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Organisation Livsåskådning Demokrati Kultur Människa/Natur Årsredovisning

Ibn Rushd Studieförbund 
är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla.

Vi vill vara en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen
och arbetar med de för samhället viktiga frågorna som demokrati,

mångfald, mänskliga rättigheter och rättvisa.
Vi samarbetar med de som vill detsamma.

Välkommen!
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Verksamhet bedrivs i samarbete med:
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Förord
2017 var ett bra år ur flera olika aspekter. Ibn Rushd studieförbund växer stadigt både horisontellt och vertikalt. 
Samtidigt finns det en hel del punkter kvar att jobba på.  
Ibn Rushd hjälpte till att bygga broar folk emellan och skapa attraktiva mötesplatser i olika delar av distriktet med 
intressanta, aktuella och meningsfulla frågor.  

En förnuftig styrelse med effektiv personal och väldigt begränsade resurser uppfyllde många mål. Målen var 
bland annat att nå fler personer, spridas geografiskt och framförallt satsa på kvalitet och våga testa nya idéer, 
som t.ex. projektet Kreativa platser i samarbete med viktiga samarbetspartners i Kristianstad och satsningen på att 
utöka insatser för nyanlända för en snabbintegrering i samhället. 

Arbetsgivarskapet var också en central fråga. Där har vi jobbat hårt för att skapa en bra arbetsmiljö för alla och 
uppmuntra föreningar att fokusera på frågan nu och i framtiden genom att erbjuda utbildningar inom rättigheter 
och skyldigheter på arbetsplatsen. Personaldagar var ett annat, oerhört viktigt delmoment i distriktet för att synka 
arbetet och utveckla oss själva.  
 
Å andra sida finns en hel del arbete kvar och det tar sin tid. Bland annat har distriktet en geografisk
utmaning som är ett hinder för ökad tillgänglighet. Begränsade resurser påverkar förmågan att 
applicera distriktets planer och aktiviteter. Personalstyrkan behöver förstärkning inom
områden som media, kommunikation och projektutveckling. Ja prövningar möter vi alla,
men Ibn Rushd kommer att segla vidare och konfrontera utmaningar tillsammans med
andra folkbildningsaktörer i Sverige genom att minska klyftor i samhället, utveckla
kulturen och värna demokratin för samhällets utveckling.

 
 
Samar Khalil  
Styrelseordförande
Ibn Rushd Södra
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Organisation Livsåskådning Demokrati Kultur Människa/Natur Årsredovisning

Visioner & kärnvärden

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla. 
Vår vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige

Vårt 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 folkbildningen som verktyg ska vi göra det möjligt för människor att utvecklas, 

stärka sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen. 
Vi ska skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur och kunskapsinsatser.

Vår värdegrund och målsättning sammanfattas av våra fyra kärnvärden:

Möte är helt centralt i folkbildningen och har en 
stark tradition i den muslimska religionen och kul-
turen. Mötet mellan människor har ett egenvärde 
vid alla våra aktiviteter. Därför ska dialog och erfar-
enhetsutbyte alltid uppmuntras. 
Detta gäller såväl internt bland anställda och för-
troendevalda, som i all vår verksamhet. Varje stud-
iecirkel, kulturarrangemang och annan folkbild-
ningsaktivitet ska ta detta i beaktande.

Stolthet över sig själv och den identitet man har, 
över Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna 
känna. Vi strävar mot ett samhälle där det är mö-
jligt att vara stolt över att vara svensk och muslim. 
Våra anställda förtroendevalda och cirkelledare 
ska vara stolta över sitt arbete och över att tillhöra 
Ibn Rushd. Våra deltagare ska känna stolthet över 
det de lär och upplever vid våra arrangemang. 
Vi ska prioritera projekt som stärker den muslimska 
gruppens egenmakt och stolthet.

Reflektion ska det finnas tid för i all vår verksam-
het. Det måste alltid finnas utrymme för de kritiska 
frågorna, det egna tänkandet, dialogen med an-
dra och det egna växandet. 
Vi ska arbeta för att skapa tid för reflektion för våra 
anställda så väl som för våra förtroendevalda och 
cirkelledare. Varje folkbildningsaktivitet ska också 
ge tid för reflektion.

