att
hjälpa flyktingar.
Sverige polariseras. Kampen om problemformuleringen i migrationsdebatten är hård. Såväl den
rasistiska som den antirasistiska rörelsen är mobiliserad. På nätet har en rasistisk infrastruktur skapats
som nu når långt utanför de egna leden. Det är allvar nu. Men det finns ljuspunkter.
Tillsammans måste vi nu fortsätta att tränga undan hatet med meningsfulla berättelser om humanitet. I
längden behöver debatten skifta till en klassisk höger-vänster-konflikt där upprördhet över den skeva
fördelningen av resurser, den höga långtidsarbetslösheten, bostadsbristen och välfärdens finansiering
återigen tillåts dominera det offentliga samtalet.
"Sverige polariseras. Kampen om problemformuleringen i migrationsdebatten är hård."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Bildtext: JOHAN ULVENLÖV Strategi och opinion, digitala medier, LO | TOBIAS LUNDIN GERDÅS
Opinionsbildningsansvarig, LO | MIGRATIONSDEBATTEN. Vi måste fortsätta att tränga undan hatet
med meningsfulla berättelser om humanitet, skriver Lundin Gerdås och Ulvenlöv. Tusentals flyktingar
har vandrat från Budapest till gränsen mot Österrike. | Låt oss få veta vad som sker i moskéerna Kashif
Virk: Radikaliseringen i Gävle visar att moskéer på lokal nivå måste bli mer öppna och inbjudande. |
Älgarna plågas - för en stunds avkoppling Camilla Björkbom: Älgjakten som nu startat kommer att bli en
plågsam historia för djuren. | I vilka bostäder ska de starta sitt nya liv? Lennart Weiss: Var finns det
program som gör det trovärdigt att ge bostäder till de som flyr hit?
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/YJxTXFK4

Sida 882 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Sluta svartmåla islam i medierapporteringen
Göteborgs-Posten Plus. Publicerat på webb 2019-09-26 15:00.

När rubriker och ingresser kryddas med ord
som sharia, halal och jihad för att fungera som
klickbeten påverkas människors uppfattning av
islam. Det göder den redan omfattande
islamofobin i samhället, skriver imamen Kashif
Virk.

"Mördare får tillbaka Koranen i fängelset"
(Kvällsposten 12/9). "Islam måste moderniseras för
att kunna överleva" (DN 18/9). "Detta måste Islam
förändra" (Dagen 29/9). Det här är ett axplock av
rubriker på artiklar som handlar om muslimer i
Sverige bara under den senaste månaden. Dylika
rubriker sätts på ledare, krönikor och reportage
regelbundet, månad efter månad, år efter år.
Fortfarande behandlas islam i media som någon
slags monolit, en enhetlig religion utan variation.
Muslimer och deras "gemensamma" intressen
målas upp i svepande formuleringar, utan
eftertanke. Internationella studier visar hur islam
regelmässigt framställs som en intolerant och
våldsam religion i många medier.
Internationella studier visar hur islam regelmässigt
framställs som en intolerant och våldsam religion i
många medier
Man får uppfattningen av att det främst handlar om
ett islam som en mediekonstruktion.
Påverkar opinionen
Religionskritik är ett legitimt och nödvändigt inslag i
en demokrati. Olika religioner ska kunna utstå
invändningar mot både dess tro och praktik.
Muslimska företrädare måste också bli bättre på
att bemöta kritik på ett sätt som både är begripligt
och tillgängligt. Men ofta handlar mediers
bevakning av islam om mycket mer än så.
Medierapporteringen av islam får allvarliga
konsekvenser för hur makthavare, opinionsbildare
och den breda allmänheten uppfattar islam och
muslimer i stort. I fjol gav det utslag i en
polariserad valrörelse som till stor del handlade om
integrationen av muslimer.
Bevakningen av islam i Sverige präglas av en allmän skepticism mot religion samt en islamofobisk
diskurs som har rötter i Västvärldens antimuslimska idéhistoria
Det må vara mediers uppgift att beskriva verkligheten som den är, utan några skygglappar. Men
bevakningen av islam i Sverige präglas av en allmän skepticism mot religion samt en islamofobisk
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diskurs som har rötter i Västvärldens antimuslimska idéhistoria. Länge var detta islam det externa hot
som ständigt hägrade över den europeiska civilisationen.
Skapar stigmatisering
Journalister måste bli medvetna om att den bild som de bidrar till att konstruera av en redan
främmandegjord världsreligion ofta reducerar den till en subversiv ideologi. Den göder därmed den
redan omfattande islamofobin i samhället. I alternativa medier förekommer rubriker som är än mer
stigmatiserande, vilka får stor spridning. Detta mynnar ut i becksvarta diskussioner och hatkampanjer
på sociala medier.
Jag har följt mediebevakningen av islam nära under de senaste åren. Det är min bestämda uppfattning
att rubriker och ingresser garneras med ord som är kopplade till islam (sharia, halal, jihad) för att tjäna
som klickbeten och väcka sensation. Islam får en alldeles särskild behandling i media. Och detta får
konsekvenser.
Ska denna diskurs kunna förändras, måste muslimska församlingar vara redo att inleda detta samtal
och bemöta kritiska uppfattningar
Under årets bokmässa kommer vår församling därför uppmärksamma detta med temat "Islam i media",
för att föra samtal och väcka debatt i denna viktiga fråga. Ska denna diskurs kunna förändras, måste
muslimska församlingar vara redo att inleda detta samtal och bemöta kritiska uppfattningar (ofta fullt
naturliga) precis som vilken samhällsaktör som helst. Men det finns inget som förbinder oss med att
ständigt tala om den bild av islam som för oss är en konstruktion snarare än vår egen verklighet. För att
vi ska kunna tala om vad islam betyder för oss, måste medier spela sin roll i att först beskriva denna
verklighet. Rapporteringen om islam och muslimer i Sverige måste neutraliseras.
Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya församling
Image-text:
Muslimska företrädare måste också bli bättre på att bemöta kritik på ett sätt som både är begripligt och
tillgängligt. Men ofta handlar mediers bevakning av islam om mycket mer än så, skriver debattören.
Bild: Cornelius Poppe/TT, Privat
© Göteborgs-Posten Plus<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/O9Q5UFhL
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Elever utan självkänsla får svårt att prestera
Expressen. Publicerat i print 2015-08-17. Sida: 4.

■■ Bryts självkänslan ner är det svårt att
prestera. Från nästa år investerar vi 200
miljoner i att förstärka elevhälsan. ■■ Vi inrättar
nu också nationella skolutvecklingsprogram i
syfte att bland annat bygga trygghet och
studiero, skriver Gustav Fridolin (MP).

Minns du den första skoldagen efter sommarlovet?
Den packade skolväskan, en ny klass eller kanske
kompisarna du saknat under sommaren, en lärare
du känner förtroende för, ett nytt spännande ämne
eller kanske en ny lärare som kommer öppna
dörrar till kunskap och självförtroende? Den här
veckan är våra barn just där, och de allra flesta ser
fram emot dagen då skolan börjar igen. En
majoritet av eleverna i Sverige tycker det är roligt
att gå till skolan. Man har förtroende för sina lärare,
när man ska beskriva vad man tycker är bra i
skolan kommer personalen på första plats tätt följt
av kompisar och skolämnen och nio av tio anser
att lärare och elever möter varandra med respekt.
Det är till och med en siffra som ökat under
2000-talet.
Men samtidigt finns det elever och lärare som är
med om saker ingen ska behöva uppleva på sin
arbetsplats. Det finns elever som i dagarna går runt och oroar sig för att skolan ska börja igen. Som inte
kan koncentrera sig på lektionerna för att man har en klump i magen inför rasten. Som när man sitter
uppkopplad med en uppgift hela tiden störs av kränkande anonyma meddelanden.
Lärande och skolmiljö hör ihop. Bryts självkänslan ner är det svårt att prestera.
Det motsatta sambandet gäller också. Elever som inte får tiden de behöver med en lärare och
verktygen för att hänga med på lektionerna kommer ha svårt att hålla koncentrationen. Efter en tid
kommer eleven söka allt mer desperata tekniker för att flytta fokus från det man själv uppfattar som ett
pinsamt skolmisslyckande. Det kommer drabba just den eleven och det kommer att förstöra studieron
för alla andra. Få saker är så nedbrytande som att alltid behöva känna sig orolig för ett prov eller ett
utvecklingssamtal.
Därför är en av de viktigaste sakerna vi kan göra också för att eleverna ska trivas med skolan att alla får
den tid de behöver med sina lärare och att de som behöver får stöd i tid. Därför är regeringens
investeringar i fler lärare, mer tid för lärarna att göra sitt jobb och högre attraktivitet i läraryrket i
förlängningen också investeringar i en bättre arbetsmiljö i skolan.
Elever, oavsett ålder och skola, säger att vuxennärvaro under lektionsfri tid är den mest effektiva
insatsen att förebygga och upptäcka mobbning. Under många år har lärarna fått ägna mer tid åt att fylla
i papper samtidigt som tusentals medarbetare skurits bort från svensk skola. Det har blivit mindre tid
över för eleverna. Det är denna utveckling som vi vill vända. Vi behöver fler vuxna i skolan för att all
elever ska bli sedda.
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Ofta fungerar elevhälsan som motor i skolans arbete för trygghet, och ger lärare stöd i arbetet med att
kunna möta olika elever. Från nästa år investerar vi 200 miljoner i att förstärka elevhälsan.
Vi inrättar nu också nationella skolutvecklingsprogram för att ge skolans huvudmän och rektorer stöd i
arbetet med att systematiskt utveckla skolans arbete. Det handlar inte om någon tillfällig satsning utan
långsiktiga strukturerade insatser. Ett av programmen handlar om att ge lärare och rektor verktyg för att
bygga trygghet och studiero och arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.
Arbete för jämställdhet och normkritik är särskilt viktigt. Vi vet att tjejer, unga hbtq-personer och unga
med funktionsnedsättning upplever särskilt stor utsatthet i skolan.
Att de flesta trivs i skolan är ingen tröst för en lärare som utsätts för våld eller en elev som känner oro
inför skolstarten. Alla, elever och lärare, ska kunna känna trygghet på sin arbetsplats.
"Det finns elever som oroar sig för att skolan ska börja igen"
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Fler imamer måste ta avstånd från jihadister
Kashif Virk: I nuläget finns det ytterst få muslimska imamer som motarbetar jihadister offentligt.
Vi undersköterskor torkar inte bara skit
Michelle Jansson: Varje dag försöker vi göra det bättre för våra äldre - försök göra det du också.
Tror ni verkligen att barnen nöjesflyr hit?
Patrik Nilsson: Till er som orkar klaga på att ensamkommande ibland ser äldre ut: Att ni ens orkar bry
er.
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Michaela Möller Josefin Berglund
@Michaela_Moller @jossanberglund
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: SKOLSTARTEN. Skolan ska vara en lugn, trygg och skapande miljö för alla elever. Trots det
går allt för många runt med en klump i magen, skriver Gustav Fridolin (MP).
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/sFbOFYgw
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Populistiska och ängsliga politiker bortser från
internation…
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-08-30 16:44.

REPLIK DN DEBATT 30/8. Christian Carlssons
debattartikel är på många sätt en kri…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
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Varför flyttar sig ramadan varje år? - 9 vanliga frågor och
svar om fastan
Metro - Skåne. Publicerat i print 2017-05-29. Sida: 8.

Ramadan. Fastemånaden ramadan är en av
årets viktigaste muslimska högtider och pågår i
år mellan den 26 maj och 24 juni. I samband
med att den infaller är det vanligt att muslimer
får en hel del frågor om hur det hela går till. Vi
tog hjälp av imamen Kashif Virk från Islams
Ahmadiyya Församling Stockholm för att få
svar på de vanligaste frågorna om den
muslimska fastan.

Varför fastar man under ramadan?
- Fastan är en av islams fem grundpelare, så det
är en av de fem formerna av dyrkan som Gud har
lärt muslimer. Grundpelarna är trosbekännelsen,
bönen, allmosan, fastan och vallfärden till Mecka.
Bör alla fasta eller finns det vissa som bör låta bli?
- De som inte ska fasta är sjuka, de som är på
resande fot och ammande. Vi brukar också räkna
in barn i kategorin som inte bör fasta. Men det
finns ingen strikt ålder för när barn ska börja, utan
det är personligt. Man brukar säga upp till
16-17-årsåldern, men det beror på.
Vad är det man avhåller sig från under en månad från gryning till solnedgång?
- Mat, dryck och samlag är det man avhåller sig ifrån. Man ska också vara extra noga med att inte ljuga,
inte gräla och att försöka göra så mycket gott som möjligt. Även om det är en del av islamsk lära i
vanliga fall också så är ramadan en särskild träningsperiod där man avstår från onda vanor och
utvecklar sina goda egenskaper.
Varför just mat, dryck och sex?
- Mat och dryck är för att man bland annat ska känna hur fattiga människor har det, för att man ska
kunna öka medlidandet och medkänsla för dem. Genom att avstå från föda brukar man också säga att
ju mer hungrig man är desto mer förädlad blir ens bön till Gud. Så man minskar på den fysiska födan
samtidigt som man ökar den spirituella födan. Det är samma sak med samlag, det är också en fysisk
njutelse som man drar ner på.
Varför flyttar sig ramadan varje år?
- Det muslimska året följer, likt judarnas kalender, månen. Därför är året tio dagar kortare.
Finns det några särskilda sedvänjor som pågår under just ramadan?
- Man bjuder varandra, släktingar och vänner och även andra, på iftar, måltiden som bryter fastan.
Sedan är det också extra gudstjänster i moskén. Muslimer försöker också läsa koranen så mycket som
möjligt under ramadan.
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Från solnedgång till gryning - vad är tillåtet och inte tillåtet att äta, dricka och så vidare?
- Man får äta och dricka vad man vill. Förutom alkohol och griskött, men det får man inte göra i vanliga
fall heller. Men i övrigt får man äta, dricka och ha samlag då.
Hur fungerar det rent praktiskt med att fira ramadan i Sverige?
- I Sverige blir det så att det bara är några timmar per dygn som man inte fastar. Så det gäller att
planera, särskilt hur mycket vätska man ska få i sig och balansera det hela. Man kan också försöka att
ta en tupplur när man har möjlighet. Det är förstås krävande för de som arbetar. Det är normalt och de
flesta brukar säga att man kommer in i det efter tvåtre dagar.
Hur är det att fira ramadan i ett land som inte är muslimskt?
- När man är i ett muslimskt land så har man det hela tiden i sin omgivning och miljö. Man påminns om
fastan, andra talar om det, man samtalar om dess välsignelser och hur man mår i kropp och själ. I
Sverige har man inte så många att tala med, utan det är då i moskén i kvällarna när vi ses.
På dagarna får man ofta en hel del frågor och funderingar från de som inte fastar.
Bildtext: "Vi blir jätteglada när folk fråga och är intresserade", säger imamen Kashif Virk, som hjälpte
Metro med de vanligaste frågorna kring ramadan.
© Metro - Skåne eller artikelförfattaren. Utgivare: Per Gunne. Databasens namn: Per Gunne / Metro - Skåne /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Varför skapa oklarhet om alliansens reformer?
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-08-31 17:43.

REPLIK DN DEBATT 30/8. Integrationen måste
fungera bättre än i dag.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/imfVSdxR

Sida 890 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

VI MÅSTE STÅ ENADE I KAMPEN MOT TERRORISM
Metro - Göteborg. Publicerat i print 2017-04-10. Sida: 14.

KASHIF VIRK, IMAM

Fredagens attentat i centrala Stockholm lämnade
oss alla djupt berörda. Våra tankar och böner är
med alla dem som drabbats, bland de omkomna
och skadade. Attentatet skedde på en plats som
ligger nära hjärtat för alla Stockholmsbor. Längs
Drottninggatan finns flera byggnader som
påminner oss om det vackra, öppna och
demokratiska samhälle som vi lever i, däribland
Riksdagen och Kulturhuset. Intill gatan ligger även
Sergels torg, en plats som vi samlas på i tider av
både glädje och sorg.
Och det här är en tid av sorg. Människor är
fortfarande inlagda på sjukhus och vårdas för
allvarliga skador. Andra får besked om omkomna
anhöriga; familjemedlemmar, släkt och vänner.
Men för de av oss som var ute under fredagen fick
vi även se en annan sida av vår kära stad. Det var
människor som var ute för att hjälpa andra. Det var
Stockholmsbor som öppnade sina hem för
strandade människor. Även jag fick möjlighet att
sätta mig i bilen och köra folk genom stan söderut.
Vi alla imponerades av det fantastiska arbete som polisen, säkerhetstjänsten och sjukvårdspersonal
genomförde. Trots oerhörd press och att denna händelse saknar tidigare motstycke i Sverige, verkade
som om de var förberedda och agerade resolut.
Dagen efter var jag vid Åhléns för att lägga blommor. Inramningen var fantastisk där folkhavet stod
riktade mot denna enorma vägg av blommor. På Sergels torg anordnades i går en kärleksmanifestation
där jag deltog tillsammans med min församling. Det är fantastiskt hur allvarliga händelser likt den i
fredags för oss samman, och gör oss till sanna medmänniskor.
Från denna mycket tragiska händelse tar vi alltså med oss positiv energi för att bygga ett starkare och
mer enat samhälle. I en orolig tid och i en orolig omvärld, behöver vi visa att vi inte är rädda för dem
som önskar sprida hat och ondska. Det bästa botemedlet mot hatet är den kärlek som vi visar varandra.
Jag hoppas att Sverige växer sig starkare som samhälle efter det som har hänt. Jag hoppas vi förstår
att vår fiende är gemensam, och att vi inte utpekar förövaren som representant för någon etnicitet,
religion eller land. Det pluralistiska samhälle som vi har byggt är värt att bevara - och kanske är det just
vår mångfald som terroristerna avundas allra mest.
I min heliga skrift står det att mordet på en människa är ett mord på hela mänskligheten (5:32), och att
terror är värre än mord (2:217). Som muslim är det därför särskilt viktigt att jag uttrycker mitt
fördömande för detta attentat. Runtom i världen drabbas många muslimer av liknande hemska dåd, och
jag kan tänka mig att de känner solidaritet med offren och de anhöriga i Stockholm. I kampen mot
terrorismen måste vi alla därför stå tillsammans.
Om debattören ...
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Sysselsättning: Imam. Ort. Stockholm.
Gör. Studerar religionshistoria.
Bildtext: "Jag hoppas att Sverige växer sig starkare som samhälle efter det som har hänt. Jag hoppas vi
förstår att vår fiende är gemensam", skriver imamen Kashif Virk.
© Metro - Göteborg eller artikelförfattaren. Utgivare: Per Gunne. Databasens namn: Per Gunne / Metro - Göteborg /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/EIkbeMQ9

Sida 892 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Fler muslimer måste ta debatten
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2017-10-25 05:00.

