
Bosniakiska islamiska samfundet

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) repre-
senterar troende bosniaker och andra muslimer i 
Sverige. En majoritet av BIS medlemmar kom till 
Sverige under Balkankriget 1992–1995, framfö-
rallt från Bosnien-Hercegovina, men också från 
andra delar av det forna  Jugoslavien. Mycket ti-
digt började bosniaker organisera sig och redan i 
slutet av 1992 bildades de första församlingarna 
i Sverige. År 1995 gick tretton av dessa försam-
lingar ihop och bildade Bosnien-Hercegovinas 
Islamiska Riksförbund som senare bytte namn 
till Bosniakiska islamiska samfundet. I mitten av 
2010 registrerades BIS som ett trossamfund och 
året därpå beviljades BIS statlig uppbördshjälp. I 
dag består BIS av 26 församlingar med ungefär 
12 000 medlemmar runtom i Sverige. Samfundet 
har 21 aktiva imamer som håller gudstjänst i för-
samlingarna. BIS har en styrelse som väljs vartan-
nat år och en huvudimam som är ansvarig för det 
religiösa livet i samfundet.

BIS är ett islamiskt trossamfund och en del av 
det Islamiska samfundet i Bosnien-Hercegovina 
som representerar troende bosniaker och andra 
muslimer i Bosnien-Hercegovina. Islamiska sam-
fundet i Bosnien är ett självständigt samfund som 
själva väljer sin högste ledare (”Reis-ul-ulema”, 
de lärdas överhuvud). Islamiska Samfundet i 
Bosnien-Hercegovina och BIS tillhör den sun-
nimuslimska inriktningen och den hanafitiska 
lagskolan.

Islams viktigaste läropunkt är monoteismen, 
det vill säga att Allah (Gud) är en och att Han 
skall dyrkas ensamt, utan mellanhänder. Islams 

trosbekännelse är: ”Det 
finns ingen gud utom 
Gud, och Muhammed är 
Hans sändebud”. Islams 
centrala heliga skrift är 
Koranen som föreskri-
ver tron på Allah och 
hans uppenbarelser, på 
hans änglar, hans sände-
bud och på Domedagen. 
Muslimer beaktar de 
fem pelarna: trosbekän-
nelsen, tidebönen, att ge allmosor, att fasta under 
Ramadan samt att vallfärda till Mekka. 

Samfundets syfte är att hjälpa lokala försam-
lingar att organisera religiöst liv för bosniaker och 
andra muslimer i Sverige. BIS vill sprida kunskap 
om islam och muslimer för att bygga broar och 
motverka fördomar och diskriminering. Samfun-
det organiserar också insamlingar för behövande 
i Bosnien-Hercegovina och övriga världen. BIS 
är en icke-politisk organisation som vill bidra till 
en positiv samhällsutveckling som kännetecknas 
av jämställdhet, alltså ett samhälle där individer, 
familjer, olika etniska grupper och olika kulturer 
ska kunna leva tillsammans i tolerans och respekt. 
BIS vill också bidra till ett samhälle fritt från al-
kohol och andra droger. BIS har i dag ett gott 
samarbete med andra trossamfund, myndigheter 
och institutioner i Sverige. I samarbete med Nyk-
terhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) ar-
betar samfundet aktivt med frågor som rör inte-
gration, folkhälsa och nykterhet.    
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Medlemmar: 12 097
Föreningar: 26
Bildades: 1995