Förändring är centralt för folkbildning. Ofta up-
plevs folkbildningen som konservativ och traditio-
nell. Detta vill inte Ibn Rushd fastna i. Vi är inte nöj-
da med samhället som det ser ut idag, därför vill vi 
se förändring. Förändring kan vara större förståelse 
mellan muslimer och icke-muslimer. Det kan också 
vara ett större politiskt deltagande bland våra ak-
tiva. Vi ska aldrig vara rädda för att påpeka be-
hovet av förändring eller för att vara obekväma. 
Våra projekt ska alltid kunna påvisa förändring.
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Ibn Rushd Södra

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. 
Ibn Rushd Södra bildades 2004 och är det sydligaste distriktet. 

Vi bedriver verksamhet i Skåne och Blekinge län. 
Distriktskansliet med verksamhetslokaler ligger i Malmö och lokalkontor 

finns även i Helsingborg och Kristianstad.

Personalen i distriktet består av en verksamhetsledare, studiekonsulenter, verksamhetsutvecklare, grafiker, 
administratör samt projektanställda. Distriktsstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen 

av distriktet och väljs av distriktsstämman vartannat år.

Målsättningar för verksamheten

Staten har fyra övergripande syften 
med stödet till folkbildningen. 

Dessa syften genomsyrar Ibn Rushds 
verksamhet och utifrån dem tar vi 

fram våra målsättningar och
verksamhetsplaner.

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

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och
utveckla demokratin.

bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bild-
nings- och utbildningsnivån i samhället.

bidra till att bredda intresset för och öka
delaktigheten i kulturlivet.
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Under 2017 arbetade Ibn Rushd efter den verksamhetsplan som fastställdes av distriktsstyrelsen för 2017-2018. 
I verksamhetsplanen är distriktets verksamhet uppdelad i fyra verksamhetsområden; Livsåskådning, Demokrati, 
Kultur och Människa/Natur. Verksamhetsplanen utgick från följande sex övergripande målsättningar;

Nätverka med viktiga och relevanta aktörer
Skapa och bibehålla viktiga nätverk inom civilsamhäl-
let, myndigheter och andra intressenter som hjälper 

oss att uppfylla våra visioner och mål.

Ta en naturlig plats i det offentliga rummet
Ibn Rushd har en viktig roll att spela i de offentliga de-

batterna som berör organisationen och dess 
medlemmar. Det gäller dels vid akuta händelser eller 
debatter initierade av andra och där en balanserad 
muslimsk röst saknas, men det gäller även att själv 

ta initiativ till debatter och verksamheter som skapar 
intresse och sätter agendan. 

Ibn Rushd ska därför ta naturlig plats i det offentliga 
rummet och lyfta fram dess kärnfrågor.

Stärka den egna identiteten
Ibn Rushd ska stärka föreningar och individerna som 
deltar i Ibn Rushds folkbildande insatser för att de ska 
känna en trygghet i sin identitet och på så vis kunna 

bättre ta vara på sina demokratiska rättigheter.

Stödja våra medlemsorganisationer
och involvera dem i all verksamhet

All vår verksamhet ska ha medlemsförankring och utgå 
från medlemmarnas behov som relaterar till statens 
syften. Vi ska även ha en tillgänglig och inbjudande 

attityd i all vår verksamhet. 

Utveckla organisationsstrukturen
Förstärka och utveckla organisationsstrukturen på alla 
nivåer för att på ett bättre sätt kunna erbjuda relevant 

service både internt och externt. 