Enligt min erfarenhet känner många muslimer i
dag en uppgivenhet inför att delta i det
offentliga samtalet. De hamnar ständigt i en
försvarsposition.

Jag vill visa att man som troende och
praktiserande muslim också har en plats i det
offentliga, skriver Kashif Virk, imam, Ahmadiyya
Muslimska Samfundet.
Under senare tid har en rad skribenter
uppmärksammat föreställningen Muslim Ban på
Dramaten. Det beror på att en av dess
medverkande, en muslim, har åsikter som är
mycket extrema och anti-demokratiska. Om detta
varnar bland annat frilansjournalisterna Magnus
Sandelin och Sofie Löwenmark.
Kritiken mot valet av medverkare, som
sammanfattats i en ledare av Bawar
Kim Ismail i Gefle Dagblad, är i huvudsak att det är
fel person som ges möjlighet att berätta om ett
mycket allvarligt samhällsproblem, nämligen
muslimhatet och islamofobin. Valet av medverkare
riskerar nu i stället spä på fördomarna mot
muslimer ytterligare.
Kritiken mot föreställningen är, enligt vad jag läst,
högst begriplig och legitim.
Ingen homogen grupp
I dag finns det många människor i vårt samhälle
som har svårt att se skillnad mellan olika muslimer
och anser utövare av islam utgöra en homogen
grupp. Det finns alltså en uppfattning om att
muslimer generellt tycker och tänker samma sak.
Detta är ett tankegods som jag själv stöter på
regelbundet.
Att muslimer främmande- och misstänkliggörs i det
offentliga är vanligt förekommande. Men detta kan
innebära ett problem. Enligt min erfarenhet känner
många muslimer i dag en uppgivenhet inför att
delta i det offentliga samtalet. De hamnar ständigt i
en försvarsposition, och har det svårt att arbeta sig
igenom en barriär av fördomar innan det egentliga samtalet kan inledas.
Ta plats i offentligheten
Min önskan är att vi muslimer ska vara beredda att ta denna debatt. Just nu är vår religion onekligen
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den mest omdiskuterade av alla religioner.
Att muslimer som grupp (enligt fördomen om vår homogenitet) får företrädas av fel slags röster, är inte
alls något positivt. Men det finns ingenting som hindrar oss andra från att träda fram och ta vår plats i
offentligheten.
Jag har i flera år tagit denna debatt, och kommer om Gud vill fortsätta att göra det. Jag tror nämligen
starkt på att dialog bryter barriärer och framvisar våra inbördes likheter - som är mycket större än våra
olikheter.
Jag önskar visa att man som troende och praktiserande muslim också har en plats i det offentliga.
Ofta får man höra i diskussioner om islam att det även finns "liberala" och "progressiva" muslimer, utan
någon vidare definition av vad det innebär. Men är det nödvändigtvis muslimer som inte ber eller läser
Koranen som inräknas i denna kategori?
På Wikipedias sida med detta tema, där jag själv inräknas som en sådan företrädare, finns dock en mer
nyanserande beskrivning av denna grupp: "Liberal islam, progressiv islam är uppfattningar som tar
ställning för islam som tro, men även för icke-konservativa västerländska politiska idéer."
Fler måste ta plats
Därför hoppas jag att alla slags muslimer tar plats i det offentliga samtalet, gör sin röst hörd och vågar
arbeta för att åstadkomma en förändring.
Skriv debattartiklar, organisera seminarier och inled intressanta projekt som även belyser den utbredda
islamofobin i vårt samhälle. Men arbeta även socialt med att visa på de goda sidorna av vår religion,
som att hjälpa människor i utsatthet och nöd. Detta är en viktig del av vår tro, men har också ett stort
signalvärde och kan bryta de många fördomar som finns om islam.
Kashif Virk
Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
Image-text:
Bild: Urban Tjernberg, TT
Kashif Virk Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/edf1nJVP
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Carolin Dahlman: Kalla inte motstånd mot ofrihet för
"islamkritik"
Kristianstadsbladet. Publicerat på webb 2017-09-27 11:57.

Den som vänder sig emot att kvinnor i
Saudiarabien exempelvis inte får resa utan
tillstånd av en man kritiserar inte islam. Det är
inte religionen i sig som beskylls, utan det
regelverk som stoppar människor från att leva
fritt.

Den som ropar "islamofob" stoppar oss feminister
och frihetsälskare.
När nyheten om att kvinnor i Saudiarabien ska få
köra bil kom häromdagen blev många glada. Vi
tänkte att nu får kvinnorna större frihet, mer
respekt och chans att forma sitt liv som de själva
vill. Wow! Hurra!
Men imamen Kashif Virk, baserad i Stockholm,
reagerade annorlunda: "Oinsatta islamkritiker
förlorade precis sitt stora argument: "I
Saudiarabien får kvinnor inte köra bil", skrev han
på Twitter.
Vad menar han? Att den som har ifrågasatt varför
människor av ett visst kön förvägras att få
rörelsefrihet automatiskt är islamkritiker? Att vi inte
borde ha klagat över förbudet? Att problemen nu
är ur världen och vi borde sluta gnälla?
Hans tweet väcker många frågor. Och avsky.
I stället för att applådera den saudiske kung
Salmans oväntade utspel på tisdagen vände Virk
sig mot svenska "islamkritiker"? Det oroar mig att
en del muslimer inte accepterar att det finns skäl
att skälla på dem som hänvisar till islam för att
förtrycka människor. De borde väl snarare vara
rädda för dem som svärtar ner islams rykte.
Visst finns det enskilda islamhatare som av någon
absurd anledning ger sig på kvinnor i slöja i stället
för att se hur dessa behöver stöd mot
hedersstrukturer, och visst finns det galningar som
beskyller samtliga ur en religion för det vissa gör
och tar till antidemokratiska metoder som att
bränna moskéer. Men vi är många som är seriösa
och agerar från hjärtat.
Det vänder sig i magen på mig att Virk inte jublar, utan tar chansen att späda på konflikter. Han riskerar
att skrämma till tystnad och det är sorgligt, för feminister och liberalers kamp är dessvärre inte över.
Bitte Hammargren från Utrikespolitiska institutet menade att anledningen till helomvändningen kring
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bilkörande inte var att herrarna i toppen plötsligt ville ge damerna frihet. I stället var det tryck i ekonomin
som styrde. Man vill få ut kvinnorna i arbetslivet samt "minska förbränningen av den egna oljan" (P1
Morgon 27/9).
Som argument används inte att man kommit till insikt och nu ser alla individer som värdefulla utan att
kvinnor på profetens tid körde åsnekärra.
Nej, frihetskampen måste fortsätta och inga anklagelser om att vara "islamkritiker" får stoppa oss.
Det är fortfarande så att saudiska kvinnor måste ha tillåtelse av en manlig förmyndare för att gifta sig
eller resa utomlands. De får inte öppna ett bankkonto eller läsa damtidningar. Bland folk ska kvinnor ha
en ett svart traditionellt klädesplagg som täcker hela kroppen. Även män förtrycks; det får inte
förekomma politiska partier eller fackföreningar. Att Saudiarabien försöker sprida sina wahhabistiska
idéer runtom i världen måste möta motstånd från liberala krafter.
Vi avskyr inte islam, utan de maktgalna som utnyttjar religionen för att styra och stoppa.
© Kristianstadsbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/GCj1L4XA
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"Muslimer måste bli bättre på att möta kritik"
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2019-09-19 19:00.

Att det uteslutet är kritiska röster som tar plats
i diskussionen om muslimer och islam
påverkar den allmänna opinionen och även
våra beslutsfattare negativt.

REPLIKOmar Makram och Al-Baghdady skriver i
Dagens Samhälle (17/11) debattartiklar som är
inne på samma tema, nämligen att islam har läror
som är problematiska och därför behöver
diskuteras.
De båda författarna har sitt förflutna i Mellanöstern,
och deras kritik är färgad av den upplevelse av
islam som de haft i sitt förflutna. De islamistiska
stater som i dag präglar denna region är en
produkt av historiska händelser i modern tid, och
tolkningar av religionen är färgad av bland annat
socioekonomiska faktorer, imperialism, bildandet
av nationalstater och många andra faktorer.
Exempelvis var den pakistanske tänkaren Abul Ala
Maududi (d. 1979), som av många betraktas vara
en av islamismens grundgestalter och som
formulerade idén om islamiska staten, till stor del
inspirerad av samtida revolutionära idéer som
kommunism och fascism. Denna insikt är viktig för
en fruktsam diskussion om samtida tolkningar av
islam.
Innan det som Makram kallar för "islamic revival"
ägde rum på 70- och 80-talet, hade flera stater i
Mellanöstern experimenterat med sekulära former
av statsskick, som i Turkiet och Egypten. Att dessa
gjorde sig skyldiga till olika former av sekulärt
förtryck, som förbud av slöjor, skulle varken
Makram eller al-Baghdady anse vara
representativt för den form av sekularism som de
själva företräder. Vi måste alltså kritisera olika
idéers intoleranta uttryck.
Islam har - till skillnad från sekularismen - en skrift i
form av Koranen, och därför kan man ur denna
text extrahera specifika verser som kan bli föremål
för diskussion, debatt och tolkningar. Inom islam
finns i dag tolkningar som behöver tillbakavisas,
däribland olika former av tvång såsom dödsstraff
för apostasi. Här behöver kritik komma från både
sekulärt och teologiskt håll. Men om man menar att
Koranen eller vissa hadither specifikt innehåller ondska, så behöver man vara mer specifik. Att Koranen
har inslag av våld och krig (vilket för övrigt är mer förekommande i Bibeln) beror enligt mig på att de
första muslimerna efter en tid av förföljelser gavs rätt till självförsvar. Samtidigt begränsades detta av
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andra verser som förbjöd övergrepp (2:190), terror (2:217) och manade till försoning (8:61). Även
profeten Muhammad lär ha sagt att "Eftertrakta aldrig att möta fienden (i strid), utan be Allah om fred.
Men när ni väl möter dem, bör ni vara ståndaktiga," (Bukhari) vilket visar att våld endast tilläts i
defensivt syfte.
När det gäller uppfattningen om huruvida kvinnliga imamer ska finnas eller inte, så är det också en
fråga som bör kunna diskuteras. Att det förekommer anser jag vara en naturlig följd av den liberalteologi
som kommit att prägla många människors syn på religion. Att det inte har relevans i ortodoxa
tolkningar, som min egen, är också naturligt.
Debatten om islam har nått en mognare fas, men vad den brister i är muslimska röster som vill
diskutera sin tro och bemöta kritik i media. Att det uteslutet är kritiska röster som tar plats, påverkar den
allmänna opinionen och även våra beslutsfattare negativt. Detta försöker vi i Islam Ahmadiyya motverka
genom kampanjer som "Fråga en Muslim". Under kommande bokmässa nästa vecka lanserar vi
kampanjen "Islam i Media", för att belysa den skeva bilden av muslimsk religiositet som framkommer i
media. Genom proaktiva kampanjer som dessa kan samtalet om islam berikas och nyanseras.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står
skribenten/skribenterna för.
Image-text:
Muslimer som vill diskutera sin tro och bemöta kritik saknas i medierna, menar debattören. Foto:
Marcus Ericsson, Bildbyrån
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/glDE3Tdb
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MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Expressen. Publicerat i print 2019-03-22. Sida: 4.

Så skyddar vi de unga från hatet mot muslimer
Vad är det som pågår med KD:s inriktning?
M: Bygg ut kärnkraften för att rädda klimatet
Bildtext: Farliga strömningar florerar i respekterade
delar av samhället, skriver Kashif Virk med flera. |
Jag satte verkligen kaffet i vrångstrupen av
Skyttedal, skriver Fredrick Federley (C). | EU:s
kärnkraftsbudget behöver fördubblas, skriver
Europakandidaten Tomas Tobé (M).
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas
Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen /
retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/tnlciD76
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Gotlänningar får chans att lära om islam
Gotlands Tidningar. Publicerat i print 2016-08-23. Sida: 6.

GOTLAND Under sommarens Almedalsvecka
arrangerades många samtal om islam. Under
hösten kommer imamen Kashif Virk, som
arbetar för att motverka radikalisering,
extremism och islamofobi, till Gotland för att
fortsätta samtalen.

Den 26 september kommer Kashif Virk, imam i
församlingen Islams Ahmadiyya i Stockholm,
tillsammans med några församlingsmedlemmar att
besöka Gotland för att informera om deras religion.
Besöket är en del i kampanjen "StoppaKrISen"
som syftar till att motverka radikalisering,
extremism och islamofobi. Kampanjen vill bland
annat motverka att muslimska ungdomar från
Sverige ansluter sig till terrororganisationen IS.
- Det pratades mycket om islam under
Almedalsveckan i år och det hölls många
seminarium med olika infallsvinklar. Men det var
inte så många muslimer som var inbjudna till
seminarierna. Därför är det passande att åka till
Gotland för att berätta om islam, säger Kashif Virk.
Kashif Virk är en aktiv samhällsdebattör och har
skrivit debattartiklar i många rikstidningar.
Under besöket kommer delegationen dela ut informationsmaterial och berätta om sin religion.
- Vi kommer att dela ut flygblad över hela ön och vi har kontaktat biblioteket i Visby där vi hoppas få till
ett bokbord eller så, säger Kashif Virk.
Själv kommer han att befinna sig på en central plats i Visby för att dela ut flygblad och prata med folk på
stan. Eventuellt blir det även besök hos andra muslimer - Vi vet att det har kommit många asylsökande
till Gotland och vi kommer kanske att söka upp dem, säger Kashif Virk. (Helagotland.se)
Bildtext: BESÖKER ÖN. Kashif Virk, imam i församlingen Islams Ahmidiyya i Stockholm.
© Gotlands Tidningar<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/sC1qjF9J
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Vi muslimer måste diskutera religiösa tolkningar
Läsardebatten "Moralpoliser" i förorten
Aftonbladet. Publicerat i print 2017-04-06. Sida: 6.

Skriv du med!

Under senare tid har det gjorts flera avslöjanden
inom muslimska miljöer i landet. "Kalla fakta" (4/4)
handlade om "moralpoliser" i förorten och hur
kvinnors liv begränsas. I reportaget berättades om
en skolbuss som segregerade barn efter kön. Det
ska inte få förekomma i en verksamhet som
bedrivs med statliga medel och följer
Skolinspektionens riktlinjer. I går kunde man på
Aftonbladet se en video av en imam som ger
uttryck för en mycket förHar du ett ämne du brinner för? Skriv max 1 500
tecken inklusive blanksteg och mejla din text till
oss på debatt@aftonbladet.se
nedrande kvinnosyn. Även den organisationen får
statliga medel. För mig var det oerhört pinsamt,
nästan plågsamt, att se.
De muslimska församlingarna måste börja
diskutera dessa saker. Att modiga debattörer lyfter
frågorna är delvis för att diskussioner inom
församlingar ska uppstå, och leda till positiv
förändring. Även de som tar avstånd från dylika avslöjanden måste vara mer tydliga med att visa det.
Vissa religiösa företrädare har blivit för medieskygga, i rädsla av att inte bli rättvist beskrivna. Men jag
anser att tystnad är värre.
Att handskas med extrema religiösa tolkningar och anti-demokratiska idéer är främst statens uppgift.
För mycket fokus har legat på att skuldbelägga andra för att inte göra tillräckligt. Nu vill jag se en debatt
där vi tar fram lösningar som inte strider mot konventioner vi skrivit under gällande religiösa friheter.
Staten måste ta större ansvar.
Som imam kommer jag att fortsätta informera om min tolkning av islam. Jag hoppas att fler ledare tar
efter. Och jag hoppas att samhället inte är blott fördömande, utan med en kritisk och resonlig inställning
försöker initiera en likvärdig dialog.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Lena K Samuelsson. Databasens namn: Lena K Samuelsson / Aftonbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/kC94LlB1
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"Kärlek för alla, hat mot ingen"
KT-Kuriren Plus. Publicerat på webb 2021-04-03 17:25.

