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Samantekt 

 
Í þessari ritgerð verður fjallað um Félag múslima á Íslandi, eða FMÍ, stofnun þess, 

þróun og starfsemi. Þá verður fjallað sérstaklega um tvö helstu baráttumál FMÍ. 

Annars vegar baráttu félagsins gegn fordómum og hinsvegar baráttu fyrir lóð og leyfi 

til byggingar mosku, en félagið sótti fyrst um lóð til borgaryfirvalda árið 2000. 

 Í fyrsta kafla verður fjallað um stofnun félagsins og aðdraganda hennar sem og 

fyrstu starfsár félagsins.  Fjallað um þróun á félagafjölda og helstu áhrifaþætti í því 

sambandi.  Lög FMÍ, stjórnskipan og stjórnarhættir verða einnig til umfjöllunnar og 

loks verður fjallað um þá starfsemi sem félagið hefur haldið úti frá stofnun. 

 Eitt af markmiðum FMÍ, sem skráð eru í lög félagsins, er að stuðla að 

jákvæðum viðhorfum til múslima á Íslandi. Í öðrum kafla verður fjallað um þær leiðir 

sem félagið hefur ákveðið að fara í von um að ná þessu markmiði t.a.m. með 

kynningar- og útgáfustarfsemi og samstarfi við önnur trúfélög. 

 Í þriðja kafla verður síðan fjallað um húsnæðismál og umsókn FMÍ um lóð 

undir mosku.  Fyrstu ár félagsins hafði félagið ekkert fast húsnæði eða allt þar til árið 

2001 en þá festi félagið kaup á húsnæði við Ármúla.  Um svipað leyti sótti félagið 

fyrst um lóð undir mosku til borgaryfirvalda, en félagið hefur ekki fengið umsókn 

sína afgreidda þegar þetta er skrifað.   

 Að síðustu verður fjallað um baráttu FMÍ gegn fordómum á Íslandi.  Fjallað 

verður um helstu birtingarmyndir fordóma gagnvart múslimum en að mati formanns 

FMÍ hafa þeir aukist á síðari árum og sérstaklega eftir hryðjuverkaárásirnar 11. 

september árið 2001. 

 Í viðauka eru viðtöl sem tekin voru við Salmann Tamimi formann FMÍ 24. 

ágúst 2008 og 12. janúar 2009. 
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Inngangur 
 

Undir lok 20. aldar varð nokkur fjölgun á múslimum á Íslandi. Það varð síðan til þess 

að hérlendis var stofnað trúfélag múslima sem þessi ritgerð fjallar um. Með stofnun 

Félags múslima á Íslandi, eða FMÍ, kom til fyrsti og eini opinberi málsvari múslima á 

Íslandi frá upphafi. Í þessari ritgerð verður fjallað um stofnun FMÍ, þróun þess og 

starfsemi. Þá verður fjallað sérstaklega um tvö helstu baráttumál FMÍ, annars vegar 

baráttu gegn fordómum og hinsvegar baráttu fyrir lóð og leyfi til byggingar mosku, en 

félagið sótti fyrst um lóð til borgaryfirvalda árið 2000.  

Staða múslima í hinum vestræna heimi hefur á undanförnum árum tekið 

miklum breytingum og sérstaklega eftir hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum 11. 

september árið 2001 og síðan vegna þeirra stríða sem hafa verið háð vegna hennar. Í 

ljósi þess er mjög áhugavert að skoða stöðu múslima á Íslandi og þróun og starfsemi 

trúfélags þeirra og hvernig félagið hefur tekist á við þær breytingar sem orðið hafa á 

viðhorfum til múslima bæði hérlendis og erlendis. 

Í upphafi verður fjallað um stofnun FMÍ og aðdraganda hennar og hverjar 

ástæður að baki stofnunar voru? Og hvernig reið félaginu af fyrstu árin? Félagið hefur 

stækkað jafnt og þétt frá stofnun þess árið 1997 og nálgaðist fjöldi skráðra meðlima 

400 í lok ársins 2007 en stofnmeðlimir voru aðeins um 20. Margt hefur haft áhrif á 

fjölda meðlima og verður fjallað um áhrifavalda. Hver hefur þróunin verið? Hvað er 

það sem hefur mest áhrif á fjölda skráðra meðlima?  

Stærstur hluti þeirra múslima sem hérlendis búa eru innflytjendur en þá hefur 

einnig nokkuð verið um að fæddir og uppaldir íslendingar hafi tekið íslamstrú. Hér 

verður því fjallað um helstu ástæður þess að Íslendingar hafa tekið trúna og reynt að 

meta fjölda þeirra. Þá verður einnig fjallað um hvort einstakir atburðir líkt og 

hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 eða skopmyndamálið danska 2005-2006 

hafi haft merkjanleg áhrif á fjölda meðlima. 

Stjórnarhættir, markmið og myndun laga trúfélaga eru ein forsenda þess að 

félögin fái viðurkenningu dómsmálaráðuneytis enda mega lög félaga ekki skarast við 

íslensk lög. Hvernig er félaginu stjórnað? Hvernig er það rekið? Hver eru helstu 

markmið félagsins? 

Síðla árs 2001 festi FMÍ kaup á húsnæði við Ármúla sem það hefur haft til 

dagsins í dag en fram að því hafði félagið ekki fasta aðstöðu. Fjallað verður um 
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húsnæðismál og það hvernig félagið hagaði starfi sínu fram að kaupum þess á 

húsnæði. Þá verður einnig fjallað um hvers vegna umsókn félagsins um lóð undir 

mosku hefur ekki verið samþykkt. Afgreiðsla umsóknarinnar hefur dregist frá 

aldamótum til þess dags sem þetta er skrifað.   

Sé þeirra leitað finnast í íslensku samfélagi fordómar gagnvart múslimum rétt 

eins og fordómar gagnvart hverjum öðrum minnihluta hóp, en í hvaða mæli? Og 

hvernig er helsta birtingarmynd þeirra? Í ritgerðinni verður leitast við að skýra orsakir 

fordóma gagnvart múslimum hérlendis sem og afleiðingar þeirra. Varpað verður ljósi 

á hvaða leiðir félagið hefur farið í baráttu sinni gegn fordómum, t.d. með samstarfi við 

önnur trúfélög hérlendis. Loks verður reynt að greina hvort einhver marktækur 

árangur hafi unnist með starfi félagsins. 

Fræðileg umfjöllun um félagið hefur engin verið til þessa og því byggist 

ritgerðin að stærstum hluta umfjöllun í fjölmiðlum, s.s. dagblöðum, tímaritum og 

vefritum. Af öðrum heimildum ber helst að nefna viðtal við Yousef Inga Tamimi í  

nýútkomnu ritgerðasafni Íslam með afslætti1 sem og kannanir sem gerðar hafa verið 

bæði fyrir Rauða kross Íslands og einnig af Capacent Gallup.2 Þá tók 

ritgerðarhöfundur viðtal við Salmann Tamimi í tilefni af gerð þessarar ritgerðar en 

Salmann hefur gegnt formennsku félagsins frá stofnun. Sökum þess að mikill 

meirihluti ársskýrslna FMÍ auk annarra gagna hurfu þegar tölva félagsins eyðilagðist 

fékk þetta viðtal mikið mun meira vægi en annars.  Auk þessa voru skýrslur 

Evrópuráðsins og utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna3 um trúfrelsi mjög gagnlegar en 

þar er fjallað um stöðu múslima á Íslandi.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Viðar Þorsteinsson og Yousef Ingi Tamimi, „Maður verður að hafa húmor fyrir sjálfum sér“, bls.142-
151. 
2 Vef. „Rauði kross Íslands, „Viðhorf til nokkurra minnihlutahópa“, 2005; Vef. Ásdís G. Ragnarsdóttir 
o.fl. Ísland sem fjölmenningarsamfélag 2006. 
3 Vef. „ECRI. Thrid report on Iceland.“,ECRI, 2007; Vef. „Preface, International Religious Freedom 
Report 2003“, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 
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Um FMÍ - Stofnun þess, þróun og starfsemi 
 

Þó svo að FMÍ sé fyrsta og eina trúfélag múslima á Íslandi er það vitanlega ekki svo 

að múslimar hafi fyrst sest að á Íslandi árið 1997. Formaður félagsins frá upphafi, 

Salmann Tamimi, fluttist til Íslands frá Jerúsalem árið 1971 og var þá einn af örfáum 

múslimum hérlendis, en þeir voru þá varla fleiri en fimm eða sex.4 Ekki er vitað um 

nákvæman fjölda múslima á landinu allt fram að stofnun félagsins en fyrir þann tíma 

voru um 20 manns sem efndu til sameiginlegs bænahalds í heimahúsum, einkum á 

föstudögum, enda föstudagsbænir mikilvægastar í íslam. Með þessum hætti gat fólk 

leitað hvert til annars varðandi málefni trúarinnar, fundið styrk og félagsskap sem 

almennt er grundvöllur trúfélaga og starfsemi þeirra.5 Þessi bænahópur var 

fyrirrennari Félags múslima á Íslandi eða FMÍ.6 

 Stofnfélagar voru flestir þeir sömu og upprunalega hittust til bænahalds en 

fljótlega bættust fleiri í hópinn og fyrsta starfsár FMÍ nálgaðist fjöldi meðlima 100 og 

því ljóst að stofnun félags sem þessa var þörf. 
 Föstudaginn 31. janúar árið 1997 birtist í Morgunblaðinu stutt viðtal þess efnis 

að líklega yrði á næstunni stofnað trúfélag múslima á Íslandi. Í viðtalinu segir Hjalti 

Zóphaníasson, þáverandi skrifstofustjóri dómsmálaráðuneytis, ráðuneytið bíða frekari 

upplýsinga um þær kennisetningar og hefðir sem félagið kjósi að fylgja. Að því loknu 

ætti ekkert að vera stofnun þess til fyrirstöðu. Félag múslima á Íslandi, eða FMÍ, var 

formlega viðurkennt af dóms- og kirkjumálaráðuneyti 25. febrúar 1997 samkvæmt 

lögum um trúfélög nr. 18 frá 1975, eftir að tilskilin leyfi höfðu fengist.7 Salmann 

Tamimi hefur verið formaður FMÍ frá upphafi og að hans sögn voru stofnfélagar 

nokkrar fjölskyldur af höfuðborgarsvæðinu.8 Fyrsta árið voru 78 skráðir í félagið en 

samkvæmt Hjalta Zóphaníassyni miðuðust leyfin við a.m.k. 50 meðlimi.9 

Gjaldgengir í félagið eru allir þeir sem játa íslamska trú og/eða eru sammála 

markmiðum félagsins.10 Þannig getur kristinn maður gengið í félagið. Aftur á móti er 

ekki mögulegt samkvæmt íslenskum lögum að vera skráður í tvö trúfélög samtímis 
                                                
4 Salmann Tamimi, „Viðhorf til múslima á Íslandi“, bls. 80. 
5 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
6 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls.1. 
7 Vef. „Fjöldi skráðra meðlima FMÍ frá 1997-2007“, tekið af vef Hagstofu Íslands. 
8 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
9 Vef. „Fjöldi skráðra meðlima FMÍ eftir skráningu 1997-2007“, tekið af vef Hagstofu Íslands; 
Morgunblaðið, 31.janúar 1997, bls. 60.  
10 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls.1. 
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svo að sá hinn sami þyrfti að skrá sig úr því trúfélagi sem hann tilheyrir til þess að 

geta gengið í FMÍ. Ástæðan er sú að mánaðarlega renna til trúfélaga á Íslandi u.þ.b. 

400 kr. fyrir hvern meðlim sem náð hefur 16 ára aldri. Fyrir skattgreiðendur sem eru 

utan trúfélaga rennur sama upphæð til Háskóla Íslands.11 Samkvæmt formanni FMÍ 

hefur þessi stefna félagsins ekki verið deilumál meðal félagsmanna utan eins meðlims 

sem sagði skilið við félagið útaf þessu ákvæði.12 Tilgangur og markmið FMÍ eru 

tilgreind í lögum félagsins. Í þriðju grein þeirra segir: 

 
1. Markmið FMÍ eru að:  
a) að gera múslimum á Íslandi kleift að iðka trú sína.  
b) að stuðla að jákvæðum viðhorfum þeirra er ekki fylgja Íslam til 
trúarbragðanna.  
c) að koma í veg fyrir hvers konar öfgar, ofstæki og yfirgang í nafni 
trúarbragða, Íslam eða annarra, og að efla virðingu fyrir og umburðarlyndi 
gagnvart öllum trúarbrögðum.  
d) að vinna gegn hvers konar mismunum á grundvelli uppruna, ætternis eða 
trúarbragða.13 

 
Í viðtali árið 1997 kom hins vegar fram í máli Salmanns Tamimi að æðsta 

markmið félagsins væri að reisa mosku þrátt fyrir að það komi ekki fram hér að 

ofan.14 Félagið var stofnað í Reykjavík og starfaði sem fyrr segir fyrstu fjögur árin án 

fasts húsnæðis. Í millitíðinni fóru bænastundir fram á mismunandi stöðum og m.a. í 

20 fermetra herbergi við Laugaveg, bráðabirgðaaðstöðu hjá Húsnæðismiðstöð nýbúa 

og í heimahúsum.15 

Fjöldi múslima á Íslandi hefur verið á reiki. Skráðir meðlimir FMÍ fyrsta árið 

voru sem fyrr segir aðeins 78 en 371 árið 2007. Í viðtali árið 2002 taldi Salmann 

Tamimi að múslimar á Íslandi væru 650-700 talsins.16 En skráðir meðlimir 

1.desember 2002 voru 229.17 Samkvæmt því bjuggu nærri 500 múslimar á Íslandi sem 

ekki voru skráðir í FMÍ. Árið 2006 taldi Tamimi að að ekki væru færri en 500 

múslimar í landinu.18 Til að unnt væri að að gera nákvæma talningu á múslimum á 

Íslandi þyrfti hver og einn þeirra að skrá sig í FMÍ en sú er ekki raunin. Líkt og kristin 

trú á sér margar ólíkar birtingarmyndir á íslam það einnig. Skörpustu skilin eru þau á 

                                                
11 Lög nr. 91/1987 um sóknargjöld o.fl.;  
12 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
13 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls.1. 
14 Morgunblaðið 31. Janúar 1997, bls. 8. 
15 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
16 Nína Rúna Kvaran, „Fordómar“, bls. 49. 
17 Vef. „Fjöldi skráðra meðlima FMÍ eftir skráningu 1997-2007“, Tekið af vef Hagstofu Íslands. 
18 Salmann Tamimi, „Viðhorf til múslima á Íslandi“, bls. 80; Nína Rúna Kvaran, Fordómar, bls. 49. 
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milli súnní-hefðar annars vegar og sjía-hefðar hins vegar. Mikill meirihluti múslima í 

heiminum fylgir súnní og það er einnig sú stefna sem FMÍ hefur kosið að fylgja. Sjítar 

eru u.þ.b. 99% af Írönum en finnast í mikið minna mæli annarsstaðar. Helsti 

munurinn á þessum tveimur hefðum er sá að sjíar vilja kjósa sér trúarleiðtoga sem á 

ættartengsl til Múhameðs spámanns á meðan súnní-múslimar vilja kjósa sér þann 

hæfasta í hvert sinn.19   

Þar sem fjöldi múslima á Íslandi og fjöldi meðlima í FMÍ fylgjast ekki að er 

þarft að líta á mögulega áhrifvalda á fjölda meðlima. Nokkur atriði koma til greina, 

bæði trúarleg og veraldleg. FMÍ fylgir súnní-hefðinni og það kann að hafa einhver 

áhrif á fjölda skráðra meðlima að því leyti að hérlendis kunni að vera einhver hópur 

sjía-múslima sem ekki hefur áhuga á að skrá sig í félagið. Aftur á móti eru engar 

skýrslur um flóttamenn frá Íran eða Írak hérlendis. Því eru hverfandi líkur á það sé 

áhrifavaldur á fjölda meðlima FMÍ, þótt auðvitað sé ekki hægt að útiloka þann 

möguleika.20 Einnig kemur til greina að hópur múslima vilji ekki skrá sig í félagið af 

ótta við fordóma innan samfélagsins. Til eru dæmi þess að múslimar hafi misst vinnu 

vegna trúar sinnar og að konur hafi verið reknar heim úr vinnu fyrir að mæta með 

slæðu.21 Þá eru múslimar á Íslandi ekki allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu. 