Stimulera verksamhet och engagemang
Ibn Rushd behöver skapa engagemang i de områden 
som stärker den egna målgruppen och som samtidigt 

inryms i statens syften och mål. 
Det är verksamhetsområden som medlemmarna har 
efterfrågat och verksamheter som organisationen be-

höver skapa stimulans och nyfikenhet kring. 
Ibn Rushd ska därför skapa strukturer för och stödja 

verksamhet inom följande prioriterade områden; till-
gänglighet, kultur och religion.
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    Personal & organisation

Under 2017 hände mycket i distriktets organisation.
Vi växte ur våra kansli- och verksamhetslokaler i Malmö 
och i april flyttade vi till nya lokaler i samma område i 
Norra Sofielund. De nya lokalerna rymmer fler och mer 
ändamålsenliga verksamhetslokaler samt ett större 
kansli. I samband med starten av kulturprojektet Kreati-
va platser i Kristianstad öppnade vi vårt första lokalkon-
tor i kommunen, det tredje kontoret i distriktet. Samtidigt 
förstärktes personalstyrkan med en grafisk designer och 
en verksamhetsutvecklare inom kulturområdet samt 
flera nya projektanställda. Sett till hela studieförbundet 

har personalstyrkan vuxit med 95 % de tre senaste åren.
Varje år genomförs kompetensutvecklande insatser för 
personalen. Förbundets personaldagar samlar hela 
landets personalstyrka under några dagar på hösten 
och våren. 2017 samlades styrkan i Stockholm för ut-
bildning- och planeringsdagar. 

Under hösten höll distriktet även en lokal personalkon-
ferens på Utmaningarnas Hus i Malmö där vi varvade 
utvärdering och verksamhetsplanering inför 2018 med 
roliga teambuilding-övningar.
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    Kvalitetssäkring och kontroll

På Ibn Rushd tar vi kvalitetsarbetet på stort allvar. I flera fall ställer vi högre interna kvalitetskrav än vad våra bidrags-
givare kräver. Skattemedlen vi hanterar är vi måna om att förvalta på bästa möjliga sätt. 
Därför är vi extra noga med vårt kvalitetsarbete. 

Vi har en årlig internkontroll på förbundsnivå för att granska genomförd verksamhet. Vi har även en internkontroll 
på distriktsnivå där vi granskar pågående verksamhet. 

Vi kontrollerar höga volymer för att vara säkra och trygga med att vi inte rapporterar verksamhet som inte up-
pfyller kraven på bra folkbildningsverksamhet och för att införa nödvändiga utvecklingsplaner för att förebygga 
uppkomsten av brister i fortsättningen. 

Vår internkontroll är djupgående och innehåller bland 
annat granskning av närvarolistor, telefonintervjuer av 
deltagare på olika språk och ekonomisk kontroll. 

När vi genomför kontroller tittar vi också på hur vi till 
exempel kan utveckla cirkelledarnas kompetenser och 
hur deltagarnas lärande och delaktighet kan stärkas. 
Våra kvalitetsrutiner börjar redan i planeringsstadiet och 
i cirkelledarutbildningsstadiet och fortsätter efter att 
verksamheten slutrapporterats. 

Vi har skriftliga rutiner för utbetalningar av kostnad-
sersättningar och samarbetsavtal och verksamhet-
savtal för samverkande föreningar för att säkra den 
bildningsverksamhet som görs i samarbete med fören-
ingar. Vi har också ett systematiskt arbete med risk- 
och väsentlighetsanalyser samt krav på interna rim-
lighetsbedömningar av verksamhet i alla kommuner 
där stora verksamhetsförändringar eventuellt uppstår.

Kvalitetssäkring och kontroll
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    Kulturprogram om andlighet

Ibn Rushd arbetar för en livfull dialog om tro, livsåskåd-
ning och skärpunkten mellan religion och samhälle. 
Det finns en stor efterfrågan hos allmänheten att lära 
sig mer om trosfrågor och därför arrangerades en serie 
öppna föreläsningar på temat andlighet på Dalhems 
centrum i Helsingborg. Föreläsningarna tog bland an-
nat upp betydelsen av den muslimska högtiden Rama-
dan och om meditationens påverkan på hälsan enligt 
den buddhistiska tron. 

    Ramadantält i Malmö

Den muslimska fastemånaden Ramadan är en viktig 
religiös högtid, men även en tid då det pågår myck-
et folkbildningsaktiviteter i Ibn Rushds samarbetsor-
ganisationer. Ibn Rushd vill bidra till att sprida kunskap 
och förståelse om ramadan och dess traditioner i ett 
svenskt sammanhang. Därför anordnar vi varje år ett 
Ramadantält där vi tillsammans med våra föreningar 
visar upp traditioner och svarar på allmänhetens frågor. 
På Triangeltorget i Malmö samlades nyfikna förbipas-
serande som bland annat fick delta i ett informativt Ra-
madan-quiz.