Det finns stora okunskaper och fördomar om
islam hos icke muslimer, men även hos en del
muslimer. Det vill två imamer, som reser runt i
Sverige, råda bot emot.

Många som kommer fram och pratar med Rizwan
Afzal och Kashif Virk har dålig kunskap om Islam.
- Många tror att alla muslimer ingår i samma
rörelse. Men islam är uppdelad i två inriktningar,
shia och sunni. Sedan finns det 50 olika
inriktningar inom sunni och 23 inom shia. Det är
som kristendomen, där det finns fullt av inriktningar
och församlingar, säger Rizwan Afzal.
De har parkerat på Alfred Nobels torg i Karlskoga
med sin husvagn. De har rest runt i både norra och
södra Sverige. Nu inriktar de sig på Mellansverige.
De ska vara i Örebro, Karlstad, Borlänge, Gävle
och så nu i Karlskoga.
De två har på sig tröjor med trycket, "Jag är
muslim. Fråga mig vad som helst".
- Vi vill att folk ska komma fram till oss, både icke
muslimer och muslimer. De får fråga vad som
helst, de får kritisera oss, till och med hata oss.
Men de ska visa respekt. säger Kashif Virk.
Han tar upp händelsen där folk eldade upp
koraner, bland annat i Malmö.
- Det finns ett fåtal som vill sprida hat i samhället
och splittra det. Vår syn på yttrandefriheten är inte
den samma där. Vi anser att man får vara kritisk
mot oss. Folk får komma hit och ha aggressiva
åsikter som vi kommer att bemöta. Men vi tycker
att det är moraliskt fel att häckla varandra. Det går
inte bygga ett bra samhälle om vi häcklar
varandra. Men vi står upp för yttrandefriheten, den
ger oss och andra rätten att stå här i dag.
Rizwan Afzal berättar att många har frågor om
extremism, jämställdhet och kvinnans roll i islam.
Många svenskar har frågor om kvinnor och om de
är tvungna att bära burka och hijab.
- Man kan inte tvinga någon. Det finns enligt islam inget tvång. Vi har kvinnor i vår församling som valt
att inte bära hijab och vi har kvinnor som vill bära. Det står i koranen att kvinna ska skylla sitt hår, men
det står inget om något straff om hon inte gör det.
De berättar att när många reste ner och anslöt sig till IS hade de en kampanj som kallades, "Stoppa
krisen".
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- Vi vände oss till muslimer för att vägleda dem och berätta vad som är islam och samtidigt motverka
islamofobin som spred sig då. Vi värnar om en separation mellan stat och religion. En anledning är att
även om du har hundra procent muslimer i ett land så är inte alla inom samma inriktning. Religion är
privatlivet, hur du ska leva och hur du ska vara. Inte bestämma hur andra ska vara.
Han säger att religion bara får utövas enligt landets lagar.
- Man har två val, antingen lämnar man landet eller så följer man lagarna, säger Kashif Virk.
Rizwan Afzal berättar att en del muslimer kommer fram och vill prata om jihad.
- Men många har missuppfattat innebörden med jihad. Vi tro att jihad betyder strävan mot sina egna
brister. Jihad för oss är att vägleda folk om okunskap, säger Rizwan Afzal.
Folk kommer fram till husvagnen och pratar. Vissa är nyfikna, medan andra har flera frågor.
Det finns stora okunskaper och fördomar om islam hos icke muslimer, men även hos en del muslimer.
Det vill två imamer, som reser runt i Sverige, råda bot emot.
Image-text:
Imamen Rizwan Afzal med tröjan, "Jag är muslim. Fråga mig vad som helst". Foto: Anders Persson
Imamerna Rizwan Afzal och Kashif Virk från Ahmadiyya församlingen besökte Karlskoga för att prata
och informera om islam. Foto: Anders Persson
Flera kommer fram och vill prata med de två imamerna. Foto: Anders Persson
© KT-Kuriren Plus<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/v5TW8WBw
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Heberlein: Kashif Virks kvinnosyn ett lackmustest för
landets liberaler och feminister
Nyheter Idag. Publicerat på webb 2019-06-03 19:43.

© Nyheter Idag<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/3eWByXtY
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Fredspris till helt rätt person
Folkbladet Västerbotten. Publicerat i print 2014-10-14. Sida: 19.

Malala Yousafzai är den yngste personen att få
ett Nobelpris. Förhoppningsvis kommer
hennes insats spela stor roll för arbetet för
mänskliga rättigheter i Pakistan, skriver Kashif
Virk.

Malalas kamp för frihet är viktig i dagens Pakistan.
Att Malala Yousafzai tillsammans med den indiske
aktivisten Kailash Satyarthi får Nobels fredspris är
oerhört glädjande.
Malala kommer från det krigshärjade Pakistan,
som blivit ett näste för radikala islamister.
Hon själv blev som känt offer för talibanernas
förtryck. Som den yngsta Nobelpristagaren
någonsin har hon dessutom hedrat hela sitt land
och inspirerat dess yngre befolkning till att våga ta
stora steg i livet.
Historiskt sett är Malala den andre pakistanska
medborgaren som fått Nobelpriset. Redan år 1979
mottog Dr. Abdus Salam Nobelpriset i fysik. Men
detta fick inte det mottagande av hemlandet som
man kunde vänta sig.
Salam tillhörde nämligen Ahmadiyya, ett muslimskt samfund som Pakistans parlament år 1974
förklarade vara en icke-muslims minoritet.
Detta beslut var ett resultat av påtryckningar från landets radikala muslimska ledare, vilket lyckades
övertyga dåtida premiärministern Zulfikar Ali Bhutto att genomdriva frågan i parlamentet.
Sedan dess har radikala islamister, däribland talibaner, fått allt mer inflytande i landet. Deras makt över
allmänheten är på vissa ställen total.
Regelbundet uppviglar dessa ledare till förföljelser och mord av anhängare till Ahmadiyya samfundet.
Genom sitt inflytande har de även lyckats radera ut namnet av Dr. Abdus Salam från historie- och
läroböckerna.
Men Dr. Abdus Salams bedrifter inom vetenskapen har inte glömts bort av världen.
I år firar ICTP (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics) i Trieste sitt 50 -års
jubileum.
Det anrika centret grundades av Salam år 1964, och har under sin historia prisats för sin forskning och
sitt arbete.
Pakistans demokrati har således en lång resa framför sig. Landet måste besegra den tärande
radikalismen. Behandlingen av religiösa minoriteter, däribland Ahmadiyya, måste förbättras.
Att ett land förkastar minnet av en medborgare som tagit Nobelpriset – av enbart religiösa skäl, är en
mycket tragisk och unik företeelse.
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Förhoppningsvis kommer den unga Malagas förespråkande om rättigheter och friheter att en dag
förändra detta.
Bildtext: pakistan. Yousafzai kämpar för barns rätt till utbildning i Pakistan. FOTO: TT
© Folkbladet Västerbotten eller artikelförfattaren. Utgivare: Daniel Nordström. Databasens namn: Daniel Nordström / Folkbladet
Västerbotten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/X8QeppFy
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Den som vill peta Kinberg Batra ska inte leda M
Expressen. Publicerat i print 2017-08-24. Sida: 4.

■■ Kraven på Anna Kinberg Batras avgång blir
allt mer högljudda inom Moderaterna…

Det märks att det är nomineringstider. Det plockar
fram det sämsta ur den politiska kulturen. Knivar
slipas och hästar bits i skrala bås.
När man ser risken för inkomst och uppdrag
minska är det många som blir oroliga för den egna
framtiden och knivarna används för att hugga mot
den man uppfattar som skyldig till eländet.
Det blir svårt för somliga att hålla partiet och landet
först när den egna plånboken hotas.
Nu är det ett år kvar till valet. Vad sägs om att
behålla fokus i stället? Jag har varit med tillräckligt
länge för att se hur folk skyller på allt möjligt när
det inte går bra: fula affischer, partiledarens frisyr,
dålig intern organisation. Men väljarna är smartare
än så.
Fokusera mer på innehåll och leverans i sak än på
form och person. I grunden tror jag det handlar om
politikens innehåll och hur man ser på
regeringsalternativet Alliansen.
Moderaterna tjänade väldigt mycket på Alliansens bildande. Och det är förmodligen så att moderaterna
också förlorar mest när Alliansens trovärdighet blivit mer ifrågasatt. Och innehållet? Jag tillhör dem som
tycker att det blivit både bättre och tydligare när DÖ-förlamningen släppt.
En del av kritiken handlar om den nuvarande partiledarens kommunikativa förmåga. Som om de andra
sju-åtta är så mycket bättre... Jag kan tycka att det finns en förlamande brist på tydlighet över hela den
politiska linjen. Kommunikationen är förstås en bidragande orsak, men bristen på politikleverans är ett
betydligt större problem. Har man något vettigt att säga kommer det oftast ut rätt bra. Och omvänt, om
man inte har så mycket innehåll spelar det ingen roll hur bra man försöker kommunicera.
PR och spin kan aldrig ersätta politikens innehåll. Och där händer det nu många bra saker. Såväl
Kinberg Batras sommartal, Ulf Kristerssons tal på det ekonomisk-politiska seminariet i Almedalen och
valet av den nye partisekreteraren Anders Edholm vittnar om detta. Att det inte slagit b ättre ut i
opinionen ännu tillhör sakens natur. Jag vill påminna om att det tog den partiledning jag tillhörde över
tre år att få ordentlig skjuts i opinionen.
Om knivsliparna menar allvar måste de svara på en enkel fråga: vem ska i så fall ta över? Med bara ett
år kvar till valet kommer den som vill vara den som minst av allt borde.
Den som på allvar vill kuppa ut en sittande partiledare med ett år kvar till valet borde vara omedelbart
diskvalificerad.
Det borde vara uppenbart att en sådan person antingen inte förstår allvaret, är för sugen på makten
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eller helt enkelt inte har förmågan att göra eller vara något annat än att INTE vara Anna Kinberg Batra.
Det duger inte.
Förhoppningarna på en sådan person kommer dessutom vara fullkomligt överdrivna: av erfarenhet
skulle jag säga att det är fullkomligt omöjligt att göra den "turn-around" som knivsliparna ropar efter på
bara ett år.
Anna Kinberg Batra blev föreslagen av en enig valberedning och vald av en enig partistämma. Att det
går dåligt i opinionen är ett resultat av en lång rad omständigheter där kommunikationen är en mindre
del: det går inte att kommunicera sig ur sviterna av den förre partiledarens alltför snabba avhopp, av
Decemberöverenskommelsens förödande våta filt över politiken eller bristen på politikutveckling.
Det som krävs är ett fokus på innehåll och leveransförmåga, med tyngden lagd på de samhällsproblem
väljarna uppfattar.
Moderaterna har börjat leverera när det gäller integrationsproblematiken. Fortsätt med det. Väljarna,
tror jag, längtar efter tydliga svar på frågor i sviterna av den omfattande asylinvandringen: Var ska folk
bo? Var kommer jobben? Hur ska vården bli bättre? Hur blir det med pensionerna? Hur ska
integrationen fungera på riktigt?
Svaret på dessa frågor kommer inte av att man byter partiledare i panik - de kommer av politiskt grundoch utvecklingsarbete där även de som nu vill byta partiledare har ett betydande ansvar.
Ni partistämmoombud som valde den sittande partiledaren för några år sen borde stötta och sluta upp
kring den ni valde, när det är så kort tid kvar. Skärp er för f-n. Det är viktigare att byta regering än
moderat partiledare.
"Svårt för somliga att hålla partiet först när den egna plånboken hotas."
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
MEJLA:
debatt@expressen.se
@ExpressenDebatt Expressen Debatt
Debattredaktör:
Emil Arvidson
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Vad har pojkarna gjort för fel?
Muslimska ledare måste göra upp med antisemitismen
Sluta ta skolfoton - för barnens skull
Bildtext: VEM ANNARS? Sven Otto Littorin skriver om moderaterna som vill avsätta Anna Kinberg
Batra: "Om knivsliparna menar allvar måste de svara på en enkel fråga: vem ska i så fall ta över? ".
"Den som på allvar vill kuppa ut en sittande partiledare med ett år kvar till valet borde vara omedelbart
diskvalificerad". | SVEN OTTO LITTORIN Före detta partisekreterare och arbetsmarknadsminister. |
Patrik Buhrkall-Nilsson: Ni förstår inte vad barnen på Medborgarplatsen har gått igenom. | Imamen
Kashif Virk: Koranens budskap handlar om tolerans - tillåt inget annat. | Mamman: Fotograferingen
bidrar till oro, mobbning och ekonomisk press.

Sida 908 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Oc7m0zjt

Sida 909 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Imamer mötte Gävlebornas frågor på Stortorget - samtal om
Gud, tro och religion
Gefle Dagblad Premium. Publicerat på webb 2021-04-06 19:05.

Under tisdagen besökte imamerna Rizwan
Afzal och Kashif Virk Gävle under temat
#FrågaEnMuslim och #MessiasHarKommit.
Under hela eftermiddagen fanns de på
Stortorget för att svara på frågor.

Under fem dagar har de båda imamerna varit på
en turné som startade i Örebro på långfredagen
och som nu avslutas i Gävle när påskhelgen just
tagit slut.
"Jag är muslim. Fråga mig vad som helst" står det
tryckt på imamernas tröjor. Och frågor har de fått, i
Örebro, Karlskoga, Karlstad, Borlänge och Gävle.
- Av de orter vi besökt sticker Gävle ut för att här
har det varit frågor om Gud, tro och religion i stort,
inte just rörande islam, säger Rizwan Afzal, som är
imam i Malmö.
"Finns Gud?" var en av frågorna som ställdes.
- Det har varit 20-30 personer som stannat till för
att prata med oss, säger Kashif Virk när några
timmar fortfarande återstår.
En del vill ställa en konkret fråga medan det också
finns personer som vill diskutera. Det är något som
välkomnas av Rizwan Afzal och Kashif Virk.
- En fråga som kommit upp var varför det inte finns
några kvinnliga imamer. Då kan man ställa
motfrågan om varför Sverige inte haft någon
kvinnlig statsminister. Och det leder vidare till ett
samtal som bland annat handlar om traditioner,
säger Kashif Virk som är verksam som imam i
Stockholm.
Rizwan Afzal och Kashif Virk tillhör båda
Ahmadiyya som är en gren inom islam. De tror på
Mirza Ghulam Ahmad som Messias, han levde
mellan 1835 och 1908.
Syftet med att åka runt i landet är för att motverka
islamofobi och religiös intolerans samt att öka
dialogen mellan olika samhällsgrupper.
- Vårt motto är Kärlek för alla, hat mot ingen, säger de och visar på budskapet som finns på husvagnen.
© Gefle Dagblad Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.
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Se webartikeln på http://ret.nu/GB3uppI3

Sida 911 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

saxat från nätet
Dagens Samhälle. Publicerat i print 2016-10-27. Sida: 8.

"» Likväl som skolor övar på utrymning vid
exempelvis brand, bör man öva på så kallad
inrymning, det vill säga att stanna i ett
klassrum tills en säker utrymning kan tryggas.

«
Ett år efter tragedin i Trollhättan presenterar Matz
Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, strategier för
en tryggare skolmiljö.
» Vi måste själva ta mer plats i debatten. «
Kashif Virk, imam i Bait-ul-Aafiyyat-moskén,
Stockholm, menar att religiösa företrädare som
han själv måste kliva in i debatten om hur vi ska
motarbeta våldsbejakande jihadism.
»Dessutom stärker vi hushållens ekonomi och
föreslår en skattesänkning på 20 öre. «
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd, vill
ha skattesänkningar och skolsatsningar i
Stockholm.
» Uttalandet vore värt en applåd om det inte vore
för att kommunalråden hittills fört betydligt mindre rakryggade dialoger med verksamheter som tvärtom
agerat för att begränsa ungdomars livsutrymmen. «
Anosh Ghasri är inte imponerad av satsningen på att motverka hederskultur som lanserats i Karlstad.
» Det är ingen hemlighet att vägen mot enighet i år har varit gropig och fylld av hinder. «
Tobias Baudin om vägen fram till att Kommunal ställde upp med LO på gemensamma krav i nästa års
avtalsrörelse.
»Förslaget vänder det svenska universitetssystemet inåt, trots att vår omvärld blir alltmer integrerad och
globaliserad. «
Lovike Cedervall, m fl elever på gymnasieprogrammet International Baccalaureate, kritiserar i ett
upprop ett förslag från Universitets- och högskolerådet."
Utdrag från debatten på dagenssamhalle.se
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Qnt0TQcY
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Ditt budskap når för få muslimer, Imam Virk
Aftonbladet. Publicerat i print 2017-06-16. Sida: 4.