Samkvæmt formanni FMÍ hafa talsvert margir múslimar verið búsettir utan stór-

höfuðborgarsvæðisins og ekki haft vitneskju um tilveru trúfélags múslima á Íslandi. 

Sem dæmi má nefna að vitað var um hóp múslima sem bjuggu á Akureyri og Dalvík 

en voru ekki skráðir í FMÍ.22   

Í maí 1999 tóku Dalvík, Fjarðarbyggð og Hafnarfjörður við 75 flóttamönnum 

frá Kosovo. Fimm fjölskyldur, sem samanlagt töldu 23 manns, settust að á Dalvík en 

ein þeirra flutti aftur til Kosovo strax árið 2000. Sá hópur sem settist að í Fjarðabyggð 

fluttist allur aftur til Kosovo árið 2000 en hópurinn sem settist að í Hafnarfirði, sem 

samkvæmt upplýsingum DV taldi 27, hefði líklega að mestum hluta átt að vera 

gjaldgengur í FMÍ. Auk þess voru flestir þeirra enn á landinu árið 2005.23 Mikill 

meirihluti Kosovo-Albana eru múslimar. Af öðrum trúarbrögðum er helst að nefna 

kaþólska trú og rétttrúnaðarkirkjuna. Samkvæmt skýrslu International Crisis Group 

frá 2001 kemur fram að Kosovo-Albanar séu heilt yfir ekki taldir strangtrúaðir og að 

                                                
19 „Súnní og sjíamúslimar“, Fréttablaðið, bls. 16. 
20 Kristín Erla Harðardóttir, Reynsla og viðhorf flóttamanna á Íslandi, bls. 6. 
21 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
22 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
23 Kristín Erla Harðardóttir, Reynsla og viðhorf flóttamanna á Íslandi, bls. 83. 
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trúarbrögð séu ekki stór áhrifaþáttur í þjóðernisvitund Kosovo-Albana.24 Gera má ráð 

fyrir að ef efni skýrslunnar á við þá Kosovo-Albana sem settust að á Dalvík komi 

e.t.v. ekki á óvart að meðlimir hópanna hafi ekki sóst sérstaklega eftir því að koma að 

eða vera hluti trúfélags múslima. Þess ber að geta að samkvæmt upplýsingum frá 

2005 voru þá aðeins 36 af þessum 75 flóttamönnum enn á Íslandi.25 Í helgarblaði DV 

frá 30. maí 2008 kemur fram að langflestir þessara flóttamanna séu farnir aftur til síns 

heima og t.a.m. kemur þar fram að aðeins einn þeirra 23 sem fengu aðsetur á Dalvík 

sé enn búsettur hérlendis.26 

Annar áhrifavaldur getur verið sá að FMÍ hefur ekki haft fjárráð til þess að 

auglýsa eða kosta einhverskonar herferð til þess að fjölga meðlimum. Það ber þó að 

nefna að árin 2000-2003 fjölgaði skráðum félagsmönnum mikið. Meðlimir í félaginu 

voru orðnir 164 í desember 2000 en rúmlega 100 bættust við á næstu 3 árum. 

Meðlimum fjölgaði úr 178 í desember árið 2001 í 289 í desember árið 2003. 

Meðaltalsfjölgun á ári er rúmlega 29 frá 1997-2007 en 2000-2003 að meðaltali 41 

einstaklingur sem skráði sig í félagið árlega. Séu aðeins tekin árin 2002 og 2003 er 

meðaltalsfjölgun 54,5 á ári. Þessi ár höfðu forráðamenn FMÍ samband við alla þá 

múslima sem þeir vissu til að væru búsettir hérlendis og ekki skráðir í félagið og báðu 

þá um að skrá sig í félagið. Þetta var gert vegna bágrar fjárhagstöðu félagsins.27  

Árið 1997 voru sóknargjöld 400,24 kr. á mánuði fyrir hvern skráðan meðlim 

trúfélaga sem náð hefur 16 ára aldri. Taldir eru allir þeir sem ná 16 ára aldri á 

gjaldtökuári. Gjöldin hækkuðu síðan ár frá ári miðað við meðaltekjuskattstofn og voru 

gjöldin t.a.m. 566 kr. á mánuði fyrir einstakling 16 ára og eldri árið 2002, og 720 kr. 

fyrir einstakling á mánuði árið 2006.28 Árið 2002 kom fram í fjölmiðlum að múslimar 

á landinu væru á bilinu 650-700.29 Ef gert er ráð fyrir að sú tala hafi verið 675 og að 

73%30 þeirra hafi verið yfir 16 ára aldri má reikna út að félagið hefði fengið greitt 

3.346.758 m.kr. fyrir árið 2002. Félagið fékk hins vegar 1.120.680 m.kr. fyrir árið 

2002. Árið 2006 voru skráðir meðlimir í FMÍ sem voru 16 ára eða eldri 252 en sama 

                                                
24 Vef. „Religion in Kosovo“, 2001, bls. 6-8 
25 Kristín Erla Harðardóttir, Reynsla og viðhorf flóttamanna á Íslandi, bls. 6. 
26 Benedikt Bóas Hinriksson, „Lifi sem Íslendingur dey sem Ungverji“, bls. 14-15 
27 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
28 Lög nr. 91/1987 um sóknargjöld o.fl.; Vef. „Grundvöllur fjármála þjóðkirkjunnar“, tekið af vef 
þjóðkirkjunnar. 
29 Nína Rúna Kvaran, „Fordómar“, bls. 49. 
30 Vef. „Fjöldi skráðra meðlima FMÍ frá 1997-2007“, tekið af vef Hagstofu Íslands; Ath. Meðlimir 16 
ára og eldri hafa að meðaltali verið 73% af heildarfjölda meðlima frá 1997-2007 samkvæmt tölum 
Hagstofu. 
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ár sagði Salmann Tamimi múslima ekki vera færri en 500 á landinu og hafði því 

verulega dregið úr áætluðum fjölda.31 Hefðu allir þessara 500 verið skráðir í félagið 

og gert er ráð fyrir að 73% þeirra hafi verið 16 ára eða eldri má reikna út að félagið 

hefði fengið 3.153.600 m.kr greitt frá stjórnvöldum fyrir árið 2006. Það ár fékk FMÍ 

hins vegar 2.177.280 m.kr. Það er því ljóst að það munar talsverðu fyrir fjárhag 

félagsins að ekki séu fleiri þeirra múslima búa hérlendis skráðir í félagið. 

Nokkuð eru um að Íslendingar, þ.e. Íslendingar sem ekki eru innflytjendur eða 

hafa alist upp í öðrum löndum, hafi gerst múslimar og þá er algengast að makar í 

hjónaböndum taki íslamstrú. Árið 2005 voru þeir Íslendingar sem játast höfðu íslam 

taldir um 100. Árið 2005 voru skráðir félagsmenn í það heila 341.32 

Úrsagnir úr félaginu eru alls 28 frá stofnun félagsins og hafa ekki haft 

marktæk áhrif á fjölda félagsmanna. Flestar þessara úrsagna koma til vegna þess að 

fólk flytur úr landi en að meðaltali sögðu sig 2,5 manns úr félaginu árlega árin 1997-

2007. Þá er hvorki að sjá að hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 né 

skopmyndamálið danska hafi haft hvetjandi áhrif á úrsagnir úr FMÍ, frekar virðist því 

öfugt farið. Árið 2001 voru nýskráðir umfram brottskráðra 10, en árið 2002 voru þeir 

50. Danska skopmyndamálið kom upp í lok árs 2005 en þá voru nýskráðir umfram 

brottskráða 21 og 13 árið 2006.33 Einstakir atburðir líkt og umfjöllun um hryðjuverk í 

fjölmiðlum hafa líklega fremur hvetjandi áhrif á nýskráningu meðlima í FMÍ heldur 

en hitt, að þeir dragi úr þeim. Þó verður að gera ráð fyrir því að það geti verið einhver 

hópur múslima á Íslandi sem ekki vill opinberlega tengja sig félaginu af ótta við 

fordóma innan samfélagsins.  

Með stjórn FMÍ fara annarsvegar stjórn sem kosin er árlega, og hins vegar 

öldungaráð. Til stjórnar og öldungráðs er kosið á aðalfundi FMÍ sem haldinn er árlega 

fyrsta föstudag í maí. Honum má fresta þyki ríkar ástæður til þess en þó aldrei lengur 

en í fjórar vikur. Stjórn FMÍ fer samkvæmt lögum félagsins „[…] með æðsta vald í 

félaginu í veraldlegum málum utan aðalfundar.“34 Öldungaráð aftur á móti hefur „[…] 

æðsta vald í félaginu hvað varðar trúarleg málefni og hefur eftirlit með því að stjórn 

FMÍ fari að lögum og anda íslam og er henni til fulltingis í þeim efnum.“  Öldungaráð 

                                                
31 Salmann Tamimi, „Viðhorf til múslima á Íslandi“, bls. 80 
32 „Íslam og Ísland lofsungið í Ármúlanum“, Fréttablaðið, bls. 22; Vef. „Fjöldi skráðra meðlima FMÍ 
eftir skráningu 1997-2007“, tekið af vef Hagstofu Íslands. 
33 Vef. „Fjöldi skráðra meðlima FMÍ eftir skráningu 1997-2007“, tekið af vef Hagstofu Íslands. 
34 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls. 1 
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tekur einnig allar ákvarðanir varðandi fræðslumál félagsins og annast samskipti við 

önnur trúfélög múslima bæði erlendis og á Íslandi.35 

 Í stjórn FMÍ eru kosnir sjö einstaklingar, fimm þeirra í stjórn og tveir varamenn.   

Kosið í starf formanns stjórnar en að öðru leyti skipta stjórnarmeðlimir með sér 

verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Það er hlutverk ritara, gjaldkera og 

tveggja meðstjórnenda. Í fjarveru formanns er ritari félagsins staðgengill hans.36 

Stjórn félagsins hefur umsjón með fjármálum FMÍ og tekur ákvarðanir um 

fjárfestingar félagsins. Ef þær hins vegar hafa mikil áhrif á fjárhag FMÍ og/eða 

skuldbindingar félagsins þarf öldungaráð að samþykkja þær líka.  Þá þurfa a.m.k. þrír 

af hverjum fjórum öldungaráðs að sitja fund um tillögu stjórnar og þurfa tveir af 

hverjum þremur að samþykkja hana.  Öldungaráð hefur síðan völd til þess að hnekkja 

ákvörðunum stjórnar FMÍ þyki þær ekki í anda íslam eða ekki samrýmast lögum 

félagsins.37  Þegar um slík tilvik er að ræða þarf þrjú af hverjum fjórum atkvæða 

öldungaráðs til. 

 Í öldungaráði sitja 9 aðilar og meðal þeirra er formaður FMÍ.  Gjaldgengir í 

öldungaráð eru þeir sem játa íslamska trú, hafa fasta búsetu á landinu, eru fjárráða, 

hafa hreint mannorð og hafa verið meðlimir félagsins að lágmarki fimm ár.  Kjörnir 

meðlimir öldungaráðs eru átta og eru kosnir til lífstíðar. Þyki rík ástæða til er 

mögulegt að víkja kjörnum fulltrúa með þremur af hvejum fjórum atkvæðaum 

öldungaráðs.  Kosið er um lausar stöður á aðalfundi FMÍ og þá þarf a.m.k. þriðjungur 

skráðra félaga FMÍ að mæta til fundar. Kjörnir meðlimir öldungaráðs kjósa sér 

formann til árs í senn. Sá sem sinnt hefur formannsembætti er ekki kjörgengur til 

embættisins fyrr en allir aðrir meðlimir öldungaráðs hafa sinnt því hlutverki eða 

beðist sérstaklega undan því.38  

 FMÍ var frá stofnun félagsins til 2007 rekið með halla, en þrátt fyrir það hefur 

félagið þá stefnu að innheimta hvorki félagsgjöld né halda safnanir til styrktar starfinu 

líkt og tíðkast í öðrum sambærilegum trúfélögum. Einu tekjur félagsins hafa verið 

sóknargjöld og öll starfsemi í félaginu hefur þ.a.l. verið í sjálfboðastarfi. 39 Fram til 

ársins 2001 borguðu félagsmenn sjálfir hallan sem varð á rekstri félagsins og í flestum 

                                                
35 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“,  bls. 1-2. 
36 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls. 2. 
37 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls. 2. 
38 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls. 2. 
39 Vef. „Ársskýrsla félags múslima á Íslandi fyrir árið 2003“, bls. 5. 



 12 

tilvikum var það Salmann Tamimi formaður félagsins sem gerði það.40  

 Samkvæmt lögum FMÍ fer aðalfundur með æðsta vald í félaginu og miðað við 

það er ekki annað aðsjá en að FMÍ sé mjög lýðræðislegt félag. Þó er ekki ljóst í lögum 

FMÍ hver valdaafstaða er milli öldungaráðs og aðalfundar er þar sem meðlimir 

öldungaráðs eru kosnir ævilangt og hvergi kemur fram í lögum félagsins að 

aðalfundur geti vikið meðlimum öldungráðs. Þá kemur einnig fram í tíunda lið sjöttu 

greinar að öldungaráð hafi völd til stöðva hverslags aðgerðir eða athafnir stjórnar 

félagsins sýnist þeim ærin ástæða til. Þá kemur einnig fram að efna þurfi til 

félagsfundar og umræðu félagsmanna um slík mál.41 Í lok tíunda liðs sjöttu greinar 

kemur síðan fram að ekki sé kosið um slík mál á aðalfundi heldur „[…] skal 

Öldungaráðið taka ákvörðun sína í málinu með hliðsjón af fram komnum skoðunum 

félagsmanna.“42 Það er því ljóst að öldungaráð hefur visst neitunar- eða 

endurskoðunarvald sem í raun og veru er æðsta vald félagsins en ekki stjórn félagsins 

né aðalfundur eins og kemur fram í lögum FMÍ.   

FMÍ hefur frá stofnun ekki talist stórt trúfélag á Íslandi þrátt fyrir að 

múhameðstrú sé það vissulega á heimsvísu en þetta hefur gert félaginu kleift að gera 

kröfu til þess að a.m.k. þriðjungur félagsmanna mæti á aðalfundi til þess að kosning 

teljist lögleg. Þetta er afar hátt hlutfall og líklega má gera ráð fyrir því að ef félagið 

stækkar til muna reynist erfitt að uppfylla þetta skilyrði.  