Inom verksamhetsområdet livsåskådning samarbetar Ibn Rushd med en bred mångfald av 
olika typer av muslimska föreningar och församlingar. Tillsammans arbetar vi för att stärka den 

svenskmuslimska identiteten och folkbilda om islam för en bred målgrupp. Under 2017 ar-
rangerades allt från studiecirklar i introduktion till islam, seminarier om religionsdialog, cirklar 

om mänskliga rättigheter i religionen och föreläsningar om etik och meditation.
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    Öppet hus i Karlskronas moské

Ibn Rushd Södras medlemsorganisation Islamiska kul-
turföreningen i Karlskrona är en samlingsplats för mån-
ga av Karlskronas muslimer. I samarbete med Ibn Rushd 
driver föreningen främst studiecirklar i trosfrågor och 
arabiska språket. Föreningen jobbar också för att vara 
en aktiv del av samhället och ha en öppen dialog med 
kommuninvånarna. I april anordnades ett öppet hus i 
lokalerna och Ibn Rushd var på plats för att stödja ini-
tiativet. – Många är nyfikna på föreningen och det här 
är ett jättebra tillfälle att visa upp den fina verksamhet 
vi bedriver tillsammans och skapa en ökad förståelse 
för föreningens arbete, sa Romdhane Boussaidi som 
representerade Ibn Rushd på plats. Tillsammans med 
föreningen visade vi bland annat upp konstutställnin-
gen Muhammadkalligrafierna för besökarna.

    Stärka den svenskmuslimska identiteten

Ibn Rushd arbetar för att svenska muslimer ska känna 
en trygghet i sin muslimska identitet, stolthet över sin reli-
gion och fritt kunna yttra sin muslimska tillhörighet, sam-
tidigt som man känner en naturlig trygghet och stolthet 
över sin svenska identitet. Vi samarbetar med många 
ungdomsföreningar just i detta syfte och arranger-
ar verksamhet som är identitetsstärkande. När scen-
föreställningen Svenska hijabis spelade i Malmö pas-
sade vi på att bjuda in regissören America Vera-Zavalas 
till ett seminarium om den muslimska kvinnan i sam-
hället och hur det gestaltas på scen i föreställningen. 
Seminariet arrangerades för ungdomar från några av 
våra Malmöföreningar som fick ställa sina brännande 
frågor direkt till regissören.  

Under Rosengårdsfestivalen i Malmö samarrangerades 
utställningen ”Slöjan är min frihet” med en av distrik-
tets kvinnoföreningar. Utställningen berättade om be-
tydelsen av slöjan för muslimska kvinnor och visade upp 
olika typer av slöjor, med syftet att öka förståelsen för 
slöjans betydelse i religionen och för de som väljer att 
bära plagget.
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    Organisering

Ibn Rushd jobbar aktivt och ständigt med att stödja 
människors möjlighet till att organisera sig i föreningar 
och organisationer. Särskilt marginaliserade grupper 
stärks genom de möjligheterna som organisering ger 
dem. Därför är det ett viktigt demokratiuppdrag att 
stödja våra medlemsorganisationer och dess förening-
ar genom utbildning, finansiering och vägledning. Våra 
föreningar får kontinuerlig vägledning och stöd och var-
je år planeras ett antal utbildningar in efter varje fören-
ings behov och utvecklingsmål. 

Förtroendevalda får utbildning i föreningskunskap och 
styrelsearbete. Alla cirkelledare får en introduktion till Ibn 
Rushd och folkbildning när de börjar. De får även ge-
nomgå den mer djupgående cirkelledarutbildningen 
som tar upp Ibn Rushds värdegrund, folkbildningens 
grunder, cirkelns pedagogik och cirkelledarens roll. Un-
der 2017 genomgick 89 cirkelledare cirkelledarutbild-
ningen i södra distriktet.  Därtill anordnades fortbildning 
i pedagogik för cirkelledare i ämnena kommunikation, 
matematik, arabiska och islamkunskap.