Replik Islam & terrorn

Imam Kashif Virk skriver att muslimer bör
protestera mot våld som utförs i islams namn. Som
imam är Virks engagemang mot terrorism
naturligtvis viktigt. Hans inlägg borde dock läsas i
en bredare kontext: För det första företräder Virk
Ahmadiyya-islam. Denna trosinriktning utgör
knappt en procent av världens muslimer. Många
muslimer anser att Ahmadiyya-anhängare är
avfällingar som borde straffas.
En Ahmadiyya-imams möjligSvar på Kashif Virks debattartikel "Vi muslimer
måste fördöma terrorn" publicerad 10 juni.
Läs artikeln på aftonbladet.se/debatt
het att nå ut till det stora flertalet av världens
muslimer är därför ytterst begränsad.
För det andra rimmar Virks medmänskliga
budskap illa med doktriner som återfinns inom
hans egen religion. Exempelvis betraktar
Ahmadiyya-islam homosexualitet som en försyndelse. Även kvinnor är hårt ansatta. På organisationens
hemsida står att pakistanska kvinnor bör använda en "burqa", alltså en löst sittande klädedräkt som
täcker hela ansiktet. Det står även att män har större "psykologiska färdigheter" än kvinnor och att en
gift man under vissa omständigheter får "tukta" sin fru (eller sina fruar) om hon missköter sig.
Jag välkomnar Virks motstånd till våldsbejakande islamism. Man kan bara hoppas att företrädarna för
sunni- och shiaislam - de som representerar cirka 99 procent av världens muslimer - väljer att göra
detsamma. Fram till dess vore det klädsamt om ledarna för Ahmadiyya-islam gör upp med sin homofobi
och förlegade kvinnosyn. Kanske kan vi då - i tiden emellan olika terrordåd - börja skapa det öppna och
toleranta samhälle som Virks efterfrågar.
© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Lena K Samuelsson. Databasens namn: Lena K Samuelsson / Aftonbladet /
retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/bXOAUh91
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Många läsarbrev efter serien Gud vs Darwin
Svenska Dagbladet. Publicerat på webb 2014-08-26 09:57.

Idagsidans artikelserie Darwin vs Gud lockade
många läsare att uttrycka sina synpunkter
kring hur vetenskapen och Gud förhåller sig till
varandra.

Här är några av gensvaren:
FOTO: Pi Frisk
För mig har det länge varit närmast obegripligt att
man kunnat ställa frågan så enkelt som att tro på
Gud utan att definiera vad man menar med det lilla
ordet gud. Genom århundraden och årtusenden
har enskilda människor och kulturer över hela
världen talat om gud - och lagt in olika betydelser i
det. (Fast hur är det egentligen med
översättningen av ordet gud mellan helt olika
språk, i utomeuropeiska kulturer? Handlar det om
samma sak?)
Nåväl, begreppet gud har man förknippat med flera
olika funktioner: att ha skapat världen, att styra
världens gång i stort och smått, att lyssna på böner och eventuellt hjälpa den som ber, att ta hand om
människorna efter döden i ett himmelrike, att döma människor för deras gärningar. M.m. Måste alla
dessa funktioner hänga ihop? Teoretiskt kan ju vissa vara riktiga, medan andra inte är det.
Vissa religioner menar att det endast finns en gud, medan andra tillber flera. Det gjorde man i det antika
Grekland och Rom, det gör hinduismen. De antika gudarna hade olika funktioner och motsvarade väl
också olika egenskaper. Om jag förstått saken rätt är en traditionell japansk uppfattning att det finns
gudar - eller kanske andar - i enskilda träd, buskar, vattendrag osv. i naturen. Också i en monoteistisk
religion som kristendomen förekommer ju föreställningar om att Gud är allestädes närvarande och att
Gud har visat sig i olika skepnader - t.ex. för Moses i form av en brinnande buske. För mig, teologiskt
okunnige, verkar den föreställningen ligga mycket nära panteistiska föreställningar om att hela naturen
är besjälad.
Kan det rentav tänkas att vi närmar oss en sådan föreställning som går att förena med den
naturvetenskapliga världsbilden? Visserligen tror väl inte många på Gud som en farbror med långt vitt
skägg - som på Michelangelos målning av Adams skapelse - men vi vet mycket annat. Vi vet ju faktiskt
att världen finns, att vi själva, jorden, ekosystemen och universum finns och fungerar som en helhet,
fast vi ännu inte riktigt vet hur det hela har börjat. Vi vet att allt består av materia och några olika
energiformer som kan omvandlas i varandra och som i vissa fall yttrar sig i det vi kallar liv. Denna helhet
är för mig tillräckligt storslagen och skulle mycket väl kunna sammanfattas med det lilla ordet Gud. Den
helheten är också värd en viss ödmjukhet som man kan visa på olika sätt - i ceremonier med andra
eller i enskildhet.
Hur är det då med böner och svar på böner? En gång för många år sedan läste jag just på Idagsidan en
formulering som ungefär löd: Gud är samtalspartnern i vår inre dialog. Med ett annat ord skulle man
kanske kunna tala om samvete, eftertanke, reflektion eller meditation.
Därifrån är steget inte så långt till det ljuvliga gudsbegrepp som Hjalmar Gullberg har gett oss och som
åtminstone jag tycker är lätt att ta till sig - de förklädda gudarna, de som finns mitt ibland oss. Det vi
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kallar gudomligt är i den meningen en egenskap som, i bästa fall, finns inom oss själva. Det handlar om
samvetet, omtanken om andra människor, om djuren och naturen. Och den förmågan är väl i sig själv
en del av naturens ordning, låt vara att vi kanske har mer eller mindre av den.
Alltså: diskussionen om att tro på Gud verkar för mig ganska meningslös, om man inte förklarar vad
man menar.
Var och en får bli salig på sin tro. Det viktiga är att låta andra vara ifred men att kunna tala med
varandra.
Anders Schærström
Som troende och praktiserande katolik kan jag med säkerhet hävda att jag inte har träffat en enda
troende, varken i Sverige eller utomlands, som tror bokstavligt på Bibeln. Dessa förekommer säkert,
men de flesta troende bekänner vetenskapen och evolutionen. Gud är inte en vitskäggig gubbe sittande
på ett moln i himlen. Det vi tror är att Gud är kärleken. Gud är det goda inom oss alla. Gud genomsyrar
oss alla, vare sig vi vet det eller inte, med den Helige Ande. Det är upp till oss att öppna oss för Honom.
Därför finner jag det alltid lika intressant när jag hör folk säga: jag ber, men Gud svarar inte. Vad ber du
om? Ber du om en ny bil? En lottovinst? Gud är ingen enarmad bandit eller anden i lampan. Att be är
att kommunicera med Gud. Vi måste vårda vårt förhållande till Honom, precis som i mänskliga
förhållanden. Som troende i detta sekulära land är jag van vid att mötas med fördomar och förutfattade
meningar. Tron gör mig stark men samtidigt väldigt sårbar. Jag erkänner att några gånger har jag
kommit hem och gråtit för att människor har idiotförklarat och förödmjukat mig, trots att min enda
mening har varit Jag konverterade till katolska kyrkan för ett antal år sedan. Mitt mål är inte att frälsa
andra människor. Det kan bara Jesus Kristus göra. Och du väljer själv om du vill ta emot honom.
Maria
Eftersom jag själv är en del av den historiska miljö som Anna Lundin (intervjuad i SvD den 21 juli)
lämnade, kan jag förstå och förebrå mig själv och vårt sammanhang att vi inte gav mer utrymme för det
intellektuella samtalet. Periodvis var tron på Gud och kärleken till Kristus en stark känsla, som en
förälskelse av andlig karaktär, men inte ens predikan, undervisningen, tog itu med att förklara och
försvara den teologiska hållning som gällde. Man tog det för självklart. Det finns litteratur i vår tid och
flera som ägnar sig åt att bearbeta relationen naturvetenskap och tro, skapelseteologin i mötet med
evolutionsteorin. Det behöver inte vara en konflikt utan kan innebära kompletterande perspektiv.
Artikeln var just en sådan öppning som inbjuder till fortsatt dialog och jag tror dessutom att Anna
Lundins beskrivning av hur hon kan fantisera om hur Gud en dag ska bekräfta sin bejakande respekt för
hennes tvivel, den drömmen blir nog en verklig erfarenhet.
Stanley Sjöberg, frikyrkopastor
För troende har skapelseberättelsen i Bibeln blivit ett stort hinder för att kunna tänka sig en evolution.
Det går dock alldeles utmärkt att förena Gud med evolutionen. Bibelns skapelseberättelse är en perfekt
stillbild ur en lång evolutionsvideo. Den människolika varelsen hade fått en tillräcklig tjocklek på
hjärnbarken för att kunna göra tankemässiga analyser och formulera undringar. De kunde se
skillnaderna på könen och sätta ord på det de såg och de började skyla könet. Förmågan till att samla
kunskap var så nära som ett fruktträd i deras egen trädgård. Vår Herre hade nått långt. Ja, så långt att
han började tveka om han skulle släppa på hela den nya förmågan obegränsat. Denna tvekan ledde till
förbudet att inte äta av kunskapens träd. Människan skulle ju kunna ta reda på hela konceptet och
riskera att förstöra alltihop. Han blev dock offer för sin egen skapelse och den tvåbenta varelsen var vid
det här laget inte möjlig att stoppa. Den var nu färdig att gå vidare från ett liv styrt av instinkter till ett liv i
tankemässig problemlösning med bosättningar och odlingar av marken samt att föröka sig. När Jesus
uppträder på den världshistoriska scenen ställer han alla Gamla testamentes lagar och regler på ända
och säger att ett nytt bud ger jag er att ni skall älska varandra. För människan är det slut med att äta
eller ätas. Det var ett nytt samliv baserat på kärlek, som var det nya konceptet.
Att strikt lita till hjärnans tolkningar av tillvaron är att stänga för nya öppningar, som vi i dag inte har
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redskap för att se svar och lösningar på. Det krävdes till exempel en väldigt stor accelerator för att hitta
den partikel, som i och för sig var förutspådd av Higgs. Nästa gång kan vi stöta på något som ingen
hade tänkt på. Verifierad kunskap är rätt att bygga vidare på, men sökmotorn bör vara utrustad med en
vidvinkelkamera, som inte tjuraktigt låser för nya upptäckter. Tron lever ofta vidare på det omöjligas
möjlighet och det skadar inte att den finns med. Sedan är det verifikationen som krävs.
Docent Roland Sennerstam, barnläkare
Jag tycker inte att man måste välja mellan naturvetenskapen och Gud, men det beror på vilket
Gudsbegrepp man har. Ett magiskt övernaturligt Gudsbegrepp som vissa religiösa har kan vara
oförenligt med naturvetenskapen. Men jag tycker att det Gudsbegrepp som Jesus försökte förmedla är
förenligt med naturvetenskapen. För det första uppmanade han alltid till att söka sanningen.
Naturvetenskapen söker efter de sanningar som kan redas ut med hjälp av den vetenskapliga metoden.
Därför tycker jag inte att kristna bör ha något problem med vetenskap. För det andra tolkar jag Jesus
förmedlade Gud som ett mer abstrakt begrepp.
Hur jag tänker kan kanske exemplifieras med jultomtebegrepp och om det är rätt att lura barn att tro på
honom. När min dotter var sju år kom hon hem från skolan och sa, Jultomten existerar inte, han kom till
skolan men det var bara Fridas pappa. Och då svarade jag: När du leker hund och katt med din bror
och säger att det där är ingen hund det är bara min bror, så förstör du leken. Om du säger: Jultomten
var bara Fridas pappa så förstör du jultomteleken som alla föräldrar i länder som har jultomte leker med
sina barn varje jul. Jag vill leka jultomten i år också, sa dottern som förstod att jultomten är en lek och
inte menad som en figur som finns i verkligheten.
Janet Wennersten
Jag själv är religiös och har uppfattningen att religionen är Guds ord medan vetenskapen är Guds
handling. När vi studerar olika heliga skrifter försöker vi således öka vår insikt i vad Gud önskar från
oss. När vi däremot studerar universum och dess fantastiska egenskaper så utforskar vi Guds handling.
Jag är övertygad om att det råder fullständig förenlighet mellan Guds ord och handling. En korrekt
studie av religionen kan således inte bestrida vetenskapliga sanningar, och tvärtom. Men jag tror även
att vi har en själ som kan uppleva Guds närvaro och att denna känsla kan utökas genom att vi utvecklar
vår andlighet. För mig handlar religion således om vägledning mig till min absoluta fysiska, moraliska
och andliga höjdpunkt.
Kashif Virk
Ateism och evolutionslära är oförenliga. Darwin frågade sig hur en människas tänkande kunde vara
pålitligt då det är sprunget ur lägre stående apor. Djur och människors nervsystem möjliggör för
organismen att finna föda, fly från hot, försvara sig och föröka sig. För detta behövs inte förmågan att
skilja mellan sant och falskt våra nervsystem är formade för detta. Att tänka vetenskapligt är inte
nödvändigt för artens överlevnad. Falska föreställningar kan enligt Darwin har varit gynnsamma för
överlevnad. Ex. det spelar ingen roll om antilopen tror att krokodilen är en stock eller ett rovdjur, så
länge den håller sig undan. Ateismen (naturalism) och evolutionsläran bekämpar varandra. Läs
professor Alvin Plantiga. Universum har en början enligt Stephen Hawking. Men varken slump eller
naturlagar kan ha orsakat Big bang, eftersom det inte fanns tid eller rum innan. Problemet med
Hawking/Mlodinov är att de talar om kvantvakum utan att förklara hur detta uppstått. Kvantvakum är
inte ingenting - det är någonting. Kritiken mot teism är ofta förenklad. Vetenskap och tro förutsätter
varandra.
Anders Hellqvist
Magnus Enqvist (intervjuad på Idagsidan 22/7-14) ger uttryck föra att religionen inte har någon biologisk
bas, min fråga är vad han avser med det? Det är väl genom människors tankar och känslor som
religionen kommer till och skapas i olika former? Människors tankar och känslor är produkter av
biologiska processer i den biologiska organismen som skapar energier som tankar och känslor, dessa i
sin tur leder till mänskliga kulturella samhällsprospekt sådana som religioner. Religioner är vanligen,
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särskilt historiskt, ledares sätt att skapa system/organisationer för att leda och styra människogrupper
och samhällen mot vissa syften, att lyda reglerna annars blir det straff.
Ämnet är utomordentligt intressant, inte minst för den som haft obegripliga upplevelser och därför under
senaste trettio åren ägnat mycket tid till att läsa om fysik och biofysik och energierna som går igen i allt
och som omger oss, och den del som produceras i vår egen organism och som korresponderar med
omgivande energier.
Nancy Nilsson
Jag är kristen och ser ingen direkt motsättning mellan tro och naturvetenskap. Jag tror på Gud som
skapare och alltings ursprung. Jag tror att Gud skapade människan till sin avbild med särskilda gåvor
och förmågor som skiljer oss från djuren. Gud skapade naturlagar men tron går djupare och utöver
naturlagarna (t ex tron på Kristi uppståndelse och himmelsfärd).
Per Johansson, Tumba
Tack för Er intressanta serie om människans existens! Jag deltog i läsekretsens inlägg om Livets
mening 2013. Frågan denna gång gäller samma sak enligt mitt sätt att se. Jag delar Sara Bloms
uppfattning (intervjuades på Idagsidan 23/7-14). Skillnaden mellan oss är att jag vet. Det låter förstås
förmätet men är sant! Jag har mött Gud i samband med en nattvardsgudstjänst.
Hans röst var som åskan och visade sig veta mer om mig än jag själv, det vill säga den påminde mig
om sådant i mitt liv som jag glömt eller ville lämna. Jag blev bedövad av dånet och rädd och tänkte att
hela kyrkan måste ha sett och hört.
Budskapet var så avslöjande och personligt men samtidigt så gränslöst kärleksfullt. Efter den
upplevelsen ser jag på tillvaron med andra ögon samtidigt som jag är kvar i det som inträffade. Det
utgör numera energin bakom min existens, mitt vara. Händelsen inträffade på Palmsöndagen 2007.
Jag önskar att de som kämpar med frågan om Guds existens kan ha glädje och nytta av min
upplevelse. Guds ord, bibeln, är nyckeln.
Birgit
© Svenska Dagbladet<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/6W5qg5Ai

Sida 917 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

"Jag är livrädd för bråddjupen mellan alla extrema
motsättningar"
Vestmanlands Läns Tidning Premium. Publicerat på webb 2018-02-18 15:49.

Här kan du höra Annchi läsa sin krönika: Jag
ligger inte vaken om nätterna i rädsla för
nazister och islamister. Inte heller för andra
knäppgökar, varken från högra eller vänstra
extremflanken. Orkar knappt läsa deras
gökagendor.