Í fyrsta ákvæði um markmið FMÍ í lögum félagsins kemur fram markmið 

félagsins að skapa múslimum aðstöðu til þess að iðka trú sína. Raunar má segja að allt 

félagsstarf FMÍ hafi frá stofnun gengið á einn eða annan hátt út á að gera meðlimum 

sínum kleift og auðveldara að iðka trú sína. Sú starfsemi sem FMÍ hefur haldið úti frá 

stofnun félagsins hefur verið nokkuð blómleg. Æskilegt er að múslimar biðji fimm 

sinnum á dag en mikilvægastar eru föstudagsbænir. Ekki er skylda að mæta til bæna 

þótt það sé æskilegt. Múslimar þurfa ekki að halda sameiginlegar bænir í moskum 

nema þeir kjósi svo sjálfir, þó svo að það sé almennt talið æskilegt. Frá stofnun 

félagsins myndaðist ákveðinn kjarni sem stækkaði jafnt og þétt og eftir kaup FMÍ á 

húsnæði við Ármúla.43 

                                                
40 Vef. „Ársskýrsla félags múslima á Íslandi fyrir árið 2003“, bls. 5; Viðtal. Höfundur við Salmann 
Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
41 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“,  bls. 2-3 
42 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“,  bls. 3 
43 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
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Í skýrslum Bureau of Democracy, Human Rights and Labor fyrir bandaríska 

utanríkisráðuneytið kemur fram að árin 2005-2007 taldi þessi kjarni u.þ.b. 30 manns 

allt fram til skýrslu sem gefin var út 2008 en þar kemur fram að fjöldinn sé u.þ.b. 30-

50 manns. Skýrslurnar sem sérstaklega fjalla um trúfrelsi víða um heim miða að því 

að kynna og viðhalda trúfrelsi í viðkomandi landi. Skýrslurnar eru unnar í samvinnu 

við trúfélög og sendiráð, og í skýrslum um Ísland kemur fram að haldnar eru 

samkomur árlega og góðu sambandi haldið við trúfélög s.s. FMÍ.44 

FMÍ hefur líkt og önnur trúfélög, s.s. þjóðkirkjan, haldið úti reglulegum 

kvennafundum og sunnudagaskóla fyrir börn en unglingastarf hefur ekki verið rekið.45 

Samkvæmt heimasíðu félagsins sem var sett á laggirnar 2003 voru árið 2006-2007 

vikulegir kvennafundir á kvöldin yfir vetrarmánuðina auk einstakra funda yfir 

sumartímann.46 Hugmyndin að baki þessum fundum var sú að  skapa umræðu kvenna 

innan félagsins um ýmis atriði í trúnni auk þess að stuðla að félagsstarfsemi meðal 

kvenna í FMÍ,47 eða eins og segir í viðtali við Yousef Inga Tamimi: „einskonar 

stuðningshópur fyrir múslimakonur, þær hittast reglulega og læra hver af annarri.”48  

Sunnudagaskólinn var, líkt og kvennafundirnir, fyrst settur á laggirnar þegar 

FMÍ festi kaup á húsnæði við Ármúla. Með sunnudagaskóla var ætlunin að búa börn 

undir framtíðina og kenna þeim ýmis atriði trúarinnar.49 

Meðlimir FMÍ eru af ólíkum uppruna, einkum Arabar, Albanar, Afríkubúar og 

Íslendingar. Því er ekki laust við að tungumálaörðugleikar láti á sér kræla. Bænir fara 

fram á arabísku en fyrir bænastund heldur sá sem stjórnar henni það skiptið tölu sem 

oft fer fram á tveimur tungumálum, og þá bæði íslensku og ensku. FMÍ hefur af og til 

haldið námskeið í íslensku og arabísku. Þá hefur Salmann Tamimi haldið 

íslenskunámskeið sem hann segir aðeins til þess gerð að fólk nái tökum á því að gera 

sig skiljanlegt á íslensku og geti fylgst með í fjölmiðlum.50  

                                                
44 Vef. „International Religious Freedom Report 2005“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor; Vef. „International Religious Freedom Report 2006“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor; Vef. „International Religious Freedom Report 2007“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor; Vef. „International Religious Freedom Report 2008“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor; Vef. „Preface, International Religious Freedom Report 2003“,Bureau of Democracy, Human 
Rights, and Labor. 
45 Viðar Þorsteinsson, „Maður verður af hafa húmor fyrir sjálfum sér“, bls. 142-143. 
46 Vef. „Félag múslima“, tekið af vefsíðu Félags múslima á Íslandi. 
47 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
48 Viðar Þorsteinsson, „Maður verður af hafa húmor fyrir sjálfum sér“, bls.142. 
49 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
50 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
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FMÍ hefur frá stofnun félagsins miðað starfsemi sína við það að reisa mosku 

og menningarmiðstöð. Með menningarmiðstöð er átt við einskonar samkomuhús þar 

sem væru bókasafn og samkomusalir fyrir múslima og aðra sem vildu kynna sér 

íslam.51 Annað sem múslimar á Íslandi hafa vonast til að geta bætt með tilkomu 

menningarmiðstöðvar og mosku er að hafa starfandi fræðimenn í íslam sem í raun 

sinna sama eða svipuðu hlutverki og prestar fyrir þjóðkirkjuna. Samkvæmt íslam er 

það þó ekki nauðsynlegt og því hafa meðlimir félagsins getað skipt með sér verkum 

þegar kemur að giftingum og útförum, en skírnir eins og þær birtast í kristnum sið 

tíðkast ekki í íslam.52 FMÍ hefur til þessa tekið að sér giftingar og jarðarfarir múslima. 

Samkvæmt íslam þarf ekki annað en að tveir votti fyrir guði að maður og kona séu 

gift og þar með eru þau gift samkvæmt lögum íslam. En þar sem félagið hefur 

takmörkuð fjárráð og meirihluti starfsemi FMÍ er því í sjálfboðavinnu hefur FMÍ ekki 

tekið að sér pappírsvinnuna sem fylgir því að gifta fólk. Í stað þess hafa nýgift hjón 

sig að vottum sjáandi sent inn upplýsingar til yfirvalda viðvíkjandi giftingunni. 

Þannig er skráning á hjónabandi þeirra ekki á vegum FMÍ þó svo að félagið hafi séð 

um giftinguna sjálfa.53 Sama gildir með börn múslima en þau eru nefnd áður en þau 

fæðast og hljóta enga formlega skírn. Til þess að framfylgja reglum íslenskra 

stjórnvalda þurfa foreldrar að tilkynna yfirvöldum um nöfn barnanna til þess að hljóta 

ekki sektir sem liggja við því að skíra ekki börn. Það skal þó tekið fram að 

skírnarhátíð er haldin samkvæmt sið múslima og er hún oft í höndum FMÍ.54 

 Árið 2006 hélt Haukur Þór Þorvarðarson til náms í fræðum íslam í Sádi-Arabíu. 

Meðlimir FMÍ sjá hann mögulega fyrir sér sem næsta leiðtoga safnaðarins. Í náminu 

þarf hann meðal annars að læra arabísku en ólíklegt þykir að hann nái að fullnema 

hana á fjórum árum.55  

 Þó er vonast til þess að hann geti unnið að nýrri þýðingu Kóransins á íslensku 

en múslimar hérlendis eru ekki fullkomlega ánægðir með þá útgáfu sem nú er til. Sú 

þýðing var unnin af Helga Hálfdánarsyni. Fyrsta útgáfa kom út árið 1993 og 

endurskoðuð útgáfa árið 2003.56 Í athugasemdum þýðanda í útgáfunni frá 1993 kemur 

fram að þýðingar Kóransins sem þýðandi nýtti sér voru mjög mismunandi og að 

                                                
51 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
52 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
53 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
54 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
55 Kristján Þorvaldsson, „Gestir í nýju landi?“, bls. 28; Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. 
ágúst 2008. 
56 Kóran, 2003, bls. 427. 
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mikið hafi borið þeirra á milli. Verkefnið hafi því verið æði flókið og erfitt. Það 

kemur þó hvergi fram í máli þýðanda að hann hafi leitað hjálpar múslima við 

þýðinguna sem sætir furðu.57 Í annarri útgáfu íslenskrar þýðingar Kóransins kemur 

hins vegar fram að múslimar á Íslandi hafi komið að fyrra bragði til þýðanda og óskað 

eftir því að sérstök ensk þýðing Kóransins yrði notuð við endurskoðun á fyrri þýðingu 

ef hún yrði gerð. Þá gerði þýðandi einnig breytingar á uppsetningu og framsetningu 

texta eftir tilmælum múslima. Þýðandi tekur fram að þeir múslimar sem komið hafi til 

sín hafi kosið að vera nafnlausir. Þó kemur þar fram að Sigrún Valsdóttir hafi tekið að 

sér að lesa yfir þýðinguna og koma með ábendingar um atriði sem laga mætti betur að 

anda íslam, eins og þýðandi kemst að orði. Sigrún hafði um árabil verið búsett í 

Egyptalandi ásamt fjölskyldu.58 Þó svo að það kunni að vera að seinni þýðingin hafi 

verið betur til þess búin að mæta kröfum múslima og e.t.v. meira í anda íslam hefur 

komið á daginn að sú útgáfa er ekki eins velprófarkalesinn og vera mætti. Þar er þó 

nokkuð um stafsetningar- eða innsláttarvillur s.s. á blaðsíðu 17 í 164 versi en þar er 

orðið hlýðin sem annaðhvort ætti að vera orðið ský en í tveimur enskum þýðingum 

kóranins kemur fram orðið clouds.59 

 

FMÍ og íslenskt samfélag 
 

Eitt af markmiðum FMÍ, sem skrásett eru í lög félagsins, er að „[…]stuðla að 

jákvæðum viðhorfum þeirra er ekki fylgja íslam til trúarbragðanna.“60 Með öðrum 

orðum vill félagið berjast gegn fordómum sem kunna að krauma í íslensku samfélagi. 

Auk þess að skrásetja markmið félagsins í lög þess eru einnig tilgreindar vissar 

aðferðir sem félagið hyggst beita í báráttu sinni. Þær eru:  

  
 b) með kynningar - og útgáfustarfsemi.  
 c) með trúarbragðatengdri menningarstarfsemi.  
 d) með heimsóknum og öðrum samskiptum.  
 e) með góðu fordæmi félagsins og félagsmanna.61 
 

  Kynningarstarf FMÍ var á upphafsárum félagsins lítið sem ekkert, en á árunum 
                                                
57 Kóran, 1993, bls. 420. 
58 Kóran, 2003, bls.427; „Íslam og Ísland lofsungið í Ármúlanum“, Fréttablaðið, bls 22. 
59 Kóran, 2003, bls. 17; The Holy Qur’an. Malawi Sher Ali, bls. 26. The Holy Qur’an. Abdullah Yusuf 
Ali, bls 64. 
60 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls. 1 
61 Vef. „Lög félags múslima á Íslandi“, bls. 1 



 16 

2003-2004 var félagið mjög virkt. Helst hafði félagið sig í frammi í fjölmiðlum og 

með því að halda fyrirlestra í grunn-, mennta- og háskólum, þar sem kynnt var 

starfsemi félagsins og íslam sem trúarbrögð. Þar að auki kemur fram í ársskýrslu FMÍ 

2003 að nokkur félagasamtök hafi óskað eftir fræðslu um íslam og að félagið hafi 

orðið við þeim óskum.62 

 Í fjölmiðlum hafa birst ýmsar greinar varðandi trúarhátíðir og athafnir múslima 

auk þess sem að félagið kom fram í fjölmiðlum til þess að svara fyrirspurnum 

fjölmiðla um ýmis málefni. Gott dæmi er umfjöllum Morgunblaðsins árið 2006 um 

trúarhátíð múslima Eid-al fitr sem er í lok Ramadan-mánaðarins.63  

 FMÍ hefur ekki staðið að útgáfu á neinum fræðiritum eða kynningarritum um 

íslam eitt og sér en félagið hefur aftur á móti komið að ýmiss konar útgáfustarfsemi 

s.s. þýðingu Kóransins eins og áður hefur komið fram. Árið 2001 kom út á vegum 

Landlæknisembættisins rit um mismunandi háttalag í umönnum sjúklinga sem 

aðhyllast mismunandi trúarbrögð. Í inngangi kemur fram að embættið hafi óskað eftir 

aðstoð forvígismanna allra skráðra trúarbragða á Íslandi. Í lok ritsins kemur embættið 

fram þökkum m.a. til Salmanns Tamimi formanns FMÍ.64  

 Árið 2003 vann félagið með Námsgagnastofnun að gerð bókar og 

heimildamyndar um íslam. Bókin Íslam – að lúta vilja Guðs var ætluð miðstigi 

grunnskóla var endurútgefinn 2008. Í bókinni sem sem fjallar almennt um íslam 

kemur einnig fram kynning á lífi ungs múslima á Íslandi og sérstaklega er skýrður 

tilgangur með Ramadan.65 

 FMÍ hefur haldið úti vefsíðu frá árinu 2003 en hún var seinast uppfærð í 

nóvember 2007. Á vefsíðunni er að finna ýmsan fróðleik um íslam þ.á.m. þýddar 

greinar um guðshugmyndir innan íslam, siðreglur í íslam o.fl. Á síðunni var einnig 

hægt að lesa frásagnir fólks sem tekið hafði trú, bæði á íslensku og ensku, og fjallaði 

fólkið þar einkum um ástæður þess hvers vegna það játaðist íslam. Auk þess var þar 

hægt að finna bæði lög félagsins og árskýrslu FMÍ frá 2003. 

                                                
62 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008; Vef. „Ársskýrsla félags múslima á Íslandi 
fyrir árið 2003“, bls. 3. 
63 Rúnar Pálmason, „Fagna því að föstunni sé lokið á Eid al-Fitr“, Morgunblaðið, bls. 2. Ath. dæmi um 
aðrar greinar þar sem félagar FMÍ koma fram í fjölmiðlum til að kynna íslam; Brynja Tomer, „Ólík 
trúarbrögð“, Morgunblaðið, bls. D 21; „Íslam og Ísland lofsungið í Ármúlanum“, Fréttablaðið, bls.22; 
„Súnní og sjíamúslimar“, Fréttablaðið, bls. 16; Sveinn Guðmarsson, „Umburðarlyndið á undanhaldi“, 
Morgunblaðið, bls.14. 
64 Þorbjörg Guðmundsdóttir, Menningarheimar mætast, bls. 5-6 og 68. 
65 Þorkell Ágúst Óttarsson, Íslam, að lúta vilja guðs, bls. 35 og baksíða; Vef. „Ársskýrsla félags 
múslima á Íslandi fyrir árið 2003“, bls. 4 
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 Af trúarbragðatengdri menningarstarfsemi hefur FMÍ tekið þátt í ýmiss konar 

þvertrúarlegum ráðstefnum og samkomum66 s.s. áðurnefndri ráðstefnu um trúarbrögð 

innan heilbrigðiskerfisins árið 2001 og einnig þvertrúarlegri samkomu sem haldin var 

í safnaðarheimili Háteigskirkju 25. janúar 2004, en auk múslima tóku þátt bahá’íar, 

gyðingar, kristnir og Soka Gakkai búddistar. Markmið samkomunnar var að stuðla að 

gagnkvæmri virðingu og friði í upphafi nýs árs.67 

 Eins og áður hefur komið fram hefur FMÍ heimsótt skóla á öllum námsstigum 

og félagasamtök hafi þess verið óskað, og einnig var félagið iðið við að svara 

fyrirspurnum fjölmiðla sem t.d. voru margar í kringum umræðu um 

hryðjuverkaárásirnar á tvíburaturnana 11. september 2001 og síðan í kringum 

skopmyndamálið í Danmörku árin 2005 og 2006.   

 Árið 2003 varð mikil umræða um kristinfræðikennslu í grunnskólum í kjölfar 

útgáfu skýrslu á vegum Evrópuráðs og kom FMÍ að umræðunni frá sjónarhóli 

múslima. Í þeirri umræðu kom fram að FMÍ taldi eðlilegast að þau börn sem fengu 

undanþágu frá kristinfræðikennslu ættu að fá kennslu frá sínu trúfélagi. En þrátt fyrir 

það væri mikilvægt að kennsla í trúarbragðafræðum væri til staðar.68  

Í lok árs 2006 gekk FMÍ í samstarf 13 trúfélaga sem gekk undir nafninu 

samráðsvettvangur trúfélaga og átti þjóðkirkja Íslands frumkvæðið að þessari 

samvinnu. Mun þjóðkirkjan hafa kallað til fulltrúa annarra trúfélaga í júní 2005 en 

vettvangurinn var formlega stofnaður í desember 2006.69 Heimildum ber ekki saman 

um nákvæmar dagsetningar stofnunar samráðsvettvangsins eða hvenær þjóðkirkjan 

hóf undirbúning. Í skýrslu sem gefin var út á vegum utanríkisráðuneytis 

Bandaríkjanna árið 2007 kemur fram að undirbúningur hafi hafist í maí 2005 og 

samkvæmt vefsíðu bahá’ía á Íslandi var stofnfundur samráðsvettvangsins 24. 

nóvember 2006.70  

Í stefnuyfirlýsingu samráðsvettvangsins kemur fram að tilgangurinn með 

stofnun hans sé að „[…]stuðla að umburðarlyndi og virðingu milli fólks af ólíkum 

                                                
66 Sökum þess að sú tölva sem geymdi upplýsingar FMÍ s.s. ársskýrslur og annað eyðilagðist og ekki 
var unnt að bjarga gögnum hennar hafa ýmsar upplýsingar varðandi þáttöku FMÍ á slíkum 
menningarlegum samkomum og ráðstefnum týnst.  Samkvæmt formanni FMÍ Salmanni Tamimi hefur 
félagið tekið þátt í slíkum ráðstefnum og sér höfundur ekki ástæðu til þess að efast um sannleiksgildi 
þess. 
67 „Samvera fimm trúfélaga“, Morgunblaðið, bls. 16 
68 „Evrópuráðið fjallar um kristinfræðikennslu“, Morgunblaðið, bls. 6. 
69 „Þrettán trúfélög stofna Samráðsvettvang“, Morgunblaðið, bls. 61.  
70 Vef. „Stofnfundur Samráðsvettvangs trúfélaga“. 
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lífsviðhorfum, trúarhópum og trúarbrögðum og standa vörð um trúfrelsi og önnur 

mannréttindi.“71 Þar segir ennfremur: 

 

Slíkt næst ekki með því að samsinna hverju sem er eða láta hvað sem er 
gagnrýnilaust heldur með því að vera reiðubúinn til að hlusta á sjónarmið 
annarra, setja sig í spor þeirra og virða sjálfsákvörðunarrétt sjálfráða 
einstaklinga og trúfélaga.72 
 

Í stefnuyfirlýsingu vettvangsins er mælst til þess að fundað sé a.m.k. tvisvar 

sinnum á ári og ennfremur að félagið „[…] beiti sér aðeins fyrir þeim málefnum sem 

eining næst um milli aðildarfélaganna. Óheimilt er að gefa út yfirlýsingar í nafni 

samráðsvettvangsins sem ekki hafa verið samþykktar af öllum aðildarfélögunum.“73 

 Vegna þess að FMÍ hefur ekki haft á sínum snærum fræðimenn líkt og önnur 

erlend félög hefur það reglulega fengið til landsins fræðimenn í íslam sem haldið hafa 

fyrirlestra og kennt. Þá hefur félagið einnig fengið heimsóknir tveggja nefnda sem 

báðar lofuðu félaginu stuðningi sem er að öllum líkindum fjárhagslegur stuðningur, 

þó mögulegt sé að styrkurinn gæti verið bækur eða annað sem nýtist félaginu í mosku 

eða menningarmiðstöð.  