    Föreläsningar om antirasism

Att folkbilda kring, värna om och kämpa för våra 
grundläggande mänskliga rättigheter är ett av Ibn 
Rushds viktigaste områden. Under 2017 arrangerade 
vi flera föreläsningar och seminarier på temat mänsk-
liga rättigheter och antirasism. 

På stadsbiblioteket i Lund hölls föreläsningen ”Värder-
ingar, fördomar och rädslor” som handlade om hur 
man motverkar fördomar och rädslor, med fokus på 
islamofobi. I december anordnade vi tillsammans 
med våra ungdomsföreningar i Klippan och Malmö en 
föreläsning om rasismens olika former med forskaren 
Masoud Kamali. Efter lyckade föreläsningar under 2016 
bjöds vi även in på nytt till Hermods gymnasieskola i 
Malmö för att föreläsa för eleverna om islamofobi. 

Inom fokusområdet Demokrati jobbar Ibn Rushd för att demokratiska rättigheter
ska omfatta alla och att fler ska kunna delta i samhällsutvecklingen
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    Medborgarsamtal om Jämlikhetsdata

I februari anordnades ett medborgarsamtal om jäm-
likhetsdata i Rosengårds centrum i Malmö, som en del 
av Ibn Rushds rikstäckande projekt Jämlikhetsdata. 
Under samtalet lyfte projektledarna och lokala politiker 
sin syn i frågan och allmänheten fick ställa sina frågor.

Jämlikhetsdata handlar om att mäta en viss grupps 
representation eller åsikter inom ett visst område, som 
kopplas till ett tydligt antidiskrimineringssyfte och till en 
generell jämlikhetspolitik. Projektet vill sätta frågan om 
bristen på jämlikhetsdata i Sverige på agendan och 
arrangerar bland annat föreläsningar för civilsamhället 
och beslutsfattare för att folkbilda och bilda opinion. 

    Workshops för nyanlända

Ibn Rushd är en aktör inom folkbildningen med bred 
kunskap om frågor som rör integration och muslimers 
situation i det svenska samhället. Många flyktingar kom-
mer till Sverige från länder med övervägande muslimsk 
befolkning. Vi satsar därför på att nå denna målgrupp 
med verksamhet särskilt riktad till nyanlända. 

Ett av hindren nyanlända möter i samhället är bristen 
på bostäder, vilket försämrar deras möjligheter att eta-
blera sig och komma in på arbetsmarknaden. Mot bak-
grund av detta startade Ibn Rushd en informationsinsats 
riktat till nyanlända. I workshops på tigrinja och arabiska 
fick deltagarna lära sig hur bostadsmarknaden funger-
ar och hur de kan gå till väga för att få en egen bostad.
 

Under 2017 fortsatte vi även att folkbilda om den svens-
ka skolan genom våra föräldrautbildningar för nyanlän-
da, i samarbete med Föräldranätverket och Malmö 
mot diskriminering. Enligt vårt mål att bredda vår verk-
samhet genom att sälja utbildningar till externa aktörer 
såldes flera av dessa workshops till bland annat Ystads 
kommun och olika förvaltningar i Malmö stad.
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Kultur är ett viktigt verktyg för att nå ökad förståelse människor emellan.
Kulturupplevelser som film, litteratur och konst kallar till eftertanke 

och reflektion och bidrar till att ifrågasätta invanda ramar och tankesätt. 
Ibn Rushd vill arbeta för att människor ska ha möjlighet till en egen kulturutövning

    Eidfestival – en folklig kulturfest

Sveriges största Eidfestival startades av Ibn Rushd i 
Malmö för åtta år sen och har vuxit stadigt år för år. Kul-
turfestivalen firar den muslimska högtiden Eid-al Fitr och 
samlar besökare från hela södra Sverige och Danmark. 
I Malmö har festivalen blivit etablerad som den största 
festivalen i Folkets park sett till besöksantal, med ett re-
kord på 10 000 besökare. 2017 växte festivalen, både 
storleksmässigt och geografiskt. En nationell hemsida 
lanserades och eventet marknadsfördes i hela Skåne 
via Skånetrafiken och i samarbete med information-
skanalen SE+.