Men jag är livrädd för bråddjupen mellan dem, det
Helvetesgap som uppstår i ett samhälle med
extrema motsättningar.
Vi är alla piskade att bygga broar. Hitta lösningar.
Därför var det intressant att lyssna på den 91-årige
professorn i historia, Yehuda Bauer i SVT:s
Agenda den 28 januari. Han fick frågan hur har
han ser på antisemitismen bland migranter från
mellanöstern, något som tagit abnorma uttryck i
Malmö.
Det är skillnad på vanlig islam och radikal islam,
slog Bauer fast.
- Den radikala islam är våldsamt antisemitisk och
upprepar nazisternas ideologi. Men det samhälle
som vill bekämpa antisemitism måste samtidigt
bekämpa islamofobin, sa 91-åringen. Eftersom hat
mot muslimer ger grogrund för antisemitism.
Men, sa han: de som måste stå upp mot radikal
islam är de moderata och icke-radikala
muslimerna. Den som inte själv är muslim klarar
inte den uppgiften.
Hur ska de toleranta, moderata muslimerna nås?
undrade programledaren.
- De finns redan där. Och det finns gott om dem. Ni
behöver inte göra något - och det kan ni inte,
svarade Bauer.
Säg att Bauer har rätt. Då uppstår frågan var alla
de toleranta muslimerna finns? De som tydligt står
upp emot antisemitism? Ja, helst även emot
tvångsgifte, hederskultur och könsstympning, om
någon frågar mig.
Syns de?
En vanlig kritik mot den sortens förväntan är att muslimer som kollektiv inte kan göras ansvariga för allt
idiotiskt som sker i "islams namn". Lika lite som en kristen ska göras ansvarig för Breiviks handlingar.
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Men med det sagt: ansvaret för integration i ett samhälle kan omöjligt ligga enbart hos det så kallade
majoritetssamhället. För att inte förvärra sprickbildningen i samhällskroppen borde religiösa och
politiska ledare med inflytande hos muslimer, med pukor och trumpeter ta tydligt avstånd från den
antisemitism som radikal islam står för. Hedersförtryck och tvångsgifte - som finns i flera religiösa läger
- bör inbegripas med tanke på den utförsel av unga kvinnor ur landet som pågår under radarn.
Kliv ut ur kryptorna och in i det offentliga samtalet. Det görs försök i Malmö, imamer möter rabbiner.
Överbryggar. Annars är Kashif Virk, imam vid Islams Ahmadiyya församling i Stockholm en av få som
verkar anstränga sig. Han har länge varit en flitig debattör, men Virk känner sig ensam och efterlyser
flera muslimska röster i det offentliga samtalet.
Virk har också stöd av forskare: det saknas en debatt initierad av muslimer.
Eller är det som statsvetaren Salam Karam från Västerås skrev redan 2004: Imamen vill att alla ska
vara nöjda. Han vill inte ha konflikter mellan radikala och moderata muslimer och de dubbla budskapen
i moskéerna återspeglar viljan att tillfredsställa alla muslimer.
Det håller inte längre. Ska vi slippa den identifikation av muslimer som avskyn mot islamister göder och slippa ett kluvet land - så behöver de demokratiska muslimerna synas, höras och ta avstånd inte
minst från antisemitism.
Som Yehoda Bauer säger: antisemitism är inte bara angrepp på judar, det är ett angrepp på hela
samhället.
Ann-Christine Kihl
Image-text:
Det är skillnad på vanlig islam och radikal islam, berättade Yehuda Bauer, professor i historia, i SVT:s
Agenda.Foto: Hassan Ammar/TT
© Vestmanlands Läns Tidning Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/TX9JBQwV
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"Bättre att jobba än att vara ledig under ramadan"
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2017-06-18. Sida: 36,37.

I dag är det sju dagar kvar av ramadans 30
långa fastedagar utan mat och dryck. …
• - När jag jobbar nio timmar har jag så mycket
annat att tänka på. Fast törsten här är ju ändå
mycket lättare än för dem i Saudiarabien,
konstaterar Fariz Baroudi, som 30 år efter att han
lämnade Syrien nu är inne på sitt andra varv med
svensk sommar-ramadan och maratonlånga
fastedagar.
2016, 2017 och de närmsta åren infaller ramadan
på sommaren. I år gick starten lördag 27 maj, och
fastan avslutas den 24 juni. Det innebär runt 20
timmar per dygn utan vare sig mat eller dryck för
någonstans mellan 100 000 och 200 000 svenska
muslimer: förskolepedagoger, taxichaufförer,
kockar, läkare, advokater och många andra.
När DN träffar Fariz Baroudi är han inne på sin
sextonde fastedag. Svårt, skulle man som
utomstående kunna tro, för den som tillbringar hela
dagarna omgiven av mat. Men chefen för Folkets
kebab är ett enda stort leende.
- Före ramadan vägde jag 127 kilo, hade diabetes
och höga blodfetter, det försvinner med fastan, intygar 63-åringen.
- Jag har mycket bättre värden nu. Och jag sover mycket bättre. Jag mår verkligen jättejättebra!
Inte ens de första dagarna var han yr eller mådde dåligt.
- Du vet, man förbereder sig mentalt och fysiskt, genom att trappa ned på ätandet. Tio dagar innan åt
jag bara en liten måltid per dag.
Nästan alla i den 14 man starka personalen fastar. Utom två, som är kristna.
- Vem skulle annars smaka av maten under ramadan?
skrattar Fariz Baroudi och slår ut med händerna.
Mycket mat ska lagas, och inte bara till de många ickefastande som runt lunch flockas i restaurangen.
Klockan tio i kväll, och alla andra ramadankvällar då solen sänkt sig i Riddarfjärden, är det dags för ett
hundratal ramadanfirare att otåligt inta restaurangens övervåning, där en buffé med tolv varma rätter
och 40 kalla från hela arabvärlden väntar. Prick tio får de börja.
Vissa svenska muslimer bryter dock fastan redan vid 18-19. De hänvisar till att om dagarna är för långa
där man befinner sig går det lika bra att i stället följa fastetiderna för de heliga platserna Mecka och
Medina. Något som med kraft dementeras av Islamguiden.com, en sajt med praktiska råd som många
svenska muslimer följer, medan andra anser att den är alltför kompromisslös.
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Förskolepedagogen Deana säger att hon lutar sig mot religiösa auktoriteter i bland annat Egypten och
Turkiet när hon äter och dricker "redan" vid 19.
- 20 timmar är för mycket. Inte bra för hälsan heller, säger Deana, där hon sitter i solen på
förskolegården omgiven av lekande, stojande, kivande småbarn, som skriker i mun på varandra. En
tröttande miljö, även för den som inte fastar.
- Om jag säger att fastan inte påverkar hur jag mår på jobbet så ljuger jag, säger hon.
- Mest på eftermiddagen, då man är tröttare än vanligt. Men jag har en stark tro och jag kämpar, det är
en självklarhet.
Själv fastar hon 15 eller 16 timmar, beroende på soltiderna i Mecka.
- Jag följer Saudiarabiens tider. Förr i tiden fanns ju inte muslimer i Norden, man får tänka själv. Jag har
frågat flera som jag kan lita på.
Deana upplever trots det att frågan om tiderna är så pass kontroversiell att hon inte vill framträda med
sitt riktiga namn.
Ahmadiyyaförsamlingen, en av de äldsta i Sverige, men relativt liten jämfört med andra svenska
muslimska samfund, har beslutat sig för 18 timmar. Det har också med de korta svenska nätterna att
göra, säger imam Kashif Virk vid Bait-ul-Aafiyyat moskén i Stockholm.
- De svenska försommarnätterna blir aldrig så mörka som det mörker koranen definierar som natt. Då
ska hela horisonten vara svart, påpekar Kashif Virk.
- Därför går vi efter solens uppgång och nedgång vid närmaste geografiska plats där det verkligen blir
tillräckligt mörkt. Och då har vi fastställt dagen till 18 timmar. Men många muslimer jag känner i Sverige
rättar sig efter tiderna i Mecka.
Fakta. Arbeta under ramadan
Ramadan firas årligen
till minne av profeten Muhammeds kallelse den nionde månaden i det islamiska månåret. De 29 eller 30
dagarna infaller vid med några dagars förskjutning varje år.
Under ramadan ska en rättrogen muslim varken äta eller dricka från soluppgång till solnedgång. Inte
heller röka, ha sex eller tala illa om någon. De enda som undantas är sjuka, gravida, barn, äldre och
personer på resa.
Syftet är att komma närmare gud, öva tålamod, ödmjukhet och självkontroll och lära sig uppskatta det
man har, som vatten, mat och familj.
Ramadan följs av högtiden eid al-fitr, i år 24 juni.
Det finns inga regler
inom islam för hur personer med krävande yrken - som läkare, piloter eller chaufförer - ska hantera
fastan. Vissa väljer att arbeta natt under fastan. I första hand råds de rättrogna att under ramadan om
möjligt ta semester, dra ned på sina arbetstider eller lägga om sitt schema. Men om sådan ledighet
äventyrar ens försörjning eller anställning är det tillåtet att avbryta i förtid.
Bildtext: "Jag sover mycket bättre. Jag mår verkligen jättejättebra", säger Fariz Baroudi (till höger) om
att fasta under ramadan. Här tillsammans med kollegan Wael Sawas. | Fariz Baroudi | Ramadan
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avslutas av högtiden id al-fitr.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / Dagens Nyheter / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/zFPmRFXA
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Imam: Islam viktigt när IS-terrorister rehabiliteras
Fria Tider. Publicerat på webb 2019-04-16 11:12.

© Fria Tider<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen.
Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/CuGVJa1N
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S måste ta klimatfrågan från storstadselitens MP
GT. Publicerat i print 2019-03-24. Sida: 4.

■■ Hur rimliga Januariavtalets höjda
klimatavgifter än må framstå för köpstarka …

Svensk klimatpolitik har länge dominerats av
röststarka medelklassgrupper. De bor ofta i städer
med god tillgång till välfärd och kollektivtrafik. De
har under lång tid fått ta del av stora
skattesänkningar och har marginal i plånboken att
göra de konsumtionsval som är bra för planeten.
De strider för att livsstilar som är dåliga för
planeten ska bli dyrare, men är tystare om det
faktum att de ekonomiska klyftorna har vuxit mer i
Sverige än i något annat OECD-land.
Nu håller ojämlikhetsperspektiven på att hinna
ikapp.
Under inledningen av 2019 har omställningens
rättviseaspekter börjat få fäste i svensk debatt. Hur
rimliga Januariavtalets höjda klimatavgifter än må
framstå för köpstarka storstadsbor så går det inte
längre att vifta bort missnöjda röster från andra
delar av landet. Välfärden sviker och på många
håll finns inga realistiska hållbara
transportalternativ. Oron växer över att samhället
inte kommer ge tillräckligt stöd när miljökraven
skärps.
Den oron är befogad. Värnskatten slopas för höginkomsttagare. Mycket tyder på att de höjda klimatoch miljöskatterna huvudsakligen kommer omvandlas till sänkta arbetsgivaravgifter och lägre
inkomstskatter. Än har vi inte heller sett om det blir någon ordentlig kapitalbeskattning.
Utan grönt ekonomiskt-politiskt
utrymme kommer vi inte ha råd med nödvändiga investeringar, så som kraftigt utbyggd kollektivtrafik i
hela landet, rustade tågnät, större omställningsfonder inom industri och transportsektorerna, bättre
beredskap för extremväder, satsningar för fler klimatsmarta bostäder - för att nämna några exempel.
Klimatpolitiken måste bli en integrerad del av välfärdsbygget. Den måste börja i reformism, inte
konsumtionsmoral.
När Socialdemokraterna nu i helgen håller temakongress står metoder för att skapa framtidens
folkrörelse i fokus. I det arbetet måste nya sätt att ta ledartröjan i klimatfrågan prioriteras. Just nu finns
stora brister, både på regerings- och partinivå.
Följande två organisatoriska uppryckningar skulle vara en bra start:
1 Utnämn en omställningsminister
med placering vid närings- eller infrastrukturdepartementet.Transporter och industri står för de största
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utsläppen i Sverige. För att lyckas ställa om de sektorerna - med bibehållen trygghet för löntagare och
verkliga alternativ för de som nu är beroende av bilen - krävs rejäla statliga resurser, politiska
innovationer och ett tydligt ledarskap. S kan inte fortsätta överlåta så stora delar av regeringens
klimatarbete till Miljöpartiet utan måste skapa ett eget grönt ägarskap.
2 Utlys ett folkrörelseinitiativ för att skapa en klimatpolitisk sidoorganisation.
Det finns lokala S-föreningar med grön inriktning, men de behöver bli fler, samlas i ett nätverk, och
sedan godkännas som en sidoorganisation - helst redan till nästa kongress 2021. Det skulle höja
statusen på det lokala klimatarbetet och på allvar häfta samman klass-, jämlikhets- och
landsbygdsperspektiv i det gröna policyarbetet.
Sverige ska bedriva en offensiv klimatpolitik där fler tar ansvar för sina koldioxidavtryck. Men det går
inte att blunda för att en sådan blir fullt möjlig först i takt med att vi minskar klyftorna, bygger en hållbar
grön samhällsstruktur och finansierar vår gemensamma välfärd.
"Välfärden sviker och på många håll finns inga realistiska hållbara transportalternativ."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Så skyddar vi de unga från hatet mot muslimer Vad är det som pågår med KD:s inriktning?
M: Bygg ut kärnkraften för att rädda klimatet
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Debattchef: Per Zettermark
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: Farliga strömningar florerar i respekterade delar av samhället, skriver Kashif Virk med flera. |
Jag satte verkligen kaffet i vrångstrupen av Skyttedal, skriver Fredrick Federley (C). | EU:s
kärnkraftsbudget behöver fördubblas, skriver Europakandidaten Tomas Tobé (M). | Kalle Sundin.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / GT / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/j6n6tgr1
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Jesus korsfästes och uppstod visst
Sändaren. Publicerat på webb 2019-06-05 11:52.

I april skrev jag en insändare i bland annat
Sändaren, med temat korsfästelsen och
påskens budskap.

Mitt inlägg föranledde en debatt om
sanningshalten i påståendet att Jesus korsfästs
och uppstått, där min vän Imam Kashif Virk,
verksam bland Ahmadiyyanerna (en muslimsk
sidogren) i Stockholm skrev ett debattsvar i
tidningen Dagen.
Där motsatte han sig det historiska i korsfästelsen
och sanningen i uppståndelsen, men eftersom jag
startade diskussionen här vill jag också ta vid och
förklara varför imamens invändningar helt enkelt
inte håller.
Eftersom en kristen är ansvarig för att "ständigt
vara beredda att svara var och en som ber er
förklara det hopp ni har", har jag bjudit in honom
att efter ha läst mina argument i ett personligt brev
diskutera saken vidare hemma vid mitt köksbord.
Som en vän till muslimer, uppvuxen i Pakistan,
med en master i Islam och övertygad kristen ser
jag det som viktigt att jag också i skrift förklarar
varför argumentationen om korsdöden faktiskt
håller.
Det Imam Virk gör är att han sprider vidare en teori
som Ahmadiyyanerna drivit ända sedan grundaren
Mirza Gulam Ahmad (som såg sig själv som en
ersättande Messias för muslimer och kristna).
Nämligen den att Jesus inte hängde tillräckligt
länge på korset för att dö. Utan att han istället
skulle ha svimmat och sedan tagits om hand,
behandlats med välgörande örter och överlevt
korset. Därefter ska han ha rest från Jerusalem till
Indien. Men detta faktum har många gånger och
av många lärda, kristna,muslimer och andra
avfärdats som påhitt.
Istället är både kristna och majoriteten muslimer
överens om att Jesus är i himlen. I Sura Al Nisaa,
vers 159 står att Allah tog Jesus till sig i himlen. Så
där går Virk till och med emot Koranen.
Den stora debatten handlar emellertid om själva korsfästelsen.
Bibeln talar om den som den typ av tro som inte är baserat på ihopdiktade fabler utan från faktiska
vittnesbörd. (1 Petr 1:18).
Aposteln Paulus är så säker på händelsen att han utan att tveka skriver om saken i ett av sina brev att
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Jesu död och sedan uppståndelse bevittnats av Kefas (Petrus) och de tolv (apostlarna) liksom av
hundratals andra. "Så också av mig." Vid brevets tillblivande var många av dem fortfarande vid liv. Det
var alltså lätt att kolla upp för den som ville vid den här tidpunkten.
Romerska liksom judiska urkunder, och romerska soldater som var experter på att avgöra om de
korsfästa verkligen var döda, utgör tillsammans med de kristna vittnesmålen våra säkraste källor till
händelsen. De bevisen lämnar oss tvivelsutan - Jesus dog på ett kors. Han liksveptes sedan och lades i
en tidsenlig grottgrav. Som sedan övervakades av romerska vakter (Mark 15:44-45).
Vi kan alltså med stöd av både kristna, muslimska och andra historiska källor vara säkra på att Jesus
verkligen dog på Golgata kors. I ögonvittnet, aposteln Johannes evangelium ger Jesus själv sitt
vittnesbörd om sitt offer, sig själv, på Golgata:
Han (Jesus) sa: "Det är fullbordat, sedan böjde han sitt huvud och gav upp andan".
I boken Jesus - Kontakt och konflikt mellan kristna och muslimer, tar jag upp frågan om korsfästelsen
och uppståndelsen på ett djupare plan för den mer intresserade.
Image-text:
Emmanuel Luther Ratiq (i mitten) har vigt sitt liv till att etablera goda kontaktytor mellan kristna och
muslimer. Korsdödens verklighet backar han inte på, eftersom han anser sig ha goda grunder.
© Sändaren<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen utan
godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/ze2HfQL8
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Upplys om humana tolkningar av Koranen
Göteborgs-Posten (arkiv). Publicerat på webb 2015-07-11 18:04.

Replik Islams skrifter, 9/7 Mona Walter skriver
att man bör fokusera på skrifterna inom islam
för att finna orsaken till extremistiska
muslimers beteende.