 Sú fyrr kom til Íslands í mars 2004 og var það sendinefnd frá ráðgjafarþingi 

Sádi-Arabíu eða svokölluð Al-Shura nefnd. Auk þess að kynna sér lýðræðislega 

stjórnarhætti og afla upplýsinga um stjórnkerfið á Íslandi kynnti nefndin sér FMÍ og 

lét vel af störfum félagsins. Sendinefndin lofaði FMÍ einnig stuðningi sem að öllum 

líkindum væri í formi peningastyrks þótt það hafi ekki verið tekið fram.74  

Dagana 21.-23. ágúst 2004 komu síðan fulltrúar Risala, skandinavísks 

styrktarsjóðs múslima í Svíþjóð, til Íslands og skoðuðu aðstæður múslima hérlendis. 

Styrktarsjóðurinn og sendiráð Sádi-Arabíu í Svíþjóð gáfu FMÍ bækur og fræðirit um 

íslam en eini mælikvarðinn sem gefinn er á magn bókanna er 400 kg. Bækur þessar 

mynduðu stofn bókasafns sem FMÍ batt miklar vonir við að myndi stækka með 

tilkomu menningarmiðstöðvar og mosku. Styrktarsjóðurinn samþykkti einnig að 

leggja til fjármagn vegna byggingar á mosku á Íslandi ef til þess kæmi.75  

                                                
71 Vef. „Stefnuyfirlýsing Samráðsvettvangs“. 
72 Vef. „Stefnuyfirlýsing Samráðsvettvangs“. 
73 Vef. „Stefnuyfirlýsing Samráðsvettvangs“. 
74 „Fjallað um réttindi kvenna, hryðjuverkaógn og kosningar“, Morgunblaðið, 2004, bls. 6; Vef. 
„Ársskýrsla félags múslima á Íslandi fyrir árið 2003“, bls. 4 
75 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008; Vef. „Ársskýrsla félags múslima á Íslandi 
fyrir árið 2003“, bls. 4.  
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FMÍ er e.t.v. það trúfélag sem hvað mest hefur mætt á í fjölmiðlum. Fjölmiðlar 

hafa mikið leitað álits félagsmanna FMÍ þegar mál sem viðkoma múslimum bera á 

góma í fréttaflutningi og sérstaklega þegar herskáir og/eða öfgasinnaðar múslimar 

hafa átt í hlut. Félagið hefur einnig verið iðið við að halda fyrirlestra og kynna starf 

félagsins og trúarbrögð. Það má e.t.v. líta á það sem einskonar áfangasigur FMÍ að 

þjóðkirkjan hafi stofnað til samráðsvettvangsins en með honum var FMÍ ekki aðeins 

viðurkennt af þjóðkirkjunni ásamt öðrum trúfélögum heldur fékk sess og rödd innan 

þess sambands trúfélaga. Það eitt hlýtur að vera a.m.k. hluti eða áfangi í því starfi sem 

múslimar telja sig þurfa að vinna á Íslandi til þess að ná markmiðum sínum.   

Stuðningur erlendra félaga og aðila er mjög mikilvægur félaginu sem ekki 

hefur mikið af peningum til umráða og komi til byggingar mosku munu þeir styrkir 

sem félagið hefur fengið loforð um að öllum líkindum koma sér vel. Þó er ekkert 

vitað um á hvaða formi þessi styrkir eru og þá hvort eða hvernig þeir munu koma til 

með að nýtast félaginu. 

 

Húsnæðis- og moskumál FMÍ 
 

Á upphafsárum FMÍ fjölgaði skráðum meðlimum ört og af þeim sökum var félagið á 

hrakhólum með húsnæði allt til ársins 2001. Fyrir formlega stofnun voru samkomur 

haldnar í heimahúsum og skiptust meðlimir á að bjóða eigin húsakost undir þær. 

Félagið fékk síðar afnot af u.þ.b. 20 fermetra herbergi á Laugavegi 69.76 Herbergið 

varð fljótt of lítið undir þetta ört vaxandi félag og um tíma hafði félagið enga fasta 

aðstöðu. Á þeim tíma fékk félagið af og til aðstöðu til bráðabirgða hjá 

Húsnæðismiðstöð nýbúa en þess á milli voru bænastundir haldnar í heimahúsum.77 

Það var síðan ekki fyrr en í lok árs 2001 sem félagið keypti húsnæði í Ármúla en þá 

voru skráðir meðlimir FMÍ orðnir 178.  

 Kaup félagsins á húsnæði við Ármúla voru annars vegar fjármögnuð með 

sóknargjöldum og hins vegar með lántöku. Það sem vantaði uppá var í flestum 

tilvikum greitt úr vasa formannsins Salmanns Tamimi.78 Samkvæmt lögum íslam eru 

vextir bannaðir og því hafa múslimar hérlendis sem fylgja þeim lögum neyðst til þess 

                                                
76 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
77 Vef. „Ársskýrsla félags múslima á Íslandi fyrir árið 2003“, bls. 2 
78 Vef. „Ársskýrsla félags múslima á Íslandi fyrir árið 2003“, bls. 5. 
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að ganga gegn eigin hugmyndafræði og trú til þess að eignast húsnæðið.79 

 Félagið sótti fyrst um lóð til byggingar mosku árið 2000 en hafði árið 2008 

hvorki fengið úthlutað lóð né loforð um slíka. Það þykir furðu sæta að í slíku máli hafi 

lítið sem ekkert miðast áleiðis á u.þ.b. átta árum, í landi þar sem trúfrelsi er bundið í 

lög. Hafa bæði Evrópuráð og utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna hafa gert 

athugasemdir við þessa staðreynd í skýrslum sínum um stöðu trúfrelsis á Íslandi. 

 Árið 2006 var af skipulagsráði borgaryfirvalda Reykjavíkur unnin tillaga þar 

sem komu fram hugmyndir um mögulega staðsetningu fyrir húsnæði þriggja 

trúfélaga, þ.á.m. FMÍ. Hin tvö trúfélögin voru Ásatrúarfélagið og rússneska 

rétttrúnaðarkirkjan80. Þá kemur fram að FMÍ sæki um 4000- 5000 fermetra lóð á 

meðan Ásatrúarfélagið sæki um 1500-2000 fermetra lóð og rússneska 

rétttrúnaðarkirkjan um 1500 fermetra lóð. Þar er talsverður munur á og ljóst að mun 

auðveldara er að finna 1500-2000 fermetra lóðir heldur en 4000-5000 fermetra.81 Á 

fundi umhverfisráðs þann 13. mars árið 2000 voru fyrrnefndar tillögur skipulagsráðs 

teknar til skoðunar, þar kom fram í öðrum lið að: 

 
Bygging fyrir Félag íslenskra múslima við Stekkjarbakka er fyrirhuguð á 
grænu svæði skv. aðalskipulagi. Hugmyndin eins og hún er lögð fyrir 
Umhverfisráð gerir ráð fyrir talsverðri uppbyggingu á barmi Elliðarárdasls, 
sem ekki getur talist æskileg fyrir útivistarsvæðið þar. Umhverfisráð fellst á að 
skoða umfangsminni uppbyggingu á svæðinu, helst sem tengist 
útivistarsvæðinu í Elliðaárdal. Umhverfisráð leggur jafnframt til að Skipulags- 
og byggingarsvið fái umsögn um tillöguna við Stekkjarbakka hjá 
Velferðarsviði.82 
 

Þessi tillaga um endurskoðun var samþykkt með sex atkvæðum gegn einu. Málið 

hefur ekki verið tekið upp formlega í borgarstjórn síðan þá. Þá kom fram í orðum 

Vilhjáms Þ. Vilhjámssonar í viðtali við Morgunblaðið 19. júlí árið 2006 að hann væri 

„[…] [algjörlega andsnúinn] því að byggð verði moska norðan Stekkjarbakka, gegnt 

Staldrinu ofan Elliðaárdals í Reykjavík.“83 Rök hans fyrir þeirri skoðun eru þau að í 

aðalskipulagi Reykjavíkurborgar sé umrædd lóð merkt sem grænt svæði og hann vilji 

                                                
79 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008; Vef. „Ársskýrsla félags múslima á Íslandi 
fyrir árið 2003“, bls.5.  
80 Formlegt nafn safnaðarins er Söfnuður Moskvupatríakrasins í Reykjavík en notast verður við 
rússnesku réttrúnaðarkirkjuna í ritgerðinni þar sem það er þægilegra í meðförum. 
81 Vef. „Þrjú trúfélög fá vonir um lóðir“, Fréttavefur Vísis, 2006.  
82 Vef. „Fundargerðir nefnda og ráða Reykjavíkurborgar: Umhverfisráð. 13. mars 2006. 
83 „Vill ekki meiri byggð í Elliðaárdal“, Morgunblaðið, 2006, bls. 44. 
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ekki sjá aukna byggð á þessu svæði. Í viðtalinu kom ekki fram hvort að aðrar lóðir 

væri til skoðunar.84  

 Í viðtali frá 21. september 2008 segir Björn Axelsson, umhverfisstjóri 

skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar „[…] að önnur trúfélög hafi sótt um 

á svipuðum tíma og Félag múslima og hafi þá verið reynt að afgreiða málin 

heildstætt.“ 85 Félögin sem Björn Axelsson á þar við eru rússneska rétttrúnaðarkirkjan, 

Búddistafélag Íslands og Ásatrúarfélagið.86 Í sama viðtali kemur fram að tekist hafi að 

finna lóð fyrir þrjú ofangreindra félaga en leit eftir lóð fyrir mosku FMÍ hafi ekki 

borðið árangur enn. Þá kemur fram að það sem hafi gert leitina erfiðari sé stærð 

lóðarinnar sem múslimar hafi óskað eftir, en þar segir að múslimar biðji um 4000-

5000 fermetra lóð og gert ráð fyrir húsi sem nái yfir tíu metra hæð.87 Það sama kemur 

fram í máli Ólafar Örvarsdóttur skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar. Samdægurs 

birtist frétt þar sem Salmann Tamimi formaður FMÍ sagði félagið upphaflega hafa sótt 

um 4000-5000 fermetra lóð en fallið frá því seinna: „Okkar hugmynd var fyrst fjögur 

til fimm þúsund fermetra lóð en svo tilkynntum við skipulagsyfirvöldum að okkur er 

alveg sama, bara að þeir bjóði okkur einhverja lóð sko“. Þetta var tilkynnt 

borgaryfirvöldum strax þegar umsóknin var tekinn fyrir um sjö til átta árum áður en 

bæði skipulagsstjóri og umhverfisstjóri skipulags- og byggingarsviðs 

Reykjavíkurborgar komu fram í fjölmiðlum með áðurnefndar útskýringar.88 

 Hin raunverulega ástæða að baki þess að borgaryfirvöld hafa ekki afgreitt 

umsókn FMÍ liggur á huldu en það er ljóst af tilsvörum skipulagsstjóra og 

umhverfisstjóra skipulags- og byggingarsviðs að yfirvöld hafa að annað hvort sýnt af 

sér það sinnuleysi að hafa ekki kynnt sér málið eða að algjört samskiptaleysi ríki þar 

innanbúðar. 

 Trúfélögin sem sóttu um lóð hjá borgaryfirvöldum á svipuðum tíma og FMÍ 

fengu öll afgreiðslu mála sinna fyrr en FMÍ. Ásatrúarfélagið fékk lóð í Öskjuhlíð árið 

2007 og Búddistafélag Íslands fékk lóð í Hádegismóum árið 2008. Í júli 2007 birtist 
                                                
84 „Vill ekki meiri byggð í Elliðaárdal“, Morgunblaðið, 2006, bls. 44; Við þetta má bæta að  öllum 
líkindum verður reist ný slökkviliðsstöð á sama landsvæði. 
85 „Múslimar langeygir eftir lóð undir mosku“, Fréttablaðið, 2008, bls. 2. 
86 Ásatrúarfélag sótti fyrst um lóð til borgaryfirvalda árið 11. maí 1973.  Málinu var þá vísað til 
lóðanefndar en ekkert gerðist fyrr en félagið fór aftur af stað uppúr aldamótum.  Þetta staðfesti Egill 
Baldursson Lögsögumaður félagsins í svörum við fyrirspurn minni um málið sem tilkom þar sem engar 
heimildir fundust þessu til staðfestingar. 
87 „Múslimar langeygir eftir lóð undir mosku“, Fréttablaðið, 2008, bls. 2. 
88 „Múslimar langeygir eftir lóð undir mosku“, Fréttablaðið, 2008, bls. 2; Viðtal. Höfundur við 
Salmann Tamimi, 12.. janúar 2008; Vef. ,,Útiloka ekki lögsókn í moskumálinu”, Fréttavefur Vísis. 
2008. 
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frétt í Vesturbæjarblaðiðinu þar sem tilkynnt var um byggingu rússnesku 

rétttrúnaðarkirkjunnar á 950 fermetra og 20 metra hárri timburkirkju við 

Nýlendugötu. Þann 1. Desember 2007 voru skráðir meðlimir félagsins 200 talsins en á 

sama tíma voru meðlimir FMÍ 371.89 Þess ber að geta að rétttrúnaðarkirkjan var ekki 

stofnuð fyrr en 21. september 2001, um það bil ári síðar en FMÍ sótti fyrst um lóð 

undir mosku.90 Tilsvör stjórnvalda um ástæður þess hve lengi þessi mál hafa dregist 

hafa verið misvísandi og í sumum tilvikum hafa embætttismenn beinlínis sagt ósatt.

 Í skýrslu sem unnin var fyrir Evrópuráðið af ECRI (European Comission against 

Racism and Intolerance) árið 2006 og gerð opinber 13. febrúar 2007 í Strasbourg 

koma fram athugasemdir við aðstæður múslima á Íslandi. Þessi skýrsla var sú þriðja 

sinnar tegundar um Ísland en samskonar skýrslur eru gerðar í öllum löndum sem eru 

aðilar að Evrópuráðinu. Í 74. lið skýrslunnar kemur fram: 

 

ECRI has furthermore been informed that it has not yet been possible for the 
Muslim community to build a Mosque and cultural centre in Reykjavík, 
although an application for the land and building permission has been pending 
since 1999.91 

 

 Þá kemur fram að íslensk stjórnvöld hafi svarað fyrirspurnum nefndarinnar um 

ástæður tafarinnar á þann veg að FMÍ hafi þegar fengið úthlutað lóð og eigi aðeins 

eftir að fá leyfi til byggingar. 

 

The Icelandic authorities have reported that the land has been assigned and that 
the application for building permission is to be examined by the Municipality of 
Reykjavík.92  

 

 Í 76. lið beinir nefndin þeim tilmælum til íslenskra stjórnvalda að afgreiða málið 

tafarlaust.93 En þær upplýsingar sem stjórnvöld gáfu nefnd Evrópuráðsins voru 

rangar.  Það staðfesti formaður FMÍ og sagði ennfremur að hann hefði borið skýrsluna 

undir fulltrúa borgaryfirvalda sem hafi tjáð honum að um misskilning hafi verið að 

                                                
89 „Rétttrúnaðarkirkjan byggir kirkju á Nýlendugötu“, Vesturbæjarblaðið, 2007, bls. 5; Vef. „Fjöldi 
skráðra meðlima í Söfnuði Moskvu-Patríarkatsins í Reykajvík 2001-2007“ Tekið af vef Hagstofu 
Íslands. 
90 „Rétttrúnaðarkirkjan byggir kirkju á Nýlendugötu“,Vesturbæjarblaðið, 2007, bls. 5.; Vef. „Búddistar 
fá lóð undir hof í Hádegismóum“, Fréttavefur Vísis, 2008; Vef. „Útiloka ekki lögsókn í moskumálinu“, 
Fréttavefur Vísis, 2008. 
91 Vef. „ECRI. Thrid report on Iceland.“,ECRI, 2007, bls.22. 
92 Vef. „ECRI. Thrid report on Iceland.“,ECRI, 2007, bls.22 
93 Vef. „ECRI. Thrid report on Iceland.“,ECRI, 2007, bls.22 
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ræða.94 

 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor hefur einnig fjallað um 

umsókn FMÍ. Í skýrslu frá árinu 2005 kemur fram að múslimar hérlendis hafi sótt um 

lóð undir mosku og menningarmiðstöð árið 2000 en að málið hafi ekki náð fram að 

ganga vegna deilu milli skipulagsráðs og FMÍ um stærð lóðarinnar sem sótt var um. 