Genom ett samarbete med Praktik Malmö stärkte vi 
personalstyrkan med åtta unga praktikanter. Festivalen 
arrangerades även i fler kommuner än tidigare, i stad-
sparken i Trelleborg med stöd av Trelleborgs kommun 
och i Tivoliparken i Kristianstad genom projektet Kreativa 
platser. 

2017 års festival i Malmö bjöd på allt från svensk och 
arabisk folkdans, poesi och slagverksensembler till loka-
la artister och romska musiker hela vägen från Albanien. 
Malmös föreningsliv bjöd på välsmakande mat från 
olika kulturer och diverse prova på-aktiviteter och i Ibn 
Rushds tält kunde besökare lära sig att måla kalligrafi. 
Festivalen arrangerades med stöd av Malmö stad. 
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    Kreativa platser i Kristianstad

Det treåriga projektet ”Kreativa platser” i Kristianstad har 
syftet att stärka konst och kultur genom lokala krafter. 
Projektet är ett av 27 projekt i landet som beviljats stöd 
av Kulturrådet med syftet att fler ska kunna välja, skapa 
och ta del av kultur där de bor.  Kreativa platser är ett 
samarbete mellan Ibn Rushd, Kristianstads kommun, 
AB Kristianstadsbyggen, Regionmuséet, Kristianstads 
konsthall, Fröknegårdsskolan, Kristianstads fritidsgårds-
forum och lokala kulturföreningar.

I stadsdelen Gamlegården i Kristianstad har ”Kreativa 
platser” jobbat i drygt ett år för att fånga upp lokala 
kulturutövare och skapa engagemang och kreativa 
aktiviteter. I området finns musiker, dansare, konstnärer, 
fotografer, skådespelare och filmskapare som alla har 
fått chans att uttrycka sin kreativitet genom projektet. 
Maryam Hasan är en av dessa. Hon är textilhantverk-
are som tidigare jobbat med att lära ut sömnad och 
stickning i flyktingläger. Nu har hon startat en populär 
sycirkel med boende i Gamlegården. 

Den nyanlände Anas Alasi och musikläraren Sofia Pauls-
dotter Henriksson träffades i en studiecirkel och knöt 
kontakt genom sitt gemensamma intresse för musik. 
Under ”Kreativa platsers” höstfestival fick de chansen 
att för första gången uppträda tillsammans på gitarr, 
fiol och sång. 
– Det är just detta ”Kreativa platser” handlar om, kul-
turmöten, säger projektassistenten Abrar Shaubaki. I 
projektet finns även flera kulturambassadörer som ska 
jobba för att bygga nätverk och broar till kulturlivet i rest-
en av Kristianstad, som en integrationsfrämjande insats. 
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    Arabiska
Intresset för att lära sig arabiska växer i Sverige, i takt 
med att arabiska blir ett allt viktigare och större mi-
noritetsspråk. Hos Ibn Rushd är cirklar i arabiska språket 
en av de mest populära verksamheterna, både bland 
icke-arabisktalande i Ibn Rushds öppna verksamhet 
och i föreningar med arabisktalande deltagare som 
vill stärka sitt modersmål. Arabiska språket är också en 
central kunskap som många muslimer strävar efter för 
att lättare förstå de religiösa texterna.

I Malmö hölls en fortsättningscirkel i arabiska för icke-ara-
bisktalande under våren. Cirkeln fokuserade på praktisk 
muntlig kommunikation.  
– Det är många i Malmö som har arabiska som förs-
ta språk, och det känns kul att förstå människor som 
pratar arabiska med varandra. Det känns också fint att 
kunna småprata lite med arabisktalande nyanlända 

som ännu inte pratar så bra svenska, konstaterade en 
av deltagarna Julia Lundberg. Under 2017 anordnade 
distriktet nära 200 arrangemang med 900 unika delt-
agare i arabiska språket inom studiecirkel- och annan 
folkbildningsverksamheten.