Hon menar att varje enskild grupp anser sig ha
stöd för sitt agerande från samma text, däribland
IS.
Walter drar en utmärkt slutsats i sin artikel. Jag
håller med om att muslimska auktoriteter teologiskt
bör fundera och diskutera islams urkunder.
Behovet av detta har kanske aldrig varit lika akut.
De kommer då förhoppningsvis komma fram till
slutsatsen att tankar som aggression, terror och
tvång är avlägsna från islam.
Historia av förföljelser
Ett exempel som Walter ger är att IS använder
texterna som stöd när de dödar judar, kristna och
icketroende. Men Koranen avvisar principiellt
sådant agerande på många ställen, och i en vers
står det:
Allah hindrar er inte från dem som inte stridit mot
er i religionens namn, och som inte förvisat er från
era hem, att ni behandlar dem med godhet och
rättvisa. Allah älskar förvisso de rättvisa. (60:8)
Samtidigt som denna vers uppmanar muslimer till
att behandla en absolut majoritet av omvärlden
med godhet och rättvisa, avslöjar den även den
historiska verkligheten som rådde under islams
begynnelse. Muslimer genomgick under de 13
första åren i Mecka hemska förföljelser, men
profeten Muhammad (frid vare med honom)
manade till ståndfasthet. När de sedan migrerade
till Medina, som var tänkt att bli en fristad,
utökades fientligheterna och klaner från hela
Arabien gick samman för att gå till angrepp. I
Medina, där profeten ingått i en inter-religiös
överenskommelse och etablerat en sekulär stat
med religionsfrihet, så levde muslimerna
tillsammans med judar, kristna och avgudadyrkare.
Tanken var att de tillsammans skulle försvara
staden. Men vissa grupper som ingick i denna pakt
(Mithaq-e-Madina - Medinapakten) föll för yttre tryck, och började konspirera emot muslimerna i samråd
med fienden. Det är under dylika omständigheter som alla de hårt formulerade verserna i Koranen
uppenbarades.
Samma verser används i dag för att rättfärdiga dödande i religionens namn. Stödet finner extremisterna
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från Koranexegeter som Ibn Jarir (d. 923) och ibn Hazm (d. 1064), som menade att profeten inte
accepterade annat än svärdet eller islam från avgudadyrkarna.
Men jag anser att detta inte bör kallas att leta stöd i texterna, utan att finna ursäkter för sitt omänskliga
agerande. Särskilt IS tillämpar skriften närmast uteslutet för att bekräfta sin världsbild. Det är inte
religionen längre som dikterar för människan, utan tvärtom.
Olika tolkningar naturligt
Att en och samma text kan uppfattas så olika av olika människor, är en del av människans natur och
inget man bör invända mot. I vårt land har vi olika syn på hur omfattande demokratin bör vara, och vad
som bör och inte bör tolereras, trots att vi alla lever efter samma fyra grundlagar. Dock är det den
civiliserade medborgarens uppgift att upplysa andra om en human tolkning av en källa, må det vara en
grundlag eller en religiös skrift.
Jag själv tillhör Islams Ahmadiyya församling, en global rörelse med tiotals miljoner anhängare, alla
enade under en kalif. Vår studie av profeten Muhammads liv och förebild har övertygat oss om att han
med sin lära etablerade de mänskliga rättigheterna under en högst orolig tid. I religionens namn förbjöd
han terror (2:191) och tvång (2:256), och förespråkade alla människors lika värde. Hans liv var
mångfacetterat, då han upplevde motgång och medvind, var härskare och härskades, och var en
fredsambassadör tillika krigare. Men han var under alla omständigheter en kärleksfull, förlåtande och
generös person, vars goda förebild lämnat ett djupt avtryck i hjärtat hos många av hans samtida och sin
eftervärld. Det är denna bild av profeten som vår församling önskar etablera i världen.
Kashif Virk
Imam, Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
REPLIK / ISLAMS SKRIFTER: IS lyfter bara verser som bekräftar deras världsbild.
När grupper som IS använder utvalda verser ur Koranen för att rättfärdiga sitt mördande är det inte
längre religionen som dikterar för människan, utan tvärt om, skriver Kashif Virk, Imam i Bait-ul-Aafiyyat
moskén i Stockholm.
© Göteborgs-Posten (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/YYjos0du
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Islam kapat av blodtörstiga terrorister
Dagen Premium. Publicerat på webb 2013-09-24 03:38.

För alla fredsälskande muslimer världen över var denna blodiga söndag ännu en dag av sorg.
Terrorattackerna vid en kyrka i Peshawar (Pakistan) och en galleria i Nairobi (Kenya) sk ördade
över 100 människoliv helt oskyldiga män, kvinnor och barn.
För alla fredsälskande muslimer världen över var denna blodiga söndag ännu en dag av sorg. Återigen
kapades vår religion av blodtörstiga terrorister som förespråkar våld i dess namn, och deras omänskliga
agerande har lämnat oss skärrade. Våra tankar och böner går till offren för dessa attentat och deras
anhöriga. Det är omöjligt för oss att förstå hur någon som påstår sig vara en anhängare av islam (vilket
betyder fred) kan begå sådana grymheter i religionens namn. Detta särskilt med tanke på att islams
grundare Muhammad beskrev en muslim som någon vars hand och tunga andra går säkra ifrån. Vidare
utfärdade han år 628 ett fribrev till de kristna av S:t Katarinas kloster vid berget Sinai, där det stod
följande: Deras kyrkor bör respekteras; de bör varken hindras från att reparera dem eller från helgden
av sitt förbund. Ingen bland muslimerna bör ohörsamma detta förbund till den Yttersta Dagen Orientalus
v 13 s 600. Vi muslimer uppmanas av vår skrift Qur anen att vid behov även strida för att upprätthålla
friheten att dyrka i kyrkor, kloster och tempel 22:40. Vidare står det att dödandet av en enda person är
likgiltigt med dödandet av hela mänskligheten 5:32.
Men i dag råder det helt motsatta i många muslimska länder, där ingen går säker från dessa förövare.
Den politiska situationen i många utav dessa länder har lett till att terrorister fått fritt spelrum.
Regeringarna är antingen lamslagna, hjälplösa eller oförmögna att förhindra dessa attacker. Samtidigt
saknas uppriktighet och beslutsamhet i världsmakternas agerande, och flera år efter det att kriget mot
terrorismen inleddes på allvar har situationen i världen förvärrats markant. Blott fördömande av dylika
attacker ledsagat med en fortsatt aggressiv politik i Mellanöstern och Afrika kommer aldrig att undanröja
den ilska som florerar hos människor i dessa länder.
Vi alla delar ansvaret för att utrota terrorismen, då dess hotbild är global och påverkar oss alla. Men i
stället för att tillämpa principen våld mot våld, som aldrig löst någon konflikt, måste vi studera de
bakomliggande orsakerna till problemet. Där kommer vi finna faktorer som orättvisa, fattigdom och brist
på utbildning vara de egentliga orsakerna till många vedermödor på vår planet.
Vårt muslimska samfund (Ahmadiyya) bedriver en global kampanj för att befrämja fred, och här i
Sverige har vi delat ut hundratusentals flygblad med budskapet Muslimer för Fred. Vi inspireras av vår
övertygelse att islam lär ut fred, respekt, lojalitet och frihet. Det är genom utövandet av dessa
värderingar som vi en dag förhoppningsvis kommer etablera fred på vår jord.
Kashif Virk, Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm
Print tweeta Ett tekniskt fel uppstod under laddningen. Vänligen kontakta supporten. Tipset skickades!
Vänligen fyll i giltiga epostadresser.
:
Mottagarens epostadress Din epostadress Meddelande
Publicerad: 2013-09-24
Uppdaterat: 2013-09-24
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/N5W2KOzd
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saxat från nätet
Dagens Samhälle. Publicerat i print 2018-06-21. Sida: 8,9.

"»Stopp - ni slår sönder fungerande kliniker!

Stefan Olsson, regionråd (M) Uppsala, och Ulf
Haglund, professor emeritus kirurgi Akademiska
sjukhuset, tycker att processen med att
koncentrera högspecialiserad vård bör ta paus för
eftertanke."
"»Detta är ingen liten fråga eller patientgrupp:
tarmcancer är den tredje vanligaste
cancersjukdomen.«
Bo Karlsson, ordförande ILCO Tarmuro- och
stomiförbundet, konstaterar att det dröjer alltför
länge innan nya behandlingsmetoder når landets
patienter."
»Kunskapen angående psykisk ohälsa hos
ledande vänsterpartister tycks vara synnerligen
skral.«
Ann Heberlein, riksdagskandidat (M), gillar
Vänsterpartiets "psykiatrilyft", men ogillar när
V-företrädare avfärdar hennes åsikter med
hänvisning till hennes diagnos.
"»Jag har själv fått höra i möten med kommunala företrädare, att frågan om att bygga moskéer är 'en
känslig fråga'.«
Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya församling i Stockholm, önskar att politiker visar en större
solidaritet med utsatta muslimer."
"»Hur det ska drabba en lärarkår som redan går på knäna är något vi inte ens vill föreställa oss.«
Marcus Larsson och Åsa Plesner, tankesmedjan Balans m fl, är skeptiska till Alliansens skolutspel om
ökad undervisning i skolan."
"»Har man en sällsynt diagnos måste man vara frisk nog för att koordinera sin egen vård eller ha en
anhörig som gör det.«
Nette Enström, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, påtalar att vårdsystemets mest utsatta grupp är
bärare av sällsynta diagnoser."
"»Ett efterlängtat erkännande av förskolechefens kompetens och ansvar.«
Erik Bengtzboe (M), Johanna Jaara Åstrand och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet, gläds
åt riksdagsbeslutet att förskolechefer ska benämnas rektorer."
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/z5g2yUAm
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Vi berättar om islam
Katrineholms-Kuriren Premium. Publicerat på webb 2019-09-02 05:05.

Förra veckan besökte jag och medlemmar av
min församling Islam Ahmadiyya den vackra
staden Eskilstuna. Syftet med besöket var att
informera lokalbefolkningen om islam. Detta
gjorde vi främst genom att dela ut broschyrer
med vårt budskap.

Under en längre tid har samtalet av islam präglats
av extremer. Å ena sidan porträtteras islam genom
muslimer som har en våldsbejakande och
samhällsfientlig agenda. Å andra sidan finns ett
växande antal människor som, påverkade av detta,
menar att islam inget har att göra i det svenska
samhället. Detta samtalsklimat har skapat en stor
rädsla och motvilja för islam.
Den politiska diskursen om islam präglas också av
att man yrkar för att förbjuda vissa uttryck som
finns i islam, men inte specifikt inom islam utan
även i andra religioner. Bland detta är bönestunder
på arbetstid, halalmat i skolan och slöjan. I stället
för att frågor likt dessa ska handla om vilken slags
religionsfrihet och tolerans vi önskar ha i vårt
samhälle, har politiker kopplat dem till frågor som
rör religiös extremism, hedersvåld och intolerans.
Under dessa omständigheter är det naturligt för vår
församling att resa landet runt och informera om
islam. Vi har varken tillgång till stora mediala
plattformar eller andra medel att nå ut till den
större befolkningen. Vår enda möjlighet är att dela
ut broschyrer med syftet att informera om vår tro,
ej att uppmana någon att konvertera. Dessa
broschyrer har vi delat ut flera miljoner till antalet i
hela landet.
För detta får vi både ris och ros.
Vissa menar att informationen är påträngande eller
rent oönskad. Denna feedback fick vi även från
Eskilstuna, och har full förståelse för det. Andra
menar att det är ett mycket positivt initiativ, där
muslimer själva gör sin röst hörd och når ut.
Ett syfte med kampanjen är också att visa på
mångfalden inom islam. Vår församling,
Ahmadiyya, är en global rörelse som tror på att
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad av Qadian, Indien (död 1908), var den Utlovade Messias och Mahdi. Våra
ledord är lojalitet gentemot vårt land, integration i form av att göra sig kapabel att verka för sitt lands
bästa samt att sprida fred. Vårt motto är "Kärlek för alla. Hat mot ingen".
Besöket i Eskilstuna var uppskattat, och vi hoppas kunna återkomma och berätta mer om vår tro. Det är
genom dialog vi kommer varandra närmare och kan skapa trygghet och harmoni i våra samhällen.
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Image-text:
Ahmadiyyamoské i Kalifornien, USA.
© Katrineholms-Kuriren Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/cW9y5HLR
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"Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer
jämlik"
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2018-05-07 06:55.

Vårdskadorna väcker debatt. Genom att samla
in mer data, och synkronisera systemen skulle
många kunna undvikas, enligt företrädare för
vården, företag och forskning.

Andra ämnen som debatteras denna morgon är
bostadsbristen, barnbidrag och bokstavstrogna
muslimer.
Foto: Mostphotos
1. Så får vi fler bostäder, enligt branschen
Höga kostnader för byggnation, höga hyror i
nyproduktion och svårigheter i planprocessen. Det
är de tre största hindren för ökat
bostadsbyggande. Det uppger 26 bostadsföretag i
Hyresgästföreningens undersökning. Hela artikeln
på Dagens Samhälle Foto: Colourbox
2. Har du också känt dig förföljd av annonser på
nätet?
Oavsett om det är för ett hotell eller en brödrost, du
någon gång tittat på, är riktad reklam för många
det tydligaste tecknet på hur mycket de spåras på
internet. Det är också tillfällena då flest reflekterar
över sin personliga integritet på nätet. Hela artikeln
på Dagens Samhälle Foto: Mostphotos
3. "Samla mer data om vård för att göra den bättre
och mer jämlik"
Genom att samla in och använda vårddata i realtid
kan man minska antalet vårdskador och öka
kvaliteten och jämlikheten i vården. Sverige har
unika möjligheter att samla in data, men den stora
potentialen tas inte till vara, bland annat på grund
av system som inte kan kommunicera. Det skriver
32 företrädare inom vård, forskning och företag.
Hela artikeln på Dagens Nyheter
4. "Sveriges språkliga kompetens sjunker"
Antalet språkstudenter minskar och många
lärosäten lägger ner sina språkutbildningar.
Samtidigt behöver vi behöriga lärare i moderna
språk i skolan. Till det krävs kvalificerade lärarutbildare, skriver flera debattörer. Hela artikeln på
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Svenska Dagbladet
5. Carola Lemne: Icke godkänt, Löfven
När Stefan Löfven blev partiledare talade han om en nystart för näringspolitiken. Men den konkreta
politiken i regeringsställning har blivit en annan. En rad genomförda förslag är negativa för företagen,
och ytterligare förslag har stoppats efter kritik från företagarrörelsen, skriver Svenskt Näringslivs vd
Carola Lemne. Hela artikeln på Dagens Industri Foto: Arne Trautmann, Colourbox
6. "Var inte rädda för den bokstavstrogne muslimen"
Integration innebär för mig att älska mitt land, att verka för dess bästa och att alltid vara lojal gentemot
det. Koranen lär mig: Följ lagarna på den plats där du lever - eller migrera, skriver imamen Kashif Virk.
Hela artikeln på Expressen
7. "Wallström kritiserar hellre Israel än judehat"
Reaktionerna mot den palestinske presidenten Abbas antisemitiska tal har varit förvånansvärt
förvånade, som om det handlar om ett enstaka övergrepp. Margot Wallström har reagerat som om det
rör ett enskilt olyckligt uttalande. Det är fel. Hatet mot Israel, och viljan att eliminera den judiska staten,
bottnar i en antisemitism som i decennier drivit konflikten mellan Israel och arabvärlden. Hela artikeln
på Aftonbladet.
8. "Slopa barnbidraget - det gynnar rika familjer"
Barnbidraget går snarare till rika än fattiga familjer. Det bör därför avskaffas och ersättas med höjt
bostadsbidrag för dem som behöver hjälp. Nyligen höjde regeringen barnbidraget, med motiveringen att
hjälpa fattiga familjer. Tre barn ger nu 53 760 kronor om året, skattefritt. En familj med sex barn får 140
000 kronor om året. Hela artikeln på Aftonbladet.
9. Hemköp: Inför nationell pant på plastpåsar
Hemköp uppmanar regering och riksdag att införa att ett nationellt system för pant på plastbärkassar.
Men vi väntar inte på på att politiska beslut ska fattas. Under förra året införde Hemköp, som första
dagligvarukedja, pant på plastbärkassar. Nu hoppas vi att fler butikskedjor och handlare följer vårt
exempel, skriver Hemköps hållbarhetschef Maria Nobel. Hela artikeln på Dagens Samhälle
10. "Goda värderingar måste försvaras"
Att försvara goda värderingar kräver politisk vilja, något som regeringen vid upprepade tillfällen har visat
sig vara i avsaknad av. Vi vill därför se flera åtgärder för att försvara och stärka det som gjort vårt land
starkt och framgångsrikt, skriver Tina Ghasemi (M) och Hampus Magnusson (M). Hela artikeln på
Göteborgs-Posten
11. "Varken demokraterna eller de rödgröna kan hela Göteborg"
Göteborg är en kluven stad präglad av ojämlikhet med politiker oförmögna att gå till botten med
problemen. Dit hör även tidigare rödgröna politiker som gått över till Demokraterna. Centerpartiet är
därför en röst för verklig förändring till ett jämlikt Göteborg, skriver Emmyly Bönfors (C). Hela artikeln på
Göteborgs-Posten
12. "Jag gjorde allt för att Sverige skulle ta mig till sitt hjärta, men misslyckades totalt"
Jag bjöd hem några av mina arbetskamrater och grannar. De kom. De gillade min gästvänlighet och
berättade hur de trivdes i mitt hem och mitt sällskap, men de bjöd mig aldrig tillbaka, skriver signaturen
"Tillsammans". Hela artikeln på Sydsvenskan
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13. "Idag integreras artificiell intelligens i människors vardag utan att det finns tillräcklig kunskap om vad
det innebär. Lagar och regler släpar efter."
Det behövs en bredare förståelse för AI-teknologins sociala, etiska och rättsliga effekter, skriver sex
företrädare för universitetsvärlden och näringslivet. Hela artikeln på Sydsvenskan Håll koll på
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/dR8Gnvqr

Sida 936 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

Läsarbrev: "Den lag man vill följa är sharia."
Helsingborgs Dagblad. Publicerat på webb 2017-01-04 16:58.