Þar kemur einnig fram að talið sé mögulegt að fordómar gagnvart múslimum séu 

ástæða tafarinnar.95 Árið 2006 er gefin önnur skýring fyrir töfum á afgreiðslu málsins 

en þar segir að málið hafi tafist vegna þess að aðrir hópar séu áhugasamir um sömu 

lóð. Ekki er tekið fram um hvaða eða hvers konar hópa sé um að ræða. Þá er því enn 

haldið fram að hugsanlega séu fordómar gagnvart múslimum ástæða tafar á afgreiðslu 

málsins.96 Árið 2007 koma fram í sams konar skýrslu nánari útskýringar en áður: 

 

In previous years the city cited competing claims for the land in question and 
expressed concern that tensions could arise if Muslims and Orthodox Christians 
were to erect adjacent facilities, as they had been looking at the same site. While 
in 2005 and prior years there were acknowledged tensions, occasionally leading 
to arguments between Reykjavik's small Muslim Kosovar and Orthodox Serb 
communities, religious leaders told authorities they had no qualms about 
worshipping in close proximity.97 
 

Í skýrslunni kemur ekki fram hvaðan þessar upplýsingar eru fengnar, hverjir staðfestu 

að deilur hefðu staðið milli hópanna eða um hversu stóra hópa var að ræða. 

Aðspurður sagðist formaður FMÍ ekki kannast við að umræddum hópum hafi lent 

saman en kannaðist við málið og að borgaryfirvöld hefðu einungis verið að búa sér til 

afsökun til þess að komast hjá því að afgreiða málið.98  

 Það má vera að hópum hafi lent saman, þó svo formaður FMÍ hafi ekki kannast 

við það. En það réttlætir ekki að borgaryfirvöld skyldu tefja afgreiðslu umsókna 

trúfélaga sem þeir tilheyra.  

 Í skýrslu Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor frá 2008 er skýrt frá 

því að engin hreyfing hafi orðið á málum og látið er í veðri vaka að mögulega hafi 

pólitískur óstöðugleiki í borgarmálum valdið töf á afgreiðslu málsins það árið, en 
                                                
94 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 12. janúar 2008. 
95 Vef. „International Religious Freedom Report 2005“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor. 
96 Vef. „International Religious Freedom Report 2006“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor. 
97 Vef. „International Religious Freedom Report 2007“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor. 
98 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 12.. janúar 2008. 
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skýrslan er unnin árið 2007.99 

 Frá árinu 2000 hefur tvisvar sinnum komið fram fyrirspurn um stöðu umsóknar 

FMÍ. Fyrri fyrirspurnin kom fram á fundi borgarráðs 2. nóvember 2006 í tenglsum við 

samþykkt lóðaúthlutunar til Ásatrúarfélag og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Þar 

lögðu fulltúar Samfylkingar fram eftirfarandi fyrirspurn: 

 

Borgarráð afgreiddi í dag fyrirheit um lóðir til Rússnesku 
rétttrúnaðarkirkjunnar og Ásatrúarfélagsins. Ekki liggur fyrir tillaga að 
lóðaúthlutun til Félags múslíma á Íslandi. Því spyrja fulltrúar 
Samfylkingarinnar hvar er sú vinna sem hafin var á síðasta kjörtímabili að 
útvega Félagi íslenskra múslima lóð undir mosku? 100 

  

 Seinni fyrirspurnin var sett fram á fundi skipulagsráðs þann 1. ágúst árið 2007 

af nefndarfulltrúa Vinstri-grænna. Hvorugri fyrirspurninni var svarað, a.m.k. ekki 

opinberlega.101 Í viðtali árið 2008 sagði formaður FMÍ mögulegt að félagið myndi 

leita til dómstóla ef málinu þokaði ekkert áfram. Honum þótti ólíklegt að ástæða 

tafarinnar væri fordómar en taldi þörf á pólitískum vilja til þess að leiða málið til 

lykta.102 

 Seinagangur borgaryfirvalda við úthlutun á lóð undir mosku myndi varla 

nokkursstaðar þykja til fyrirmyndar. Raunverulegar ástæður eru ekki fullkomlega á 

hreinu en miðað við mörg ólík tilsvör yfirvalda mætti e.t.v. álykta að málefni múslima 

séu yfirhöfuð mjög aftarlega á forgangslista verkefna þeirra þar sem áhuga og 

samvinnu málsaðila skorti. Það kemur t.a.m. greinilega í ljós að í viðtali við 

skipulagstjóra Reykjavíkurborgar í september 2008 að enn sé leitað að 4000-5000 

fermetra lóð þrátt fyrir að FMÍ hafi komið fram þeim tilmælum til borgarvalda um sjö 

til átta árum áður að félagið gerði ekki kröfu um svo stóra lóð. Pólitískur óstöðugleiki 

kann að skýra hluta tímabilsins en óraunhæft er að kenna pólitískum óstöðugleika um 

átta ára biðstöðu trúfélags eftir lóð undir mosku. Það skal reyndar tekið fram að frá 

árinu 2006 hafa setið fjórir borgarstjórar, og samtals sjö frá því FMÍ sótti um allt til 

ársins 2008.103 

                                                
99 Vef. „International Religious Freedom Report 2008“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor. 
100 Vef. „Fundargerðir nefnda og ráða Reykjavíkurborgar: Borgarráð, 
2. nóvember 2006.  
101 Vef. „Fundargerðir nefnda og ráða Reykjavíkurborgar: Skipulagsráð,  
1. ágúst 2007.  
102 Vef. „Útiloka ekki lögsókn í moskumálinu“, Fréttavefur Vísir, 2008. 
103 Vef. ,,Borgarstjórar í Reykjavík frá upphafi”. 
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 Sú staðreynd að bæði Evrópuráðið og utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna skuli 

hafa áhyggjur af málefnum múslima hérlendis undirstrikar hversu sérkennilegt mál 

þetta er. Sérstaklega það að borgaryfirvöld skuli beinlýnis hafa logið í tilsvörum 

sínum til Evrópuráðsins, hvort sem það var viljandi eða óviljandi, sýnir þau 

einkennilegu vinnubrögð sem hafa viðgengist í þessu máli. 

 

Fordómar gegn múslimum 

 

Tilkoma múslima á Íslandi er nýleg og þeir fáir miðað við heildarfjölda Íslendinga. 

Það er því hægt að ganga út frá því að múslimar á Íslandi hafi ekki verið áberandi 

þjóðfélagshópur þó svo að aðstæður múslima hafi tekið miklum breytingum á 

heimsvísu eftir hryðjuverka árásirnar 2001. Það staðfestir einnig Salmann Tamimi 

sem segir mikinn mun á stöðu múslima fyrir og eftir 11. september 2001.104 Í grein 

Salmanns Tamimi frá 2006 segir að Murad Hoffman, þáverandi sendiherra 

Þýskalands, hafi spurst fyrir um hvort múslimar væru á Íslandi árið 1989 eða 1990 en 

því hafi verið svarað neitandi.105 Eins og áður hefur komið fram hefur FMÍ frá stofnun 

félagsins haft það að markmiði að stuðla að jákvæðum viðhorfum gagnvart 

múslimum. Slíkt markmið bendir almennt sterklega til þess að neikvæð viðhorf séu 

við lýði sem félagsmenn telji að bregðast þurfi við.   

Saga mannkyns er lituð af ævarandi baráttu minnihluta- eða undirmálshópa 

gagnvart stærri og/eða sterkari þjóðfélagshópum og nægir að nefna réttindabaráttu 

svartra, kvenna og gyðinga. Múslimar eru raunar enginn minnihlutahópur þegar horft 

er til alls heimsins en á Vesturlöndum hafa múslimar verið í minnihluta allt frá því 

þeir fyrst hófu að setjast að í Evrópu og seinna í Bandaríkjunum. Því mætti e.t.v. færa 

rök fyrir því að hluti þeirra fordóma sem múslimar hafa þurft að þola á Íslandi séu 

komnir til af kynþáttafordómum og útlendingahatri en grundvallist ekki á 

trúarbrögðum. 

Umfjöllun Íslendinga um Afríkubúa var fyrr á öldum lituð fordómum vegna 

húðlitar og kynþáttahyggju. Þetta má að mörgu leyti rekja til þeirrar ímyndar sem 

Evrópumenn höfðu af Afríku. Lengi vel var umfjöllun á Íslandi þó að mestu leyti 

byggð á þýddum eða staðfærðum textum manna sem aldrei höfðu stigið fæti niður í 

                                                
104 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
105 Salmann Tamimi, „Viðhorf til múslima á Íslandi“, bls. 80. 
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Afríku.106 Það er því hægt að segja að Íslendingar hafi apað upp fordóma gagnvart 

Afríkuþjóðum eftir Evrópubúum gagnrýnislaust.  

Tveir þeirra Íslendinga sem ferðuðust til Afríku skrifuðu um það ferðabækur. 

Sá fyrri sem skrifaði ferðabók sína á árunum 1797-1801 var Árni Magnússon frá 

Geitastekk. Hann talaði miður vel um íbúa Grænhöfðaeyja: „þetta hyski var þjófgefið 

og morðingjar“.107 Hann talaði í líkum tóni um kvenfólk á staðnum. Séra Ólafur 

Egilsson skrifaði ferðabók líklegast um og eftir 1628 en hann ritaði um afdrif sín í 

Alsír eftir að hann var keyptur heim úr þrældómi ásamt nokkrum öðrum. Séra Ólafur 

reyndi þó að lýsa Alsíringum fordómalaust þrátt fyrir illa meðferð.108  

Það sama á ekki við um hin ýmsu rit sem Íslendingar þýddu hérlendis s.s. þær 

upplýsingar sem fram komu í landfræðibókum og sagnfræðiritum. Jafnvel í Hauksbók 

frá 14. öld eru ótrúlegar frásagnir um Afríku þar sem lýst er heilu þjóðflokkunum af 

dvergum og einfætlingum.109   

Í grein eftir Kristínu Loftsdóttur þar sem hún fjallar um þessi efni segir: 

 

Talið var að evrópsk menning og samfélög væru æðri hinum afrísku.  
Jafnframt gefa þær til kynna að vanþekkingu á því hve afrísk samfélög voru 
fjölbreytileg og samfélagsskipan þeirra flókin.110 

 

Þrátt fyrir að ólíklegt sé að nokkur maður haldi því fram í dag að í Afríku 

leynist heilir þjóðflokkar af dvergum og einfætlingum er ekki útilokað að fordómar 

gagnvart múslimum á Íslandi eigi sér rætur í fordómum gagnvart útlendingum 

almennt og einnig að þeir fordómar sem beinast sérstaklega gagnvart múslimum verði 

til á sama hátt og fordómar gagnvart Afríkubúum til forna, þ.e. af vanþekkingu og 

e.t.v. í sumum tilvikum ótta. Sérstaklega öðlast þessi kenning bakland þegar hafður er 

í huga sá ótti gagnvart múslimum sem magnaðist á Vesturlöndum eftir 

hryðjuverkaárásina á tvíburaturnana 11. september 2001 og skopmyndamálið í 

Danmörku. 

Til þess að komast nær einhvers konar niðurstöðu í slíkum vangaveltum er 

nauðsynlegt að skoða birtingarmyndir eða afleiðingar þeirra fordóma sem þrifist hafa 

gagnvart múslimum á Íslandi. Frá stofnun FMÍ hefur félagið kvartað undan 
                                                
106 Kristín Loftsdóttir, Furðulönd í fjarska, Bls. 261-262; Ólafur Egilsson, Reisubók Séra Ólafs 
Egilssonar, bls. 17. 
107 Árni Magnússon, Ferðabók Árna Magnússonar frá Geitastekk, bls. 14 og 81. 
108 Kristín Loftsdóttir, Furðulönd í fjarska, bls. 261. 
109 Kristín Loftsdóttir, Furðulönd í fjarska, bls. 262 og 266-268. 
110 Kristín Loftsdóttir, Furðulönd í fjarska, bls. 269. 
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þrennskonar birtingarmyndum fordóma. Helst var það neikvæð og einhliða umfjöllum 

fjölmiðla um málefni múslima um allan heim og þá sérstaklega umfjöllun um herskáa 

múslima í tenglum við stríð og hryðjuverk. Í öðru lagi var það kristilega 

sjónvarpstöðin Omega. FMÍ hafði sérstakar áhyggjur af þeim boðskap sem kom fram 

í útsendingum Omega, sem FMÍ sagði sérstaklega beint gegn múslimum. Í þriðja lagi 

var síðan um að ræða ýmiskonar vanvirðingu við múslima og íslam hérlendis bæði í 

skólum, úti á götum s.s. að rifnar voru slæður af konum. 

31. janúar árið 1997, u.þ.b. mánuði fyrir stofnun FMÍ, var birt viðtal við 

Salmann Tamimi þar sem hann harmaði umfjöllun fjölmiðla um herskáa múslima í 

borgarastyröldinni í Alsír. Hann tók fram að mikill hugmyndafræðilegur munur væri á 

þankagangi herskárra múslima og almennra múslima.111 Þann 22. nóvember árið 2004 

áréttaði FMÍ við fjölmiðla hve slæm áhrif umfjöllun þeirra gat haft. Þá talaði Salmann 

Tamimi sérstaklega um hvernig skrifað var í blöðin og lýsti áhyggjum yfir því sem 

skrifað var á internetinu.112 

Tæpu ári síðar eða þann 12. ágúst 2005 kemur enn fram fjölmiðlum: 

 

Hann [Salmann Tamimi] segist ekki merkja neina fordóma í Íslendingum í 
garð múslima eftir 11. september en hann segir þó fjölmiðla, innlenda sem 
erlenda, oft lenda í þeirri gildru að dæma alla múslima eftir verkum örfárra 
einstaklinga.113 
 

Árið 2006 kemur síðan út grein í Kirkjuritinu eftir Salmann þar sem umfjöllun 

fjölmiðla eftir árásirnar 11. september 2001 er gagnrýnd og beinlínins sögð hafa gert 

það að verkum að múslimar hérlendis hafi orðið fyrir aðkasti.114 

Fimmtudaginn 9. nóvember árið 2006 gaf FMÍ út yfirlýsingu vegna umræðu 

sem myndaðist eftir að hugmyndir framámanna Frjálslynda flokksins um 

innflytjendur komu fram. Þá er sennilega einna helst átt við grein Jóns Magnússonar 

„Ísland fyrir Íslendinga“ sem birtist í Blaðinu 1. nóvember árið 2006. Þar segir Jón: 

 

Ég vil ekki fá hingað fólk úr bræðralagi Múhameðs sem hefur sín eigin lög og 
virðir ekki lágmarksmannréttindi og misbýður konum. Ég vil ekki fá til 
Íslands hópa sem eru til vandræða alls staðar í Evrópu.115 

                                                
111 Morgunblaðið, 31. janúar 1997, bls. B5. 
112 Sveinn Guðmarsson, „Umburðarlyndið á undanhaldi“, Morgunblaðið,  2004, bls.14. 
113 „Íslam og Ísland lofsungið í Ármúlanum“, Fréttablaðið, 2005, bls. 22. 
114 Salmann Tamimi, „Viðhorf til múslima á Íslandi“, bls. 81 
115 Jón Magnússon, „Ísland fyrir Íslendinga“, Blaðið, 2006, bls. 16.  
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Hann tekur síðan saman efni greinarinnar í annarri grein sem birtist í 

Morgunblaðinu 18. apríl 2007 og þar segir:   

 
[…]Ég vil ekki fá hingað öfgafulla múslíma sem hafa sín eigin lög og virða

  ekki lágmarksmannréttindi og misbjóða konum.116 
 

Grein Jóns og öðrum yfirlýsingum þingmanna frjálslyndaflokksins svaraði 

FMÍ með yfirlýsingu í Morgunblaðinu 9. nóvember 2006. Í yfirlýsingunni kallaði 

félagið eftir málefnalegri umræðu um málefni innflytjenda. Þar segir einnig: 

 

Félagið harmar, að nokkrir framámenn Frjálslynda flokksins hafa verið með 
ógeðfelldar, óréttlátar og óréttmætar yfirlýsingar um múslima í sambandi við 
innflytjendamálið. Við sjáum ekki samhengið milli íslams og innflytjenda frá 
Rúmeníu, Póllandi eða hvaða landi sem er.117 
 

FMÍ kom ekki að frekari umræðum um þetta málefni, í það minnsta á 

almennum vettvangi. Meðlimir FMÍ sem fram hafa komið í fjölmiðlum hafa annars 

flestir sagt að fordómar í samfélaginu hafi ekki beinst gegn þeim persónulega en að 

Íslendingar eigi það til að dæma alla múslima út frá gjörðum fárra einstaklinga. Þessir 

fordómar gagnvart múslimum hérlendis hafa í einstaka tilfellum orðið til þess að 

einstaklingar hafa orðið fyrir áreiti vegna trúar sinnar. 

