
Ibn Rushds verksamhetsmål 
Utgångspunkter  

Verksamhetsmålen är ett utdrag ur Strategi 2023 som antagits av förbundsstämman 2017. Målen syftar till 
att förverkliga förbundets vision och uppdrag. Målen har sin grund i idéplattformen, som du också hittar 
bland våra styrdokument, och i statens syfte med stöd till folkbildningen.  

Vision 
Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. 

Det betyder att en person ska kunna vara praktiserande muslim och aktiv i det svenska samhället på 
samma gång. Det betyder att vi arbetar mot alla former av förtryck, hat, våld och diskriminering mot 
muslimer. Det betyder samtidigt att vi aktivt skapar plattformar, engagemang och bryggor för att 
muslimer ska delta och leva i det svenska samhället på lika villkor. Vi menar att man med islam som 
värdegrund kan vara en aktiv del av det svenska arbetet för demokrati, jämställdhet, kultur, miljö, hälsa, 
mänskliga rättigheter och folkbildning. Muslimer är och har alltid varit en del av Sverige, vår vision innebär 
att också samhället erkänner muslimerna som en självklar och naturlig del av det. 

 

Uppdrag  
Ibn Rushds uppdrag är att:  

• Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den 
svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.  

• Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, 
stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.  

• Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan, detta genom kultur- och 
kunskapsinsatser.  

Statens syfte med stödet till folkbildningen  
Ibn Rushd får sitt folkbildningsanslag från staten genom Folkbildningsrådet. Det innebär att vi förhåller oss 
både till Folkbildningsrådets riktlinjer och till statens allmänna syften med sitt stöd till folkbildningen.  

Dessa syften är att:  

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.  
 

• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och 
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.  
 

• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.  
 

• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.  
 



Mål för verksamheten 

Ibn Rushd Studieförbund vill vara en levande plattform för den muslimska folkrörelsen och en 
folkbildningsaktör i framkanten av samhällsutvecklingen. Våra strategiska mål fram till år 2023 är att: 
 

1. Stärka den svenskmuslimska folkrörelsen  

Ibn Rushd vill vara det självklara studieförbundet för muslimskprofilerade föreningar i Sverige. Vi arbetar 
med att stärka den svenskmuslimska identiteten hos många av våra deltagare och hjälper dem samtidigt i 
deras demokratiska folkrörelseorganisering. Vi jobbar också med att sprida kunskap om islam och 
muslimer till allmänheten och kämpar aktivt mot den rasism, diskriminering och de hatbrott som kan 
drabba muslimer i Sverige.  

Delmål: 

• Vara det självklara studieförbundet för de muslimska föreningarna i Sverige 

• Stärka den svenskmuslimska identiteten 

• Vara ett kunskapscenter mot islamofobi 

• Stärka de demokratiska strukturerna inom den muslimska folkrörelsen  

 

2. Vara en aktiv resurs i samhällsutvecklingen  

Ibn Rushd vill vara en aktiv och relevant resurs i framkanten av samhällsutvecklingen. Vi vill utveckla idéer, 
initiera debatter och bredda den ofta skeva historieskrivningen. Ibn Rushd vill också ta ansvar och bidra i 
lösningen av de stora ödesfrågorna som samhället står inför.  

Delmål: 

• Vara en arena för dialog, debatt och idéutveckling på individ-, lokal- och nationell nivå. 

• Bredda historieskrivningen genom att inkludera skildringar om de muslimska civilisationernas bidrag.  

• Etablera oss som det offentliga samhällets huvudsakliga samverkanspart i frågor som rör 
demokratiutveckling gentemot den muslimska folkrörelsen. 

• Vara en samhällsresurs i bekämpandet av de gemensamma ödesfrågorna och utmaningarna. 

 

 

 

 



3. Vara en tillgänglig och stabil organisation  

Ibn Rushd vill vara en stark och tillgänglig organisation som når nya målgrupper och finns nära den lokala 
verksamheten. Vi vill ha en god utveckling av vår verksamhet som bygger på en kvalitativ och stabil grund. 
Vi vill också vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta och nöjda medarbetare.  

Delmål: 

• Ha en stark organisationsstruktur med bred geografisk spridning. 

• Ha tillgängliga verksamheter som når breda målgrupper. 

• Vara en eftertraktad arbetsplats som samlar bred kompetens. 

• Ha breda och säkra resurser. 

• Ha en säker och kvalitativ verksamhetsutveckling. 

 

Vill du veta mer om vår verksamhet och om hur vi arbetar för att nå våra mål? Välkommen att kontakta 
oss på info@ibnrushd.se! 
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