"Imam Kashif Virk anser att Carl Rudbeck har
fel då han hävdar att islam förenar…

Få inom rörelsen klargör detta. För 1,2 miljarder
muslimer är det enbart Koranen - tolkad enligt
haditherna - som gäller. Den lag man vill följa är
sharia. Demokrati är därmed uteslutet. Islams
lagar styr alltså samhället. Det kallas politik. I
Europa framställs islam som fredens religion. Det
finns många ord i Koranen om frid, fred och
ödmjukhet. Majoriteten tolkar jihad som en inre
ansträngning att bli en bättre människa. Vissa
ställen förbjuder angrepp, andra förespråkar våld,
även utan angrepp. Judar och kristna, de otrogna,
beskrivs som orättfärdiga människor (5:56). När ni
möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills
ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i
bojor (47:4). Blodshämnden innebär liv för er
(2:175). Inom islam finns en princip, naskh, som
innebär att senare verser gäller, om tidigare
hävdar något annat. Virk har rätt i att de första
åren var fredliga. Då Muhammed senare mötte
motstånd stred han med vapen i hand mot andra
arabiska stammar. Alla judiska män i byn Khaybar
dödades. Över 450 slag ägde rum från Mecka i
Saudiarabien, till Poitiers 732 i Frankrike, från
Multan i öst 711 till Toledo 712 i Spanien eller
Talas 751. Häromåret citerade Egyptens
dåvarande religionsminister Talát Afifi på tv en
känd hadith: Domens dag kommer inte förrän
muslimerna bekämpar judarna, när judar gömmer
sig bakom stenar och träd. Kärlek till alla och hat
mot ingen är ord vi alla kan stödja, men tyvärr står
det inte för islam som Koranen framställer kampen.
Den som kommer med en egen tolkning bör
framhålla det och inte kapa namnet". Brith
Aspenlind, adjunkt i historia och religion.
Svar:
Ett inlägg i debatten om islam, i denna tid av
jihadism. Viktigt att betona är att sharia aldrig får
stå över gällande lag, mänskliga rättigheter och
rätten att välja sitt liv. Heidi Avellan Andra läsare
fortsätter diskussionen om vinster i välfärden och
svarar på entreprenören Dan Olofsson på Aktuella
frågor (21/12): "Olofsson hade varit mer trovärdig
om han låtit bli att ägna en fjärdedel av artikeln åt Jonas Sjöstedt (V). Vad har Sjöstedts ideologiska
drömmar med Reepalus utredning att göra? Vänsterspöket spelar en huvudroll som det inte förtjänar.
Olofsson hade gjort klokt i att ägna sig åt en realistisk bild och en jämförelse mellan företagens

Sida 937 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

nuvarande förhållanden och dem Ilmar Reepalu skisserar. En faktisk granskning är nödvändig från
vilken sida du än närmar dig välfärdsbranschen", skriver Lasse Henriksson. "En omsättning på 10
miljoner och ett beskattat resultat på 400 000 kr är i mina ögon helt okej, men Olofsson framhåller att
om Reepalu får bestämma blir vinsten bara 'enstaka tio tusen'. Vi kan därav dra slutsatsen att ägarnas
investerade kapital i en dylik verksamhet är ganska lågt. Det borde inspirera människor att förena sig i
löntagarägda företag. När det gäller friskolor bör det tas fasta på ett annat förhållande. Med anledning
av några konkurser som förekommit i branschen bör verksamhetskrav ställas på utövarna, krav på en
försäkring eller dylikt som garanterar driften till årskursens slut. Ungdomar får inte överges för att
utövaren inte klarar av ekonomin. Utövarna har möjlighet att välja elever. Deras kostnader kan
därigenom minimeras; resurskrävande elever kan väljas bort. I kommunen ska alla ges en utbildning.
Det är relativt enkelt att planera verksamheten, antalet elever är relativt stabilt. Det sker inga stora
konjunkturförändringar över tid. Intäkterna är säkrade". Jan Öhlund
Svar:
Debatten om vinster i välfärden är mångfasetterad. Det är inte så enkelt att antingen hamnar
"skattepengar i skatteparadis" eller så är "valfrihet alltid värt priset". Att baxa frågan hela vägen till valet
2018 vore därför olyckligt. Heidi Avellan
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/WIydk3sG
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Så påverkas ramadan av coronakrisen - "En helt förändrad
högtid"
Aftonbladet TV. Sänt i radio/tv 2020-04-23 10:29.

© Aftonbladet TV<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Sida 939 av 953

Nyheter - Stockholms Universitet
Biblioteket

Datum 05112021 Källa: Retriever

joel Halldorf: Hyckleriet i kampen mot islamistisk terror
Dagen Premium. Publicerat på webb 2017-06-09 03:07.

Väst oroar sig för extremism, men har täta
band till terrorns ideologiproducent. Tack för
att du har registrerat dig! Du kan nu läsa
ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se. Du är
nu inloggad!

Du är nu inloggad på Dagen.se och kan läsa alla
artiklar och digitaltidningen eDagen. Om du vill
ändra adress eller byta lösenord gör du det på Min
sida.
Allt fler säger: Det är nog nu. Terrorismen kan inte
få fortsätta att härja. Saker och ting måste
förändras, som Theresa May sa efter den
fruktansvärda attacken i London förra helgen.
May identifierade också den ideologi som ligger
bakom många av de senaste terrorattackerna: det
hon kallade islamistisk extremism.
Jag har de senaste åren ägnat en del trycksvärta
åt att försöka förklara det orimliga i påståendet att
religion orsakar våld.
Religion är något så varierat att det inte går att
göra några generaliseringar om det alls. Religion
av olika slag kan inspirera allt möjligt: kultur,
kapitalism - och våld.
För om idén att religion alltid göder våld är ett dike,
så är ett annat att bortse från övertygelsernas
betydelse. De som tänker så menar ofta att religion
möjligen kan vara en täckmantel för våld, men att
orsaken egentligen är något annat. Denna syn
bottnar antingen i en idealistisk idé om att religion
djupast sett handlar om kärlek - också det en
generalisering - eller i en marxistiskt färgad ovilja
att medge att övertygelser alls spelar roll.
Övertygelser har betydelse. Förmågan att forma
våra liv, och ytterst vår värld, efter våra idéer skiljer
människan från djuren.
Men om vi ska tala om övertygelsers
konsekvenser måste vi tala om specifika
övertygelser. Det kräver kunskap och
disciplinerade analyser. Att helt ursäkta eller helt
skuldbelägga all religion är uttryck för lättja och okunnighet, vilket tyvärr ofta präglar debatt om religion i
dag.
Det som motiverar IS är varken religion i allmänhet eller mainstream-islam, utan salafism, en rörelse
från 1700-talet som försöker upprätta sin tolkning av 600-talets islam. Den präglas av stränga klädkoder
(skägg för män, ansiktsslöja för kvinnor), strävan efter renhet, och betonar separation från
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icke-muslimer.
Rörelsen är i minoritet inom islam, och skulle säkert vara irrelevant om den inte backats upp av det rika
Saudiarabien. Efter oljeboomen på 1970-talet har kungariket exporterat salafism-wahhabism över
världen via skolor, predikanter och moskéer.
Den saudiska regimen är ingen vän av IS, men skillnaden är subtil: terrororganisationen ser våld som
en legitim strategi för att åstadkomma det ideala muslimska samhället, vilket saudiska lärde avvisar.
Det handlar alltså om metod snarare än innehåll, och det är lätt att se att salafistiska, saudi-finaniserade
miljöer kan bli grogrund för terrorn.
Detta är en destruktiv ideologi värd att motarbeta. Det finns också en oro för att pengar från oljestaten
finansierar verksamhet i Sverige. Men här finns ett hyckleri som Kashif Virk, imam i Islams Ahmadiyya
församling i Stockholm, satte fingret på när han fick frågan om han tog pengar från Saudi och svarade:
Nej, men fråga gärna Stefan Löfven samma sak!
Saudiarabien är enligt regeringens hemsida Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Vi oroar
oss alltså för inflytande från salafismen, men drar oss inte för att själva ha täta band till salafismens
moderland. Vi har omfattande ekonomiska och diplomatiska kontakter med detta land, som torterar
regimkritiker, anklagas för krigsbrott i Jemen och sätter kvinnors rättigheter på undantag.
På den globala scenen är Saudiarabien världens största vapenimportör. Det var en anledning till
president Trumps besök där i maj, då ett miljardavtal mellan länderna slöts. Även Mays Storbritannien
byter vapen mot olja med Saudiarabien.
Väst går alltså hand i hand med ett land som är ideologiproducent för terrorismen på våra gator.
Och det handlar inte bara om ideologi: för en tid sedan läckte ett amerikanskt ambassadmeddelande
som pekade ut landet som en källa för finansiering av den globala terrorn.
Vilken trovärdighet ger det att väst förfasar sig över IS terror och samtidigt samarbetar med ett land
som är så likt det kalifat IS drömmer om att upprätta? Det är symptomatiskt att när politiker talar om
hårdare tag, är det nästan alltid svaga grupper som ska sättas åt. Ingen vill offra handelskontrakt, eller
riskera att göra sig ovän med en allierad i FN-diplomatin.
Ingen talar heller om krafttag i form av storsatsningar i socialt utsatta områden, där grogrunden för
terrorrekrytering finns. I stället ska man stänga gränser för flyende eller sätta fotboja på migranter åtgärder som inte innebär några uppoffringar, och troligen inte heller är särskilt effektiva.
Detta är en tom signalpolitik som varken präglas av mod eller tålamod, och som därför aldrig kommer
aldrig kunna besegra terrorismen.
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är
partipolitiskt obunden på kristen grund.
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna organisationen
utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/jC8mfzXQ
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Invandrare som inte anpassar sig ska erbjudas återvandring
Dagens Nyheter - Login. Publicerat på webb 2018-08-29 21:00.

DN DEBATT 30/9. Nästa regering måste överge
tidigare normer för integrationspoli…
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt
upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens
får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något
annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från
rättighetsägaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/BZ0Es6dn
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Felaktig tolkning, Mona Walter
Dagen Premium. Publicerat på webb 2016-08-30 03:11.

Jag står fast vid att Walters tolkning av både
Koranen och sunnah är grovt felaktig.

Jag håller förstås inte med Mona Walter (Dagen 23
augusti), annat än att jag tillhör Islams Ahmadiyya
Församling som grundades av Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad i Indien. Han gjorde anspråk på att
vara den utlovade messias i islam. Rörelsen har
tiotals miljoner anhängare i 209 länder, och växer
mycket snabbt.
Att vara minoritet är inget främmande, särskilt inte
för kristendomen. När Jesus, enligt dagens
kristendom, proklamerade att han var Guds son,
hänförde han argumenten från Gamla testamentet.
De som trodde på honom vid den tiden var en
absolut minoritet.
Jag står fast vid att Walters tolkning av både
Koranen och sunnah är grovt felaktig. Syftet med
min replik (Dagen 19 augusti) var att visa att islam
även utövas på andra sätt än de som hon kommit i
kontakt med.
Jag delar Walters oro om att radikal trosutövning
(snarare trosförvrängning) är en av det globala
samhällets stor utmaningar i dag.
Kashif Virk, imam Bait-ul-Aafiyyat moskén,
Stockholm
Svar direkt från Mona Walter: Inte min egen
tolkning
Kashif Virk, imam Foto: Privat
© Dagen Premium<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/CZ4rLkrH
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Martin Melin: Nu ger jag mig in i politiken
Expressen. Publicerat i print 2017-06-06. Sida: 4.

■■ Svensk polis är inne i en kris,
organisatoriskt, ekonomiskt och inte minst
nä…

Jag har de senaste fem åren varit aktiv i debatten
om svensk polis. Jag har både stått i tvstudios och
suttit i tv-soffor, jag har skrivit debattartiklar och jag
har svarta på frågor i radio. Jag har skrivit på
Twitter och på Facebook.
Jag har verkligen försökt göra min röst hörd.
Och ibland har det faktiskt funkat. Ett av mina
inlägg på Facebook nådde drygt två och en halv
miljon användare och jag blev citerad i dagspress,
både här i Sverige och utomlands. Dessutom
gillades inlägget av 45 000 personer. Så
någonstans känner jag att jag har något att säga
och att det jag säger landar rätt. Många tycker helt
enkelt som jag.
Men jag vill mer. Jag vill nå ännu längre, jag vill nå
dit där de som bestämmer finns - i politiken.
För ett par veckor sedan gick jag med i partiet
Liberalerna. Valet var enkelt. Liberalerna är ett
parti som har tagit den svenska poliskrisen på allvar. Dom har tydligt och bestämt visat att de vill se en
rejäl satsning på polisen, en rimlig och genomförbar satsning, inte bara fantasisiffror som numera varje
parti verkar slänga i väg närhelst poliskrisen kommer på tal, siffror som helt saknar förankring i
verkligheten.
Liberalerna har förstått att för att kunna utbilda fler poliser krävs att yrket blir attraktivt. Och en bra start
då är lönen. Polisens löner måste höjas - rejält. Liberalerna vill höja varje polis lön med 4 000 per
månad. Det är en bra start.
Det finns krafter inom polisen (läs polisförbundet) som vill se polisutbildningen bli en akademisk
utbildning, en treårig högskoleutbildning med kvalificerad forskning knuten till skolan.
Jag är skeptisk. Jag tror nämligen inte att de som går i funderingar på att bli poliser tycker att huruvida
de får högskolepoäng eller inte efter utbildningen är det som avgör. I alla fall är inte det jag hör när jag
dagligen möter killar och tjejer som drömmer om att bli poliser - nej, de vill veta om lönen och
arbetsuppgifterna.
Liberalerna tror liksom jag att polisutbildningen ska vara en yrkesutbildning med gedigen praktik blandat
med adekvata teoretiska ämnen. Polisen behöver utbilda poliser, inte forskare. Och vill man ändå
forska om polisen och dess arbete går det alldeles utmärkt att göra ändå.
Liberalerna är även ett parti som har förstått att det är viktigt att tidigt ingripa mot barn som är på väg in
i en kriminell tillvaro, dels genom snabba insatser från samhället och dels genom jourdomstolar.
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Detta är något som vi poliser på fältet har efterfrågat så länge jag har varit polis. Det ska inte ta ett år
innan en artonåring får se reaktionen på den gärning han begått.
Svensk polis är inne i en kris, organisatoriskt, ekonomiskt och inte minst när det gäller antalet poliser.
Sedan valet 2014 då den rödgröna regeringen tillträdde har antalet poliser per invånare inte ökat (källa:
polisen och Statistisk centralbyrån). Faktum är att den har minskat!
Jag har vid ett par tillfällen träffat partiledaren Jan Björklund och imponerats av hur påläst och kunnig
han är om polisens arbete, och hur intresserad och engagerad han är i ämnet. Jag har även träffat
deras rättspolitiska talesman Roger Haddad och blivit positivt överraskad över hur kunnig han är i
sakfrågorna. De menar verkligen allvar med sin politik. Efter att ha pratat på Liberalernas riksmöte i
mars fick jag flera mejl från aktiva Liberaler som uppskattade mina tankar och vilja att förändra och
förbättra den svenska polisen.
Och det avgjorde.
Så från och med nu stöder jag Liberalerna, för det är det parti som bäst kan få svensk polis tillbaka på
rätt köl igen.
"Det är viktigt att tidigt ingripa mot barn som är på väg in i en kriminell tillvaro."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN. SE/DEBATT
Endast här i Sverige har vi funnit frid
Bestämd kurs mot terrorn
L har chans att göra en insats för demokratin
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Karolina Skoglund
@LinaSkoglund
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: LIBERALERNA. Polisutbildningen ska vara en yrkesutbildning med gedigen praktik blandad
med adekvata teoretiska ämnen, skriver Martin Melin. | MARTIN MELIN Polis | Aday Bethkinne: Hur
kan man bo i ett land man inte vill vara i? | Kashif Virk: Som troende muslim är detta terrordåd särskilt
klandervärt för mig. | Olle Wästberg: Ge alla medlemmar en chans att påverka.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Klas Granström. Databasens namn: Klas Granström / Expressen / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/Z4YUmLdR
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Minska utanförskapet, öka föreningsengagemanget
Kvällsposten. Publicerat i print 2018-07-30. Sida: 4.