Í viðtali við formann FMÍ frá janúar 2008 kemur fram að hann þekki dæmi 

þess að að fólki hafi verið neitað um vinnu eða verið vísað úr vinnu vegna trúar sinnar 

og tilgreinir sérstaklega konur sem að hafa mætt til vinnu með slæðu. Hann tekur þó 

engin nákvæm dæmi og hafa engin þessara tilvika verið kærð svo að vitað sé og þ.a.l. 

er erfitt að leggja mat á þetta.118 Þá kom einnig fram í Morgunblaðinu í október 2001 

að Yousef Ingi Tamimi hefði verið áreittur af þremur skólafélögum og tekinn 

kverkataki af þeim fjórða í kjölfar hryðjuverkaárásanna 11. september.119 Seinna gerði 

Yousef sjálfur lítið úr málinu.120 

Í árlegum skýrslum sem gefnar voru út á vegum utanríkisráðuneytis 

Bandaríkjanna kemur fram að 2005-2007 hafi verið tilkynnt um atvik þar sem konur 

                                                
116  Jón Magnússon, „Þáttaskil“, Morgunblaðið, 2007, bls. 28. 
117 „Hvetja til málefnalegrar umræðu um málefni innflytjenda“, Morgunblaðið, 2006, bls.51. 
118  Kristján Þorvaldsson, „Gestir í nýju landi?“, bls. 26-30; Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. 
ágúst 2008. 
119  „Sár yfir að geta ekki treyst skólafélögunum“,Morgunblaðið, 2001, bls. 4B-5B. 
120  Viðar Þorsteinsson, „Maður verður af hafa húmor fyrir sjálfum sér“, bls. 145. 
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hafi orðið fyrir áreiti í Reykjavík vegna þess að þær klæddust slæðum að sið múslima. 

Í skýrslu frá 2006 kemur fram að einstaklingar undir áhrifum vímuefna hafi hrópað 

óhróður að þessum konum. Í skýrslunni frá 2008 kemur fram að árið 2007 hafi komið 

upp atvik þar sem slæður kvenna hafi verið rifnar af þeim í Reykjavík.121 Í þessu 

tilviki, líkt og árið 2005, voru þeir sem gerðust sekir um slíkt athæfi að öllum 

líkindum undir áhrifum vímuefna.122 

Sjónvarpsstöðin Omega hefur frá árinu 2004 verið eitt af helstu 

umkvörtunarefnum FMÍ en félagið tjáði þá fyrst áhyggjur af áróðri gegn múslimum í 

dagskrárefni Omega.  

 

[…] Við höfum sjónvarpsstöð hérna í landinu sem er að breiða út 

kynþáttahatur í tíma og ótíma.[…] Venjulegir Íslendingar, oft fullorðið fólk 

sem er að bera sig eftir trúarlegum boðskap heyrir slíkan boðskap og auðvitað 

fær það neikvæða mynd af okkur.123 

 

Þá kemur einnig fram í áðurnefndum skýrslum sem gerðar voru fyrir 

utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna árin 2006-2008 að múslimar og aðrir hérlendis hafi 

áhyggjur af boðskap Omega varðandi múslima.124 

Að síðustu má nefna, í umræðum um fordóma gagnvart múslimum, áðurnefnd 

vandræði FMÍ við að fá lóð undir mosku. Múslimar hafa þó alla tíð neitað að tengja 

fordóma gagnvart múslimum við seinagang stjórnvalda. Í máli Salmann Tamimi kom 

hins vegar þetta fram í samtali árið 2008: 

 

En ég tel að andrúmsloftið sem er á móti íslam og múslimum hafi þessi áhrif á 
þessa ákvörðunartöku. Þetta er alveg augljóst. 
 

Af þessu tilsvari Salmanns mætti draga þá ályktun að hann telji stjórnvöld 

hrædd við viðbrögð þeirra sem eru á móti því að múslimar fái að reisa mosku 

hérlendis, og að borgaryfirvöld vilji e.t.v. bíða þess að öldurnar lægi í því 
                                                
121 Vef. „International Religious Freedom Report 2006“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor; „International Religious Freedom Report 2008“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor. 
122 Viðtal. Höfundur við Salmann Tamimi, 23.. ágúst 2008. 
123 Sveinn Guðmarsson, „Umburðarlyndið á undanhaldi“, Morgunblaðið, 2004, bls. 14. 
124 Vef. „International Religious Freedom Report 2006“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor; Vef. „International Religious Freedom Report 2007“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor; Vef. „International Religious Freedom Report 2008“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor. 
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ófriðarástandi sem ríkt hefur á alþjóðavísu milli múslima og vesturlanda áður en 

múslimar hérlendis fái að reisa mosku.  

 Þá kom þetta fram í skýrslu Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 

um stöðu trúfrelsis á Íslandi: 

 
Some observers continued to express concern that prejudice was behind the 
delay in approval of mosque construction, particularly given that other group's 
applications for similar plots made swifter progress during that time.125 

 

 Þessi skýring hlýtur þó að teljast ósennileg þar sem borgaryfirvöld hafa hvergi 

verið sökuð um slíkt. Þá er ekki tekið fram hverjir þeir eru sem héldu þessu fram og 

hvaða hagsmuni þeir kunni að hafa í málinu. Líklegri skýring er að pólitískur 

óstöðugleiki og framtaksleysi borgaryfirvalda sé ástæða þess að enginn árangur sást í 

lóðamálum múslima milli 1999 og 2008. 

Samkvæmt könnun sem IMG Gallup gerði fyrir Rauða kross Íslands árið 2004 

kemur fram að 22% Íslendinga vildu ekki búa í næsta húsi eða íbúð við múslima, og 

að helmingur þess fólks yrði mjög ósátt við að búa við hliðina á múslima. Til 

samanburðar kom fram í sömu könnun kom t.d. fram að 17% yrðu ósátt ef geðfatlaður 

einstaklingur byggi í næsta húsi eða íbúð, og 6% við að eiga nágranna sem væri 

búddatrúar. Aftur á móti sögðu aðeins 6,4% að þau yrðu ósátt við að búa við hlið 

innflytjanda. Það stingur eilítið í stúf við þá staðreynd að mikill meirihluti múslima 

árið 2004, voru innflytjendur.126 

Í könnun árið 2006 var spurt hvort að leggja ætti áherslu á mótun 

fjölmenningarsamfélags á Íslandi og voru 14,8% svarenda því mótfallin. Rúmlega 

helmingur var jákvæður gagnvart slíku samfélagi en þó kom í ljós að 34,1% sagði það 

skipta miklu máli hvaðan innflytjendur kæmu, en 26,3% sögðu það skipta litlu máli. 

Aðeins 35% sögðu það engu máli skipta. Þegar spurt var frá hvaða landi eða 

heimshluta fólk vildi síst að innflytjendur kæmu sögðust 58,4% vera hlutlaus eða 

alveg sama en 13,9% nefndu Asíu, og 6,6% sögðu að þau vildu síst að innflytjendur 

kæmu frá Austurlöndum nær eða fjær. 21% nefndi eitthvað annað land eða 

heimshluta.127 

                                                
125 Vef. „International Religious Freedom Report 2007“, Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor. 
126 Vef.  Rauði kross Íslands: Viðhorf til nokkurra minnihlutahópa. 2005. 
127 Vef. Ásdís G. Ragnarsdóttir. Ísland sem fjölmenningarsamfélag, 2006.  
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 Fordómar spretta af þekkingarleysi og oftar en ekki ótta við hið óþekkta. Þetta 

kemur bersýnilega fram í könnunum um innflytjendur. Svör einstaklinga í áðurnefndri 

könnun eru að mörgu leyti ósamrýmd og bera þess vott að fólk hafi ekki haft 

nægjanlega þekkingu til þess að móta sér rökstudda og samrýmda afstöðu. 

 Vel má vera að múslimar sem aðrir minnihlutahópar súpi seyðið af þeim 

fordómum sem áður voru við lýði. Það er hins vegar ljóst að forsendur sem áður voru 

fyrir fordómum t.d. gagnvart Afríkubúum hafa breyst. Áður fyrr höfðu menn þýðingar 

úr erlendum fræðiritum en nú til dags hefur fólk flest, a.m.k. í hinum vestræna heimi, 

aðgang að margfalt meiri uppýsingum vilji það kynna sér málin til hlítar. Þrátt fyrir 

þetta er einfeldingslegur og illa ígrundaður fréttaflutningur algengur sem í mörgum 

tilvikum ýtir undir fordóma gagnvart minnihlutahópum eins og múslimum. 

Fordómar gagnvart múslimum á Íslandi hafa ekki, utan einstaka tilvik, birst í 

formi persónulegra árása. Slíkar árásir hafa verið mjög fáar. Aftur á móti má segja að 

fjölmiðlar, bæði innlendir sem erlendir, hafi verið stöðugur þyrnir í augum múslima á 

Íslandi sem annarsstaðar í heiminum. 

 Öfgar finnast á öllum sviðum mannlífs og það ætti ekki að koma neinum á 

óvart að kristilegar sjónarpsstöðar líkt og Omega séu gagnrýnar í garð múslima. 

Sérstaklega ef tekið er mið af sambandi múslima og kristinna eftir 11. september 

2001. Það má segja að vandamál múslima á Íslandi, sem annarsstaðar, kristallist í 

sjónvarpstöðinni Omega sem sér hag sinn í því að úthúða múslimum til þess að auka 

fylgi sitt. Það sama á við um fjölmiðlana en þeirra keppikefli er alltaf það að fá sem 

flesta til þess að horfa og lesa. Því er það ekki endilega það sem er satt og rétt sem 

reynist þeim best, þó svo enginn fréttamiðill myndi nokkurn tíman fást til að 

viðurkenna slíkt, heldur það sem líklegast til þess að tryggja þeim mestar tekjur.  

Það má ætla að ef ekki væri fyrir FMÍ væru málefni múslima og fordómar 

gagnvart þeim á mun verra stigi. Það er hins vegar ekki hægt að segja að FMÍ hafi 

eytt fordómum gagnvart múslimum á Íslandi sem hefði enda ekki samrýmst þróun 

heimsmála til þessa. 
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Niðurstöður 
 

Fram að stofnun FMÍ hafði ekkert trúfélag múslima starfað opinberlega á Íslandi og 

með formlegri stofnun þess urðu því þáttaskil í sögu trúarbragða á Íslandi. Félagið 

hafði starfað óopinberlega um nokkurt skeið en eftir formlega stofnun þess fjölgaði 

meðlimum að meðaltali um 30 manns á ári. Fjölgun félagsmanna leiddi til þess að 

tekjur félagsins af sóknargjöldum jukust sem um leið sköpuðu aðstæður til frekari 

starfsemi FMÍ og gerði félaginu kleift að fjárfesta í húsnæði árið 2001.  

Stofnfélagar voru aðeins 20 en skráðir meðlimir árið 2007 voru tæplega 400 

og gefur það vísbendingu um að stofnun félagsins hafi verið þörf. Því hefur þó verið 

haldið fram, t.d. af formanni FMÍ, að múslimar á Íslandi séu um 1000 talsins en 

enginn leið hefur enn verið fær til þess að nálgast nákvæma tölu. Þó má áætla að 

nokkur fjöldi múslima á Íslandi sé ekki skráður í FMÍ. Ekki er neina eina, algilda 

skýringu á því að finna en hluti skýringarinnar er það að FMÍ hefur afmarkað 

starfsemi sína við stór-höfuðborgarsvæðið. Gera má ráð fyrir einhverjum fjölda 

múslima sem býr utan höfuðborgarsvæðisins og annað hvort sjái sér ekki hag í að skrá 

sig í félagið eða hreinlega viti ekki af starfsemi félagsins. Fjárhagur félagsins hefur 

einnig hamlað því að það hafi stofnað til einhverskonar herferðar til þess að kynna 

starfsemi sína og fjölga meðlimum. Þá er að öllum líkindum á landinu hópur múslima 

sem ekki vill tengja sig opinberlega við trúfélag múslima vegna hræðslu við fordóma 

enda dæmi þess að múslimar hafi misst vinnu og verið áreittir sökum trúar sinnar. Að 

síðustu er ekki hægt að útiloka að einhverjum múslimum hugnist ekki stefna félagsins 

en þó er aðeins eitt dæmi þess að meðlimur FMÍ hafi sagt sig úr félaginu vegna stefnu 

þess. 

Meðlimir félagsins eru flestir innflytjendur en þó nokkuð hefur einnig verið 

um að fæddir og uppaldir Íslendingar hafi tekið upp íslam. Flestir þeirra hafa tekið 

upp íslam eftir að hafa gifst múslimum en eitthvað er þó um að fólk hafi snúist til 

íslam eftir að hafa verið kynnt fyrir trúarbrögðunum t.d. erlendis. Þá hafa einhverjir 

tekið trúna án nokkura kynna af trúarbrögðunum áður. 

Úrsagnir úr félaginu hafa aðeins verið 28 frá stofnun þess og hafa flestar þeirra 

komið til þegar meðlimir, í flestum tilvikum innflytjendur, hafa flutt úr landi. Þá er 

ekki hægt að sýna fram á fylgni milli úrsagna úr félaginu á þeim tímum er ætla má að 

staða múslima hafa verið hvað viðkvæmust eins og á tímum hryðjuverkaárásanna í 
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september 2001 og árin 2005-2006 þegar danska skopmyndamálið stóð sem hæst. 

Þvert á móti var mikil aukning á skráningum í félagið á þessum árum. Það gefur til 

kynna að annaðhvort hafi múslimar ekki hræðst aukna fordóma gagnvart sér, a.m.k. á 

Íslandi, eða talið sér betur borgið með það bakland sem FMÍ gat boðið.  

Lög félagsins gera ráð fyrir að það sé rekið og því stjórnað af stjórn sem kosin 

er á árlegum aðalfundi annars vegar og hins vegar öldungaráði. Í öldungaráð er einnig 

kosið á aðalfundi, en meðlimir öldungaráðs eru ólíkt meðlimum stjórnar kosnir 

ævilangt og aðeins er kosið til öldungaráð sé þess nauðsyn. Samkvæmt lögum er gert 

ráð fyrir því að aðalfundur fari með æðsta vald félagsins. Valdaafstaða milli 

aðalfundar og öldungaráðs er hins vegar ekki ljós, þar sem öldungaráð hefur 

samkvæmt lögum FMÍ rétt til endurskoðunar á öllum málum þyki meðlimum þess 

ærin ástæða til.  

Starfsemi FMÍ hefur verið nokkuð blómleg þó fjárskortur hafi heft félagið 

nokkuð en vegna þessa hefur öll vinna orðið að vera sjálfboðavinna félagsmanna. 

Þrátt fyrir þetta hefur félagið náð að halda uppi reglulegum bænastundum kvölds og 

morgna sem og haldið tungumálanámskeið og sunnudagaskóla fyrir börn. 

Fórdómar gagnvart múslimum hafa aukist samkvæmt áliti múslima á Íslandi 

og eitt af markmiðum félagsins hefur verið að bæta ímynd múslima hér á landi. Starf 

félagsins hefur að nokkru leyti miðast við ná þessu markmiði þó erfitt sé að dæma um 

hvaða áhrif það hefur haft hérlendis og nánast ómögulegt að skilja frá áhrifum atburða 

á heimsvísu sem breyttu ímynd múslima um öll Vesturlönd. Félagið hefur þó komið 

að ýmiss konar samstarfi m.a. á samráðsvettvangi trúfélaga en barátta gegn fordómum 

hefur þó verið meira áberandi í fjölmiðlum. 