    Somalisk kulturfestival
I november arrangerades den kultur- och litteraturfräm-
jande festivalen ”Somali Kulturfestival”. Under temat 
”Ord som verktyg” visade festivalen upp somalisk kul-
tur genom föreläsningar, poesiläsningar, panelsamtal 
med somaliska författare och traditionella musik- och 
dansuppträdanden. Festivalen arrangerades i samar-
bete med Somaliska Kultur och Litteraturföreningen och 
Malmö stadsbibliotek.
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    Skandinaviens första arabiska bokmässa

2017 arrangerade Ibn Rushd Skandinaviens första 
arabiska bokmässa. Under fyra dagar i april sam-
lades 15 internationella och svenska bokförlag i 
Baltiska hallen i Malmö med över 3000 titlar arabisk 
litteratur. Mässan bjöd även på en rad olika kulturak-
tiviteter som poesiläsning, konstutställning, barnaktivi-
teter, dans och musik samt författarseminarier med 
ett 50-tal inbjudna författare.

Bland de ca 7500 besökarna fanns många arabiskta-
lande som för första gången kunde köpa litteratur av 
både svenska och arabiska författare på sitt eget språk, 
utan censur.
– Jag har bott i Sverige i 20 år och detta känns som en 
väldigt speciell dag när jag får möjligheten att besöka 
en arabisk bokmässa med alla dessa kulturaktiviteter, 
sa en av de arabisktalande besökarna. Bokmässan vill 
vara läsfrämjande och bygga broar mellan grupper 
med arabiska som modersmål och de med intresse för 
det arabiska språket.
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    Stadsdelsmammor i Helsingborg

Helsingborgs kommun startade projektet ”Stadsdels-
mammor” med syftet att stärka kvinnor med bakgr-
und i andra länder. I projektet har ett antal kvinnor i 
olika områden i kommunen utbildats till ambassadörer 
och arbetar nu genom sociala nätverk för ökad ge-
menskap, integration och delaktighet i sina stadsdelar. 
Under vår och höst 2017 samarbetade Ibn Rushd med 
Arbetsmarknadsförvaltningen i projektet och kom-
pletterade stadsdelsmammornas utbildning. Genom 
kurser i ämnen som folkbildning, samhällskunskap, 
integration- och mångfaldsarbete, kommunikation 
och kroppsspråk och hur det är att leva som muslim 
i Sverige fick deltagarna en gedigen kompetensut-
veckling för att stärkas i sina roller som ambassadörer.

    Ökad digital tillgänglighet

En dryg miljon vuxna i Sverige har inte tillgång till internet 
och står därmed utanför medan samhället nätanpas-
sas allt mer. Ibn Rushd vill göra insatser och förstärka 
arbetet för att nå den stora gruppen. Att demokratisera 
digitaliseringen är en uppgift i likhet med när befolknin-
gen skulle lära sig att läsa och skriva. Vi vill sprida verk-
tyg åt fler för att öka inflytandet som medborgare i det 
svenska samhället. Under året anordnades studiecirklar 
i datorkunskap på bland annat arabiska och somaliska 
i samarbete med våra föreningar. Vanligast var cirklar i 
Office-paketet och grundläggande internetkunskap. 

Våra cirkelledare fick även fortbildning i hur man an-
vänder Ibn Rushds digitala verksamhetsrapporter-
ingssystem. Ibn Rushd var också del av den nationel-
la kampanjen eMedborgarveckan där e-tjänsternas 
tillgänglighet var i fokus. På Kulturkvarteret i Kristianstad 
mötte vi besökare under veckan och informerade om 
våra digitala verktyg och distansverksamhet.

    Cirklar om hållbarhet

Miljöfrågorna är utan tvekan en av mänsklighetens 
ödesfrågor. Som en organisation som bygger på mus-
limsk tro är det angeläget, i dubbel bemärkelse, att 
värna om vår omgivning. Vår målsättning är därför att 
anordna cirkelverksamhet kring islam och miljöengage-
mang. 