■■ Trots miljoner i projektpengar från staten
och staden de senaste åren ökar in…

Vi Malmöbor har under många år upplevt
utanförskapet i vår stad med ökad kriminalitet och
otrygghet som följd. I tron att kunna mota bort
utanförskapet har den socialdemokratiska
regeringen lanserat nya projektmiljarder och
Vänsterpartiet går till val på avgiftsfria idrottsskolor.
Intentionerna är så klart goda men som vanligt
börjar man i fel ände. I bästa fall leder det inte till
något, men i värsta fall fördjupar det utanförskapet
eftersom andra åtgärder får stå tillbaka.
I forskningen är det visat att barn som lever i
familjer med svaga ekonomiska resurser är mindre
aktiva i föreningslivet och idrottar mindre på
fritiden. I rapporten "Ung Livsstil" konstateras att
ungdomar som tillhör socioekonomisk grupp 1 och
2 (starkare socioekonomiska grupper) deltar i
större utsträckning i föreningar och
idrottsföreningar än ungdomar i socioekonomisk
grupp 4 och 5 (svagare socioekonomiska grupper).
Enkelt uttryckt handlar det om att barn till föräldrar
som har ett jobb deltar i betydligt större
utsträckning i föreningslivet än barn till föräldrar
som inte har jobb.
Utifrån detta samband vore det självklart att fokusera på att få fler svenskar och Malmöbor in på
arbetsmarknaden. Därför vill vi också införa bidragstak och sänka skatterna för de som tjänar minst. Vi
har aldrig trott på att projekt i olika former och valfläsk i form av avgiftsfria idrottsskolor löser några
problem långsiktigt. Snarare är det så att styret i Malmö och regeringen i Stockholm sviker familjerna
och föreningslivet i Malmö genom sina åtgärder. Hade man i stället vidtagit åtgärder så att fler kom i
arbete skulle deltagandet i föreningslivet och idrottsföreningarna gått rakt uppåt.
Som alla aktiva i föreningslivet redan vet, och forskningen bekräftar, är föreningslivet en spegel av hur
samhället är. Minskar utanförskapet i samhället så ökar engagemanget för att vara med i någon
förening. Trots flera gamla och nyintroducerade projektpengar från staten och staden de senaste åren
ökar inte delaktigheten i föreningslivet i Malmö, något som borde vara en väckarklocka för de styrande
politikerna.
Om man verkligen menar allvar med att få fler barn och unga engagerade i föreningslivet ser man till att
vidta åtgärder för att kraftigt minska utbetalningarna av socialbidragen som nu är uppe i en miljard i
Malmö. Hade Malmö betalat ut lika lite i socialbidrag som andra jämförbara städer i Sverige hade
staden sparat mellan 200-400 miljoner kronor varje år. I jämförelse kan nämnas att Malmö Stad varje år
delar ut cirka 170 miljoner i olika stöd till föreningarna. Det blir alltså en win-win-win-situation: Genom
att fler kommer i arbete blir det dels fler engagerade barn och unga i föreningslivet och dels kan
kommunen satsa mer på till exempel föreningslivet.
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Tyvärr verkar staden ha gått åt fel håll och utanförskapet är nu så utbrett i Malmö att över 22 000
personer är arbetslösa och i vissa stadsdelar är sju av tio invånare arbetslösa. Detta är inte att ta
ansvar långsiktigt från politiken och därför har Malmömoderaterna presenterat en rad förslag som på
sikt kommer att minska utanförskapet i vår stad, till exempel lärlingsanställningar och praktik,
svenskundervisning för nyanlända från dag ett och aktivitetskrav för anställningsbarhet.
Varken Sverige som helhet eller Malmö i synnerhet har råd att låta nuvarande rödgröna styre regera
vidare. Jag vet vilken enorm god kraft föreningslivet i Malmö är och alla barn borde få chansen att vara
delaktiga i detta. Vi måste ha politiker som förstår sambandet mellan egen försörjning och delaktighet i
samhället och som inte pumpar ut valfläsk några månader före valet åt problem som vi haft i flera år i
Malmö. Vi Malmömoderater tror att nyckeln in i samhället är egen försörjning där familjer kan stå på
egna ben.
Jag hoppas inte att väljarna går på Socialdemokraternas och Vänsterpartiernas valfläsk utan tänker på
det som är långsiktigt bäst för samhället och för att långsiktigt få fler aktiva i föreningslivet i Malmö.
"Föreningslivet är en spegel av hur samhället mår."
MER DEBATT PÅ EXPRESSEN.SE/DEBATT
Till alla hbtq-personer:
Jag ber om förlåtelse Heberlein straffar de redan utsatta Bilden av religion föder polarisering
DEBATT
Debattansvarig:
Csaba Bene Perlenberg
Mejla debatt@kvp.se
FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN Vik debattchef: Niklas Strömberg
MEJLA: debatt@expressen.se @ExpressenDebatt Expressen Debatt
Bildtext: FÖRÄNDRING. Tyvärr verkar Malmö ha gått åt fel håll och utanförskapet är nu så utbrett i
staden att över 22 000 personer är arbetslösa, skriver Tony Rahm (M).Foto: SHUTTERSTOCK | TONY
RAHM Kandidat till Malmö kommunfullmäktige (M) | Homosexuella var orena, perversa och behövde
"botas", skriver Galaxia Ima Elias. | Heberlein bör studera de metoder som fungerar, skriver Joakim
Månsson Bengtsson (Fi). | Begrepp som sharia och burka missbrukas för att väcka avsky, skriver
Kashif Virk.
©Bonnier<br>Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte
vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.
eller artikelförfattaren. Utgivare: Thomas Mattsson. Databasens namn: Thomas Mattsson / Kvällsposten / retriever-info.com

Läs hela artikeln på http://ret.nu/vXJJVjLd
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"Ska vi låta våra elever utbildas av Wikipedia?"
Dagens Samhälle. Publicerat på webb 2018-07-27 06:51.

Denna morgon debatteras bland annat
skolornas läromedelsanslag, Sveriges
krisberedskap vid naturkatastrofer, svensk
matproduktion, och tiggeriförbud. Håller du
med dagens debattörer eller har du en annan
åsikt?

Skicka gärna in din egen debattartikel till
debatt@dagenssamhalle.se. Vår debattredaktion
har öppet hela sommaren.
Foto: Pressmaster / Colourbox
1. Rädda valrörelsen från anonymt näthat
Vi hoppas att även offentliga aktörer funderar på
hur de kan arbeta för att bidra till ett bättre
samtalsklimat på nätet. Det är nämligen på nätet
som en stor del av väljarnas åsiktsbildning inför
valet den nionde september sker, skriver Gustav
Hjärn, vd och grundare av Ifrågasätt. Hela artikeln
på Dagens Samhälle Foto: Colourbox
2. Den offentliga sektorn måste köpa mat från
Sverige
Sveriges kommuner, regioner och myndigheter
borde snarast revidera sina mål för upphandling av
mat så att allt som är möjligt att köpa från det
svenska jordbruket också köps därifrån utifrån
uppställda kriterier för bra miljö- och djurskydd,
skriver Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C).
Hela artikeln på Dagens Samhälle
3. "Alliansen: Vi fryser betalningar till Trafikverket"
Sedan Citybanan öppnades förra våren har det
visat sig att den har en mängd fel och brister. Från
landstingets sida kan vi inte acceptera att
stockholmarna inte fått den kollektivtrafik de har
rätt till. Därför fryser vi nu betalningar till
Trafikverket på över 180 miljoner kronor. Det
skriver företrädare för Alliansen i Stockholms läns
landsting. Hela artikeln på Svenska Dagbladet
4. "Det finns en bakgrund till strikta tolkningar"
Debatten om hur Migrationsverket hanterar arbetstillstånd fortsätter, inte sällan under vinjetten
"kompetensutvisningarna". Nu senast påstod Fredrik Bergman och Johannes Forssberg från Centrum
för Rättvisa på SvD:s debattsida (19/7) att Migrationsverket har haft en alltför långtgående och orimlig
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tolkning av två domar från Kammarrätten år 2015. Jag skulle här vilja ta tillfället i akt att berätta om
såväl bakgrunden som förutsättningarna för Migrationsverkets arbete, skriver Mikael Ribbenvik,
generaldirektör på Migrationsverket. Hela artikeln på Svenska Dagbladet
5. "Vi behöver stärka den europeiska solidariteten vid naturkatastrofer"
Sverige har drabbats hårt av skogsbränder i sommar, och många andra länder i Europa är i farozonen.
Även i regioner som tidigare har varit förskonade bryter bränder ut. I en tid då naturkatastrofer blir
alltmer oförutsägbara är behovet av rescEU, ett system för att hjälpa EU:s medlemsländer, stort, skriver
Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering. Hela
artikeln på Dagens Nyheter
6. "Ann Linde: Ökat välstånd kräver mer standardisering"
I dag, torsdag, beslutar regeringen om en strategi för standardisering. Där finns ett antal svenska
strategiska prioriteringar. Bland annat ska Sverige bli bättre på att delta i internationellt
standardiseringsarbete. Vi ska ligga i framkant, skriver EU- och handelsminister Ann Linde. Hela
artikeln på Dagens Industri Foto: Colourbox
7. "Ska vi låta våra elever utbildas av Wikipedia?"
Ökade man läromedelsanslagen med endast en procent av den så kallade elevpengen så skulle
samtliga skolelever i Sverige kunna få en lärobok i varje ämne som gåva och dessutom ha ständig
tillgång till fullgoda förlagsproducerade digitala läromedel i sina telefoner och datorer, skriver Rolf
Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare. Hela artikeln på
Aftonbladet
8. "Vakna, det är allvar nu - ta klimatet på allvar"
Vi måste alla inse att det här är vår kris. Mat växer inte på Ica. Naturen är allas vår att förvalta. Vi måste
stå tillsammans, ge allt stöd till alla som drabbas och de hjältar som nu kämpar för att rädda liv och
hem, skriver Gustav Fridolin, språkrör (MP). Hela artikeln på Aftonbladet
9. "Återigen tomt prat och bondfångeri från M"
Tobias Billström anklagar SD för att inte ha några värderingar därför att vi inte förbehållslöst är beredda
att stödja en alliansregering, alldeles oavsett vilken politik man tänker föra. Detta ställningstagande
baserar sig dock på den raka motsatsen, det vill säga att vi, till skillnad från Moderaterna, faktiskt har
starka och fasta värderingar, skriver Mattias Karlsson, Gruppledare (SD). Hela artikeln på Aftonbladet
10. "För att nå målen krävs det mer, Karolina Skog"
2030-sekretariatets indikatorer visar att sjupartimålet om 70 procents minskad klimatpåverkan från
transporterna till år 2030 kräver mer än vad miljöminister Karolina Skog redovisar, skriver Mattias
Goldmann, vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet. Hela artikeln på Aftonbladet
11. "Bilden av religion föder polarisering"
Motståndet mot religion har fått ett oerhört genomslag i det politiska samtalet. Och då en proportionerlig
motröst saknas leder bilden som målas upp till ökad polarisering och klyftor i samhället, skriver imamen
Kashif Virk. Hela artikeln på Expressen Foto: Børge Sandnes / Colourbox
12. "Opinionen är tydlig - inför tiggeriförbud"
Vi ska inte ha människor som tigger på våra gator och utanför våra affärer. Det är inte värdigt - varken
för dem som ser sig tvingade att tigga eller för oss som ställs inför ett moraliskt dilemma, skriver Ann
Heberlein (M). Hela artikeln på Expressen
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13. "Sjukvården är regeringens största välfärdssvek"
Det är välkommet att socialministern vill prioritera förlossningsvård och forskning på hur
förlossningsskador kan motverkas. Men trots det är sjukvården den rödgröna regeringens största
välfärdssvek, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M). Hela artikeln på Expressen
14. "Klimatfrågan måste upp på valagendan"
"Klimatförändringar har sällan känts närmare än under denna brandhärjade sommar", skriver fyra
skribenter som arbetar med att uppmärksamma klimatfrågor på Supermiljöbloggen. Hela artikeln på
SVT Opinion Foto: Colourbox
15. "Skogsbränderna visar att Sveriges krisberedskap inte fungerar."
Frågor om krisberedskap måste upp på en högre politisk nivå än idag, skriver Allan Widman, Mats
Persson, Tina Acketoft och Gilbert Tribo, Liberalerna. Hela artikeln på Sydsvenskan Foto: Colourbox
16. "Befria Pride från vänsterns destruktiva agenda"
HBTQ-rörelsen har kidnappat sexuell läggning för att plocka identitetspolitiska poäng; nämligen att
personer med avvikande sexuell läggning ska vara marginaliserade i stället för integrerade i
majoritetssamhället, skriver Filip Bergqvist, doktorand i medicin vid Karolinska Institutet. Hela artikeln
på Göteborgs-Posten
17. "Gaming är en framtidsindustri"
Bristen på kompetens hämmar svenska spelföretags tillväxt och utveckling. Det behövs mer satsningar
på utbildning och forskning. Sänk arbetsgivaravgiften och stimulera investeringar i tidiga bolagsfaser,
skriver Jan Lindblom (M) och Peter Hermansson (M). Hela artikeln på Göteborgs-Posten
18. "Allvarligt när egenintresse går före allmänintresse"
Sverige brinner och vi står inför en enorm miljökris. Vi behöver förstå att klimatförändringarna utgör det
allvarligaste hotet mot människors trygghet och våra grundläggande levnadsvillkor, skriver Anna Rosén
(FI) och Tina Lundberg (FI). Hela artikeln på Göteborgs-Posten
19. "Socialtjänst i nöd kräver politiskt mod"
Situationen inom socialtjänsten är akut. Vi behöver våra socialsekreterare och alla som arbetar ute i fält
mer än något annat för att verkligen möta behoven hos alla våra utsatta. Detta krävs en storsatsning och det är nu, skriver Tina Lundberg (FI) och Lisbeth Larsson (FI). Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på Fredag Migrationsverket kommer med ny prognos för antalet asylsökande. Kl. 10.00
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller pressträff om hur arbetet med
skogsbränderna fortgår.
© Dagens Samhälle<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/SKaz2yDP
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Foto: Per Larsson / TT "Debattörerna vill inte alls höra fler
muslimska röster"
SVT (arkiv). Publicerat på webb 2017-11-13 13:29.

OPINION "Debattörerna borde rikta sin ilska till
rätt avsändare, i det här fallet Dramaten",
skriver Sofie Löwenmark.
© SVT (arkiv)<br>Alla artiklar är skyddade av
upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den egna
organisationen utan godkännande från Retriever eller den
enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/g4wUzQHS
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Radikal bild av islam är oförenlig med demokrati
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2014-11-03. Sida: 4,5.

Mona Walter skriver om trakasserier och
förföljelser som hon upplevt efter att ha lämnat
islam. Som muslim fördömer jag och tar
avstånd från människor som står bakom dessa
hot, skriver imam Kashif Virk.

Replik:
Islamofobi, 29/10
Mina studier av islam har lett mig till slutsatsen att
denna religion inte tillåter tvång, och att det inte är
islam utan vissa muslimer som måste reformeras.
En religiös skrift kan inte anklagas för de grova
tolkningar som vissa utav dess anhängare
företräder. Under alla tider har religionen
missbrukats och förvrängts, synnerligen islam.
Men det betyder inte att religionen i sig förespråkar
dessa radikala tolkningar. Islam är idag den andra
största religionen i världen och även den snabbast
växande. Om islam varit en sådan omänsklig religion hade den inte fått så många anhängare och blivit
en utav de stora världsreligionerna.
Kritik mot islam är inte heller något som bör uppröra muslimer. Koranen själv uppmanar sina kritiker att
framföra bevis för den kritik som de riktar mot islam (21:24). I själva verket är denna kritik gynnsam då
den ger tillfälle för muslimer att begrunda och öka kännedomen om vissa aspekter av deras tro. Ett
samhälle som inte tillåter kritik kan aldrig utvecklas. Dessutom avråder Koranen från att man blint
åtföljer den (25:73). Visserligen tror vi muslimer att Koranen är en fulländad skrift, men vi kan aldrig få
en fulländad förståelse utav den om vi har bristande insikt i dess läror.
Att avsäga säg sin tro är heller inget brott enligt Koranen. Man kommer ingenstans däri att finna en vers
som antyder om detta. Däremot förkunnar den om en allmängällande tillåtelse att den som önskar må
tro, och att den som önskar kan förneka den (18:29).
Problemet i dag är att en inflytelserik minoritet bland muslimerna förespråkar en radikal bild av islam
som är oförenlig med modern demokrati. Olyckligtvis är det även denna bild som får mest plats i medias
beskrivning av islam. Att folk råkar illa ut och blir utsatta för detta kan aldrig tillåtas i vårt land. Det är
således vårt kollektiva ansvar att se till att vi upprätthåller den religionsfrihet som råder i Sverige.
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Kashif Virk
imam, Islams Ahmadiyya Församling Sverige, Nasir Moskén
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. Utgivare: Christofer Ahlqvist. Databasens namn: Christofer Ahlqvist /
Göteborgs-Posten / retriever-info.com<br>Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej distribueras utanför den
egna organisationen utan godkännande från Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/6eKFKrE

Sida 953 av 953