Það er því ljóst að ástæður fordóma gagnvart múslimum á Íslandi og ástæður 

fordóma fyrri tíma eigi sér a.m.k. líkar rætur. Fordómar gagnvart Afríkubúm t.a.m. 

birtust í ýmsum ritum á Íslandi allt frá 14. öld. Í flestum tilvikum var um ræða 

þýðingar á erlendum verkum þar sem t.d. haldið var fram ýmiskonar ranghugmyndum 

um Afríkubúa. Á sama hátt og þýðingar fyrri tíma flytja fjölmiðlar nútímans oft á 

tíðum fréttir sem draga upp ranga mynd af múslimum á heimsvísu. 

Félagið hefur ítrekað varað við einhliða umfjöllun ýmissa fjölmiðla t.a.m. um 

herskáa múslima og hryðjuverk sem þeir segja skaða ímynd múslima og kyndi undir 

fordómum í íslensku samfélagi. Félagið hefur einng hvatt til opinnar umræðu um 

málefni múslima og sérstaklega eftir greinaskrif Jóns Magnússonar og annarra 
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framámanna Frjálslynda flokksins, en þeir gengu á tímabili hart fram gegn múslimum 

á Íslandi. 

Af könnunum sem gerðar hafa verið á Íslandi varðandi innflytjendur og 

viðhorf til trúarbragða kemur í ljós að fordómar beinast miklu fremur gagnvart 

innflytjendum í heild sinni en múslimum sérstaklega. Þá má gera ráð fyrir því að hluti 

þeirra fordóma sem múslimar þurfa að glíma við sé tilkominn vegna þess að margir 

þeirra eru innflytjendur.  

 Þrátafl FMÍ við borgaryfirvöld, vegna umsóknar um lóð undir mosku, hefur 

ekki aðeins vakið athygli fjölmiðla á Íslandi, heldur einnig Evrópuráðsins og 

utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna og segir það margt um annarleika málsins. Þegar 

öllu er á botninn hvolft er líklegasta skýringin þó sú að málefni múslima séu ekki á 

forgangslista borgaryfirvalda. Klauflegar aðfarir borgaryfirvalda í tilsvörum um 

ástæður tafarinnar, t.d. það að enn hafi verið leitað 4000-5000 fermetra lóðar, sjö til 

átta árum eftir að FMÍ tilkynnti þeim að félagið hefði fallið frá þeim áformum, lýsa 

best þeim vinnubrögðum sem borgaryfirvöld hafa tamið sér viðvíkjandi umsókn 

múslima um lóð. Hluti skýringarinnar kann að vera pólitískur óstöðugleiki, enda hefur 

mikið verið um borgarstjórnar- og borgarstjóraskipti á tímabilinu. En jafnvel þó það 

sé hluti skýringarinnar bætir það ekki stöðu FMÍ á neinn hátt né er gild afsökun fyrir 

tossaskap yfirvalda. 

 Það má ætla að ef ekki væri fyrir FMÍ væru málefni múslima og fordómar 

gagnvart þeim á mun verra stigi en þau eru nú. Árangur í slíkum efnum, eða starfi 

trúfélaga yfirleitt, er þó erfitt að mæla á hlutlausan hátt. Staða múslima á Íslandi er 

almennt góð þrátt fyrir að að moskan sé enn ekki risin og að fordómar gagnvart þeim 

séu að aukast. Fjárhagur FMÍ hefur styrkst jafnt og þétt með fjölgun meðlima og 

engin merki þess að múslimum komi til með fækka hérlendis. Með auknufjármagni 

ætti félagið að geta beitt sér enn frekar í baráttu gegn fordómum og mögulega varnað 

frekar útbreiðslu þeirra að einhverju marki. Þá bendir samstarf FMÍ og annarra 

trúfélaga ekki til annars en að vilji sé til frekara samstarfs sem að öllum líkindum 

kæmi sér vel í baráttu múslima, sem annarra trúfélaga, gegn fordómum. 

 Félagið hefur eftir allt, þó á tímum með herkjum, veitt þeim múslimum sem 

vilja aðstöðu til trúariðkunnar frá stofnun þess og haldið uppi allri þeirri starfsemi sem 

því sem trúfélagi múslima ber. 
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Viðauki I 
Viðtal við Salmann Tamimi 23. ágúst 2008 
 

Félag múslima á Íslandi er tiltölulega nýtt af nálinni sögulega séð og því eru heimildir 

um félagið af skornum skammti.  Vegna þessa ákvað ég að biðja um  viðtal við 

Salmann Tamimi formann félagsins sem veitt var með góðfúslegu leyfi.  Viðtalið var 

byggt upp á fyrirfram ákveðnum spurningalista sem gerður var með hliðsjón af þeim 

heimildum sem til voru um félagið.  Spurningalista var fylgt í megin atriðum en á 

meðan viðtalinu stóð komu fram ýmsar upplýsingar sem ekki var upprunalega spurt 

um og þá vöknuðu einnig nýjar spurningar.  Við þessum spurningum fengust svör í 

sama viðtali.  Aftur á móti var einnig mikið af upplýsingum sem óþarfar voru 

endanlegri útkomu ritgerðarinnar og var þeim sleppt úr þessum viðauka. 

 Tilgangur og markmið viðtalsins var að reyna að fá upplýsingar sem sárlega 

vantaði eða þar sem frekari skýringa var þörf.  Viðtalið var tekið upp með 

upptökutæki og síðan skrifað upp.  Þar sem Salmann talar ekki lýtalausa íslensku var 

málfar og setningaskipan löguð upp að því marki að upprunaleg merking tapaðist ekki 

og endalega útkoma borinn undir Salmann sem veitti samþykki sitt. 

 

Heimir Björnsson: Af hverju stofnuðuð þið félagið? 

 

Salmann Tamimi: Félagið var stofnað 1997. Áður fyrr voru múslímar líka hérna en 

við vorum mjög fáir. Hægt og rólega fjölgaði múslimum og því orðið tímabært að 

fólk gæti stundað sína trú í sameiningu og sótt styrkleika í hvort annað.  Þá vildum við 

líka kynna trúna fyrir Íslendingum og öðrum sem kynnu að hafa áhuga á að læra um 

íslam. Við töldum það vera alveg nauðsynlegt að fá sameiginlegan stað til að geta 

stundað okkar trú. Við vorum bara fimm eða sex til að byrja með en þegar stofnuðum 

félagið þá vorum við um 20. Núna eru um 400 manns skráðir í félagið og alltaf einn 

og einn að bætast í hópinn. Við erum ekkert með neitt trúboð. Við vitum að það eru 

ábyggilega eitthvað um um 1000 múslímar hér í landi.  En sumir þeirra vita ekki um 

félagið og aðrir búa ekki í Reykjavík.  Okkar aðalstarf er hér í Reykjavík og á 

höfuðborgarsvæðinu. Ég veit t.d. að það eru múslímar á Dalvík og Akureyri og margir 

af þeim eru ekki skráðir í félagið. 
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H: Hvort fylgið þið súnni eða sjía hefðinni? 

 

S: Við fylgjum súnni hefðinni.  Súnní það þýðir í raun og veru að fylgja því sem 

Múhammed boðaði. Þannig að við erum ekki að herma eitthvað eftir einhverjum sem 

er nýkominn fram á sjónarsviðið. Til dæmis eins og sjítar eða aðrir flokkar þar sem 

þetta snýst meira um pólitík og/eða völd en trúin er samt alveg nákvæmlega eins. Það 

er nokkrir sjítar í félaginu, en það er ekki nein umræða eða neinn ágreiningar því við 

fylgjum sömu trú í raun og veru. 

 

H: Það eru einhverjir íslendingar sem eru búnir a taka trú, þ.e. hafa verið í t.d. 

þjóðkirkjunni og hafa fært sig yfir er það ekki? 

 

S: Jú. Það eru lágmark 120-130 íslendingar í félaginu.  Fyrir utan þá sem eru giftir inn 

í íslamska fjölskyldu eða gift múslimum, eru ábyggilega 30 manns sem hafa skipt um 

trú án þess að hafa kynni við aðra múslíma áður í gegnum hjónaband eða eitthvað 

slíkt. En í FMÍ er fólk frá öllum þjóðum heims, alveg eins og sú flóra sem er á Íslandi 

almennt. Það eru t.d. Rússar, Pakistanar og Afríkubúar. 

 

H: Þegar þið stofnuðuð félagið, höfðuð þið einhverja samkomustaði áður en þið 

fenguð húsnæði í Ármúla? 

 

S: Nei í rauninni ekki.  Við vorum bara í heimahúsum, bara þessi fimm eða sex aðilar. 

Við söfnuðumst saman heima hjá mér eða einhverjum af okkur og förum með 

bænirnar, sérstaklega föstudagsbæn en þá er mjög mikilvægt að fólk komi saman. En 

alveg síðan árið 2001 þá höfum við haft okkar stað í Ármúla og það er opið fyrir alla.   

Þangað koma alltaf svona milli 30-40 manns í hádeginu til að segja hádegisbæn. 

 

H: Þegar þið voruð að komast af stað fyrstu árin, hvaða starfsemi náðuð þið að halda 

úti fyrst um sinn? 

 

S: Það var í fyrst þegar við fengum herbergi hjá vini okkar að Laugarvegi 69, þá var í 

raun og veru óformlegt bænastarf.  Þetta var eitthvað um 20 fermetra herbergi.  Eins 

og þú veist þurfa múslímar að biðja fimm sinnum á dag og eftir að við fengum 

herbergið byrjaði fólk að koma til bæna.  Það var helst að geta stundað okkar trú 
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saman og sækja styrk hvort í annað og skýra ýmis atriði fyrir hvort öðru.  En einnig 

að upplýsa fólkið um samfélagið hérna og hvernig íslam á Íslandi er.  Enda felstir þeir 

er sóttu bænastundir útlendingar. Við erum búin að  bæta við kennslu fyrir krakka og 

fullorðna t.d. kennslu í arabísku fyrir fullorðna og trúarbragðafræðslu fyrir börnin á 

sunnudögum.  Eftir að við fengum húsnæðið í Ármúla gátum við haft opið fyrir alla 

sem vildum koma, bæði fyrir kvöld- og næturbænir. 

 

H: Finna múslimar á Íslandi mikið fyrir fordómum? Ef svo er hefur félagið þurft að 

grípa inn í mál sem koma til vegna fordóma í samfélaginu? T.d. vegna einhverskonar 

áreiti í skólum eða vinnustöðum? 

 

S: Það eru einhver dæmi þess, t.d. að fólk hafi misst vinnu og að konur hafa verið 

reknar heim úr vinnu fyrir það að vera með slæðu.  Við erum búin að vekja athygli á 

því í fjölmiðlum og í skólunum þar sem að við höldum erindi.  Við förum í 

grunnskóla og framhaldsskóla og stundum háskóla til að kynna íslam og vekjum 

athygli á því að fordómar eru í raun og veru vaxandi í landinu. Það er í raun og veru 

hættulegt fyrir samfélagið í heild.  

Við erum alltaf að hamra á að þegar ég kom til Íslands árið 1971 þá það var 

þetta ekki til.  Þá var litið á manneskju sem manneskju.  Við borðum ekki svínakjöt 

og þá heyrist; „Já þú ert svo mikill asni, þú drekkur ekki brennivín“ o.s.fr. En það var 

ekki þá [1971].  Það voru ekki þessar ljótu árásir á trúarbrögðin sem eru í raun og 

veru byggðar á miklum misskilningi og geta skaðað einstaklinginn.  

Ef að þú er alinn upp í fordómafullu samfélagi eða foreldrar þínir eru 

fordómafullir þá hefur það ósjálfrátt áhrif á þig.  Einn daginn, þegar þú ert orðinn 

forstjóri fyrirtækis eða eitthvað slíkt, kemur múslimi og sækir um vinnu hjá þér þá 

hefur það[uppeldið] áhrif á þig.  Þú ert innrættur með þessa neikvæðu ímynd af 

múslimum.  Ósjálfrátt,  þó þú sért góður maður, færðu kannski strax þessa tilfinningu 

að hann[músliminn] sé eitthvað öðruvísi eða verri en aðrir. En þetta[múslimar] eru 

góðir þegnar og við förum ekki fram á annað en vera dæmdir af eigin verðleikum en 

ekki hvaða trú við aðhyllumst.   

Gott dæmi eru börn, þau leika sér saman alveg sama hvaða trúarbrögð þau 

aðhyllast. Ég var alinn upp í Jerúsalem. Ég var í skóla sem að kirkjan átti, 

Evangelíska kirkjan, og þar fór kristinn vinur minn á sunnudeginum í messu og ég fór 

á föstudeginum í mína mosku að biðja. Við lékum okkur saman alla daga, aldrei datt 
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mér í hug að hann væri eitthvað öðruvísi af því að hann var kristinn, eða öfugt.  Enda 

erum við sömu þjóðar.   

Það er þessi þjóðernishyggja sem er í raun og veru hættuleg.  Það virðist eins 

og Evrópa hafi aldrei læknast af þessu, eða muni aldrei læknast af henni. Þetta er í 

sögu Evrópu, mótmælendur voru brenndir, gyðingar voru brenndir, Jón biskup Arason 

var hálshöggvin.  Þetta er samfélagssýki og fólk þarf að stoppa og hugsa; „heyrðu 

hvernig getum við lagað þetta? “  

Núorðið er eins og íslam sé nýtt afl sem hræðir Evrópubúa.  Áður fyrr voru 

það kommúnistar, þetta er eiginlega ímyndunarafl ef svo má segja.  Ég er ekkert að 

segja að allir múslímar séu heilagir englar.  Auðvitað eru til múslimar sem eru 

glæpamenn, enda eru múslimar margir í heiminum, og það væri skrítið ef þeir væru 

ekki til.  Það er sorglegt að nútíminn er farin að verða eins og fornöld þar sem fólk 

dæmdi án þess að þekkja eitt eða neitt um trú annarra. Það er sorglegt, eins og ég segi, 

og þetta er kannski mér að kenna að hafa misstekist í uppeldi á þeim kynslóðum síðan 

ég kom hingað 1971.  Þá barðist ég e.t.v. ekki nógu mikið til að breyta í t.d. 

kennslukerfi eða öðru. 

 

H: Fannstu mikinn mun hér á Íslandi í sambandi við fordóma eftir 11. september 

2001? 

 

S: Já. Fyrir mig, eins og alla aðra, voru atburðirnir 2001 hrikalegir. Þetta var ekkert 

annað en dráp á saklausu fólki og ég fann til með Bandaríkjunum, Bandaríkjamönnum 

og öllum sem töpuðu lífi og misstu nákomna. Það voru um 800 múslímar sem að dóu 

þarna líka. Þetta var ljótur atburður.  En það var ekkert skárra þegar þetta var orðið 

stríð gagnvart íslam í heild sinni þar sem lönd voru hertekin og sprengd aftur til 

miðalda.  Þá hugsaði maður um aumingja fólkið sem að dó þar og var misnotað. Hver 

er þá glæpamaður spyr ég.  Það eru auðvitað þeir sem frömdu þessi ódæðis verk 11. 

september, en hvað með þá sem nýta sér þessa atburði og allt það saklausa fólk sem 

að dó til að drepa þúsundir, milljónir manns?  Það finnst mér glæpsamlegt og hver er 

munurinn á 11. september þar 2000 manns dóu annars vegar og hins vegar dauða 

100.000 manna í Palestínu? Hér á Íslandi, eins og annars staðar, birtist þetta í hatri á 

alla múslima og með áróðri gagnvart íslam og trúarbrögðunum í heild.  
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H: Þið fenguð húsnæði í Ármúla 2001 var það ekki? Hvernig var það fjármagnað? 

 

S: Við keyptum það.  Ég tók lán fyrir fimm árum og núna erum við að borga af 25 ára 

láni. Við vonum að við klárum það einhvern tímann en þetta er raunar gegn 

hugmyndafræði íslam.  Vextir eru bannaðir í íslam.  En þetta var eina leiðin, í raun og 

því við vorum mjög fáir og fólk hefur ekki efni á slíkum fjárfestingum.  Öll vinna 

fyrir félagið er sjálfboðavinna og við tökum ekki félagsgjald.  Við erum ekki einu 

sinni með styrktarbauk.   Þetta er allt skilgreint í Kóraninum.  Ef að þú ætlar að gera 

góðverk þá átt þú að hjálpa þeim sem þurfa á því að halda s.s. munaðarleysingjum og 

fátækum en ekki byggja hallir eða kaupa þetta og hitt fyrir sjálfan þig, sem þú að 

öllum líkindum þarft ekki.  

