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Kulturdepartementet, remissvar beträffande betänkandet ”Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism” SOU 2016:92
Civilsamhällesorganisationer, trossamfund, musik, konst & kultur behövs mer än någonsin i
Sverige. Men myndigheter, media, politiker och kommunala förvaltningar har vid flera tillfällen
den senaste tiden valt att underminera förtroendet mellan sig själva och dessa.
Förstudien "Muslimska brödraskapet i Sverige" som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har beställt, publicerat och ställer sig bakom består av grova konspirationsteorier som
utan bevis pekar ut flera demokratiska muslimska organisationer och personer som
samhällsfarliga. Detta resulterar i ett sätt att förstatliga rädslan för Islam och muslimer. Ett
dokument som utan tvekan utgör ett hot mot både föreningsliv och trossamfund, och det är ett
officiellt ställningstagande som bidrar till ett ytterligare polariserat samhälle. Polarisering som
snarare hotar trygghet och säkerhet.
Att denna myndighet föreslås bära frågan om förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism är i ljuset av detta oroväckande. Det är också oroväckande att så många av de svar
som departementet tagit emot av kommuner och andra myndigheter stödjer detta förslag. Skulle
så bli fallet är det rimligt att undra vad de många projekt i syfte att värna om demokratin som
drivs, inte minst med medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, just nu
kommer att kunna ge för slutgiltigt nationellt resultat.
Det skapar ett mörker för landet när officiella ställningstaganden bidrar till ett ytterligare
polariserat samhälle där rädslan för Islam och muslimer förstatligas.
Kulturföreningen Spiritus Mundi anser att en förlängning av Den Nationella Samordnarens
uppdrag är att föredra, samt att processen med förslag på lämplig kandidat fortsätter. Vidare
anser vi att det är mycket oklart vad en uppdelning av ansvaret till olika myndigheter skulle
medföra.
Ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kan inte hållbart genomföras utan
civilsamhällets och trossamfunds möjligheter, kunskap, tillgång till målgruppen samt potential
om tillräckliga resurser avsätts för nödvändiga fungerande partnerskap mellan idéburna och
offentliga aktörer.
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