Það heftir okkur stundum peningaleysið.  Ég, sem dæmi, er tölvunarfræðingur, 

ég er ekki trúarbragðafræðingur eða eitthvað slíkt, ég lærði Háskóla íslands.  Þetta er 

bara auka fyrir mig eða fyrir okkur öll.  Sem dæmi ef við ætlum að senda fréttabréf 

einu sinni á mánuði, fyrir 400 manns, þá kostar það 60 kr hvert bréf.  Það eru 24.000 

krónur á mánuði og það er bara of mikið fyrir okkur.  Það sem að við fáum frá 

ríkinu[sóknargjöld] rétt dugar fyrir afborgun á húsnæði en ekki rafmagni og hita.  Við 

borgum 130.000 krónur í afborgun á húsnæðisláni.   Allt aukalega þurfum við að 

borga úr eigin vasa.   

Það var samt verra áður fyrr, þegar við vorum færri. Þá settum við einu sinni í 

gang hálfgerða söfnun þar sem við höfðum samband við fólk sem við vissum að væru 

múslimar og báðum þau um að ganga í félagið.  Þetta gerðum við frekar en að leggja 

félagið, því þetta var orðin mikil byrði fyrir okkur fjóra fimm sem að stofnuðum 

félagið.  Það getur kannski verið að við höfum ekki verið nógu dugleg að sækja um 

alls konar styrki og svoleiðis. En við erum í sjálfboðavinnu og það hamlar okkur. 

 

H: En hvernig standa mál með moskuna? 

 

S: Við sóttum um lóð fyrir átta árum til að byggja einhvern tíman í framtíðinni en 

höfum enn ekki fengið svar.  Þetta er alveg til skammar og þetta er orðið pólitískt.  

Þetta eru embættismenn sem hamla þessu.  Það vantar pólitíska ákvörðun.  En því 

miður er pólitíkin farinn að hafa áhrif á hvað maður á að hugsa, gera eða hvaða 

trúarbrögðum á að fylgja. 
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H:  Ég sá í fréttum að það sem hamlaði því að umsókn ykkar yrði afgreidd væri 

stærðin á lóðinni sem þið báðuð um? 

 

S: Já, þeir sögðu við okkur þegar var hittum þá og kynntum hvernig hugmyndir við 

værum með. Við sögðum síðan að við vildum bara einhverja lóð.  En það hefur ekkert 

gerst. Ekki einu sinni neitun, sem væri þó eitthvað.  Einu skiptin sem að stjórnvöld 

hafa svarað einhverju hefur það verið þegar fjallað er um þetta mál í fjölmiðlum.  Þá 

svara þau einhverju, annars ekki. 

 

H:  Það kemur fram í viðtali við þig í tímaritinu Mannlíf  að það sé Íslendingur úti að 

læra um íslam.  Er honum ætlað eitthvað hlutverk þegar hann kemur heim? 

 

S: Jú, hann er í Sádí-Arabíu. Haukur Þorvaldsson heitir hann og verður í fjögur ár í 

námi þar. Hann er múslími, tók trú fyrir þremur árum held ég.  Hann var að læra í 

heimspeki í Svíþjóð.  Hann verður vonandi fyrsti 100% fræðingur í íslam á Íslandi, 

hérna á Íslandi.  Hann myndi þá sinna svipuðu hlutverki og prestar gera í kristinni trú. 

 

H: Er einhver sem hefur réttindi til þess að skíra og gifta o.s.fr. nú til dags?  Ef ekki 

þá hvernig hefur félagið brugðist við því?  

 

S: Nei, það hafa bara verið ég og tveir aðrir félagsmenn í raun og veru.  Við höfum 

séð um þetta.  Því í íslam er þetta svo einfalt. Sem dæmi er giftingin í raun og veru 

það eitt að spyrja konuna hvort að hún samþykki að taka þennan mann og manninn 

hvort hann vilji giftast henni. En við sendum líka staðfestingu til yfirvalda til að gera 

þetta löglega.  Svo sendum við þau borgardómara. Við giftum ekki beint af því að 

þetta er svo mikil pappírsvinna, það þarf að ná í þetta og hitt vottorðið sem að við 

höfum ekki tíma eða þekkingu til að sækja.  En þess vegna sendum við fólk til 

dómara.  

Við skírum ekki. Þegar þú eignast börn áttu, samkvæmt íslam að slátra lambi 

og gefa fátæklingum, fjölskyldu og halda veislu.  Fyrst og fremst verður að halda 

veisluna fyrir fólk sem þarf á því að halda, en það geta auðvitað verið vinir þínir og 

fjölskylda. 

 



 41 

H: Það er samt nauðsynlegt að senda til yfirvalda líka, þ.e. skráningu á nafninu er það 

ekki?  Eru ekki annars dagsektir eftir einhvern vissan tímapunkt? 

 

S: Jú,  í íslam er nafnið gefið strax við fæðingu og flestir eru búnir að finna nafn áður.  

Þá þarf samt, eins og með giftingar, að senda inn upplýsingar til yfirvalda, 

sýslumanns minnir mig. 

 

H: Ég sá að þið eruð með sunnudagaskóla fyrir börn og síðan sérstaka kvennafundi, 

hvenær hófust þeir og hvernig fara þeir fram? 

 

S: Jú, Sunnudagaskólinn byrjaði u.þ.b. þegar við fengum húsnæði í Ármúla, en það 

eru bara tvær klukkustundir í viku sem krakkarnir koma og við kennum þeim ýmislegt 

um trúna og búa þau undir framtíðina.  Bara eins og sunnudagaskólar eru.  En ég man 

nú ekki hvenær þær[kvennafundirnir] byrjuðu nákvæmlega en þær hittast á tveggja 

vikna fresti, bara í heimahúsum og stundum í niður í mosku.  Þetta er bara fyrir þær 

að hittast og ræða sameiginleg mál og vandamál. Sérstaklega núorðið vegna þess að 

þær lentu einhvejar í því að það var dregin af þeim slæðan, niður í miðbæ, hjá 

Hlemmi. Þá hittast þær og ræða hvernig skuli bregðast við slíku og þannig.  En annars 

ræða þær ýmis trúarleg atriði og kenna hvor annari.  Þetta er bara félagsskapur í raun 

og veru. 

 

H: Hvernig kom það til að slæðan var dregin af þeim? 

 

S: Þetta var bara einhver vitleysa. Þetta voru einhverjir gaurar á fylleríi. Drógu af 

þeim slæðurnar og kölluðu eftir þeim einhvern óhroða.  En það varð ekkert úr því. 

 

H: Ég reiknaði út að meðaltalsfjölgun á ári hefur verið rétt tæplega 30 manns eða 

29,3. Ég tók hins vegar eftir að árið 2001 þá bætast við rúmlega 100 manns.  Er 

einhver sérstök ástæða fyrir því að fjölgun var svo mikil þessi ár? 

 

S: Já, þessi ár vorum við alveg að gefast upp á að borga öll auka fjárútlát félagsins úr 

eigin hendi. Við ákváðum þess vegna að hafa samband við alla þá múslima sem við 

gátum fundið og báðum þá um að skrá sig í félagið.  Þannig fengjum við hærri 

sóknargjöld. Við þurftum að gera þetta til að halda lífi í félaginu. Vandamálið er að 
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þegar barn fæðist á Íslandi er það skráð beint í þjóðkirkjunna, eða það fylgir trúni sem 

móðir þess aðhyllist, hins vegar þurfa útlendingar sem að kom hingað til lands að leita 

að sínum trúarbrögðum og þangað til eru þeir finna sitt trúfélag eru þeir skráðir utan 

trúfélags. Flestir múslimar eru ekki vanir því að þurfa að eltast við að skrá sig sem 

múslima, þeir bara eru múslimar.  Rauði krossinn hefur samt gert vel oft á tíðum 

þegar það koma hópar til landsins.  Þá kynna þeir fyrir þeim hvað stendur til boða og 

hjálpa þeim að skrá sig í það trúfélag sem hver og einn kýs. 

 

H: Það hafa 28 manns skráð sig úr félaginu í heild sinni á 10 árum.  Hverjar hafa verið 

helstu ástæður fyrir því að fólk skráir sig úr félaginu? 

 

S: Það er í flestum tilvikum að innflytjendur eru að flytja aftur út til síns heimalands.  

Það var reyndar eitt atvik þar sem að það voru skráðir fyrir mistök 4-5 Serbar í 

félagið.  Rauði krossinn var að hjálpa þeim, eins og ég sagði áðan, og það varð 

einhver misskilingur.   En þegar við sáum þetta þá hjálpuðum við þeim að finna sitt 

rétta trúfélag.  Ég veit um einn sem að sagði sig úr félaginu vegna þess að hann var 

ekki ánægður með lög félagsins. Hann var ekki ánægður með að kristnir menn mættu 

skrá sig í félagið.  Ég held að það séu tveir eða þrír sem að vilja vera í félaginu því að 

þeir vilja styðja múslíma en eru ekki múslímar.  Það er allt í lagi, ég sé ekkert 

athugavert við það. Mér finnst það virðingarvert ef eitthvað. 

 

H: Þurfa þeir að skrá sig úr þjóðkirkjunni? 

 

S: Já, þeir þurfa að gera það. En þetta er bara skriffinnska, að skrá þig í FMÍ eða að 

skrá þig í þjóðkirkjuna.  Það er ekki mælikvarði á hvað þú trúir. 

 

H: Hafa lög félagsins breyst eitthvað í gegnum árin? 

 

S: Þegar við sóttum um þá þetta var í stuttu máli.  Þetta var bara hálf blaðsíða.  Þetta 

er búið að vera alveg óbreytt síðan 1999 og búið að vera á netinu að minnsta kosti 

síðan 2000. Aðalmarkmið félagsins er að fólk geti stundað sína trú, og það er skýrt 

fyrir alla.  

 

H: Þú hefur talað um menningarmiðstöð í viðtölum.  Hvað áttu við með því? 
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S: Það er draumur okkar í FMÍ að við fáum lóð til að byggja menningarmiðstöð og 

það væri þá bókasafn og moska fyrir fólk að biðja. Við eigum mikið af bókum, eða 

bókasafn í raun, en það væri frábært að geta stækkað það í þessari menningarmiðstöð.  

Þá væri einnig salur eða salir þar sem hægt væri að vera með kynningarstarfsemi og 

taka á móti hópum til að kynna íslam.  Það væri líka fínt að fólk gæti labbað þar inn 

og fundið þar fræðslu um íslam.  Þá gætum við líka haft starfandi fræðimann/menn í 

íslam sem fólk gæti leitað til með spurningar. 

 

H:  Nú er fólk af mörgum þjóðernum í FMÍ.  Hafið aldrei lent í 

tungumálaörðuleikum? 

 

S: Jú, við höfum fengið til okkar fólk sem að talar ekki ensku, íslensku og arabísku. 

Það er svolítið erfitt t.d. í föstudagsbæn, þá þarf að halda ræðu og þá stundum tala ég 

ensku, arabísku og íslensku.  Oftast þó bara arabísku og ensku því að flestir 

Íslendingar sem að mæta þeir kunna ensku. En ef ég veit að Íslendingarnir sem eru 

koma kunna ekki ensku þá tala ég íslensku líka.  Ég hef verið með íslenskunámskeið 

fyrir útlendinga.  En ég var bara að kenna þeim að lesa DV og Morgunblaðið.  Ég var 

ekkert að útskýra Halldór Laxness. Markmiðið var bara að þau gæti fylgst með 

fréttum og tekið þátt í samfélaginu. 

 

H: Kóraninn hefur auðvitað verið þýddur íslensku.  Stóðuð þið að þýðingunni? 

 

S: Nei, við sáum margar villur og vöktum athygli Helga Háfdánarsonar á því. Þó þetta 

hafi verið ágætis þýðing.  Vandinn var að hann þýddi verkið alveg eins og hann þýðir 

frá Shakespeare yfir á íslensku.  En til að þýða Kóraninn þarf maður að hafa andann 

ef svo má að orði komast, til að geta betur skilað þetta verk til manneskjunnar á besta 

máta. En arabíska er náttúrulega aðaltungumál Kóransins og það er best að skilja 

merkingu hans á arabísku. Við vonumst til að geta komið saman þýðingu sjálf, með 

skýringum og allt eins og það á að vera.  Það eru til frábærar þýðingar á ensku.  Það 

væri óskandi að geta þýtt eina af þeim þýðingum yfir á íslensku. 

 

H:  Horfið þið þá til manna eins og Hauks, sem við ræddum áðan, til að þýða? 
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S: Já, það yrði alveg frábært. En ég held, þó ég trúi að hann sé klár náungi, að fjögur 

ár í arabísku dugi honum ekki til að skilja þetta fullkomlega, en hann gæti stýrt 

verkefninu. Þá gætu kannski hann og Helgi sem þýddi Kóraninn unnið saman.  Það 

gæti orðið mjög flott þýðing. 

 

Viðauki II 
Viðtal við Salmann Tamimi 12. janúar 2009. 
 

Þann 12. janúar 2009 var tekið annað viðtal við Salmann Tamimi.  Markmið þess var 

að fá nánari skýringar á þremur atriðum. Vinnsla þess fór fram á sama hátt og á 

viðtalinu 23. ágúst 2008.  Útkoma þess var borinn undir Salmann sem veitti því 

samþykki. 

 

H: Það hefur komið fram hjá borgaryfirvöldum að það sem tefji afgreiðslu umsóknar 

ykkar um lóð undir mosku sé að þið hafið sótt um 4000- 5000 fermetra lóð.  En það 

hefur einnig komið fram í máli ykkar að þið hafið tilkynnt borgaryfirvöldum að þið 

viljið bara einhverja lóð.  Hvenær tilkynntuð þið það borgaryfirvöldum?  

 

S: Það var árið 2000 eða 2001. Þetta var bara strax og við sóttum um.  Þá sögðu þeir 

að það yrði líklega erfitt að finna svo stóra lóð og við sögðum strax að við vildum 

bara einhverja lóð, að þeir myndi bjóða okkur eitthvað og við myndum skoða það. 

 

H: Ég sá annað í skýrslum sem voru gerðar fyrir utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna.  

Þar kemur fram að deilur hafi sprottið upp milli Kosovo múslima og Serba úr 

rétttrúnaðarkirkjunni vegna þess að þessir tveir hópar hefðu verið að sækjast eftir 

sömu lóð undir mosku eða kirkju.  Þar kemur einnig fram að hugsanlega væru 

borgaryfirvöld hrædd um að að upp úr syði enn frekar og tafið það að veita félögum 

lóðir.  Hvað er satt í þessu? 

 

S: Það er ekkert til í þessu.  Þetta er bara ein af þessum fjölmörgu afsökunum sem 

borgaryfirvöld fundu sér til þess að afgreiða ekki umsóknir okkar.  Ég held að 

borgaryfirvöld séu ekki alveg með á hreinu hversu margir Kosovo múslimar eru í 
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félaginu okkar og hvað eru margir Serbar á Íslandi.  Þetta er í raun og veru móðgun 

við okkur, þessi tvö trúfélög. 

 

H: Ég sá í skýrslum Evrópuráðs að árið 2006 hafi ykkur verið ánöfnuð lóð og að 

aðeins ætti eftir að samþykkja má hjá byggingareftirliti ef ég skildi það rétt.  Er það 

ekki rétt? 

 

S: Nei. Mér var bent á þessa skýrslu og spurði þá hjá borginni um það en þeir sögðu 

þetta hafa verið byggt á misskilingi. En í raun og veru gerum við múslimar ekki mikið 

út úr byggingunni sjálfri.  Því guð skapaði allt saman og líka af því að við erum allir 

eins, og ef að við allir biðjum í söma átt[til Mekka].  Það er alveg sama hvar þú ert, þú 

snýrð til Mekka og ef þú sérð bróður þinn eða systir þína eða einhvern að snúa sér í 

átt til Mekka þá veist þú að hann er bróðir þinn í trú. Við erum laus við það, sem betur 

fer, að gera staðinn eða einstaklinginn heilagan. Það er bara guð sem er heilagastur en 

ekki einstaklingar eða hús eða hvað það er.  Það getur komið jarðskjálfti og jafnað 

húsið við jörðu bara einn, tveir og þrír en guð er eilífur. 
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