I kvinnoföreningen Albayan har deltagarna ett stort in-
tresse för hållbarhetsfrågor. I cirkeln ”Återvinn gamla sa-
ker till något nytt!” fick deltagarna uttrycka sin kreativitet 
samtidigt som de tillsammans lärde sig om olika materi-
al och hur vardagliga föremål kan återanvändas för att 
skapa något nytt. Cirkeln utmynnade i en utställning där 
deltagarna visade upp sina alster. I höstterminens cirkel 
”Naturlig Skönhet” spann föreningen vidare på hållbar-
hetstemat, men med fokus på skönhet och egenpro-
ducerade naturliga och ekologiska skönhetsprodukter.

Ibn Rushd vill arrangera verksamhet som stärker självkänslan och optimismen hos våra deltagare. 
Vi strävar efter att öka tillgängligheten i vår verksamhet, för det är genom ökad delaktighet och 

kunskap som människor får möjlighet att påverka sina liv och samhällsutvecklingen. Därför folkbil-
dar vi om hälsa, personlig utveckling och miljö med deltagarens behov och vilja att lära i centrum
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    Verksamhet för asylsökande

Sedan 2015 anordnar Ibn Rushd studiecirkelverksamhet 
för asylsökande genom Folkbildningsrådets uppdrag 
till studieförbunden ”Svenska från dag ett” och Migra-
tionsverkets uppdrag ”Vardagssvenska”.

Syftet med verksamheten är att stärka deltagarnas 
svenska och öka kunskaperna om det svenska samhäl-
let för att underlätta en framtida etablering. Verksam-
heten bedrivs framförallt på transit- och asylboenden 
runt om i distriktet. 

Under 2017 anordnades 64 cirklar på asylboenden i 
Båstad, Hässleholm, Höganäs, Perstorp, Svalöv, Ystad, 
Ängelholm och Örkelljunga. I Malmö anordnades även 
cirklar i samarbete med ett par föreningar. 

Verksamheten mötte en del utmaningar då flera as-
ylboenden avvecklades under året vilket ledde till att 
deltagare lämnade verksamheten under pågående 
cirklar. Trots det ökade verksamhetsvolymen med två 
tredjedelar på grund av att fler av de längre cirklarna i 
”Vardagssvenska” arrangerades. Totalt deltog 469 unika 
deltagare i verksamheten. 

I oktober beviljades Ibn Rushd projektanslag av Läns-
styrelsen Skåne för tidiga insatser riktade till asylsökande 
(TIA). Anslaget finansierar ett arbetsmarknadsorienter-
ingsprojekt för asylsökande som Ibn Rushd kommer att 
bedriva under 2018.



22

Organisation Livsåskådning Demokrati Kultur Människa/Natur Årsredovisning

Verksamhetsvolym

Under 2017 var distriktets fokus på kvalitetshöjande insatser. Ny verksamhet skulle 
utvecklas genom att nå nya unika deltagare i öppen verksamhet, nya verksam-
heter i befintliga medlems- och samverkansorganisationer samt genom eta-
blering i nya kommuner. Målet var att verksamhetsvolymen under dessa prem-
isser skulle öka med 6-12 % per år. 

2017 ökade studiecirkelverksamheten med 12,5 % genom utökad verksamhet 
i befintliga föreningar och etablering av öppen verksamhet i nya kommuner.
Totalt deltog 2 391 unika deltagare i verksamheten.

Verksamhetsform
Studiecirkel

Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram

Totalt

Antal arrangemang
501
164
228
893

Antal studietimmar
40 397
10 345

-
50 742

Verksamhet 2017 i siffror

Verksamhetsformer

Majoriteten av Ibn Rushds verksamhet ska ske i studiecirklar. Målet 2017 var att 
bibehålla detta fokus och genomföra minst 60-65 % av verksamheten i studiecirklar. 
Under året bedrevs 80 % av verksamheten i studiecirklar efter en medveten satsning 

på att utöka andelen studiecirkelverksamhet.

80% 20%
Studiecirklar
Annan folkbildningsverksamhet

Verksamhetsfördelning i studietimmar 2017

2016

35,894 40,397

2017
Antal studietimmar i studiecirklar
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    Geografisk spridning

Under 2017 var målsättningen att utöka 
distriktets geografiska spridning och eta-
blera verksamhet i nya kommuner. Målet 
var att ha verksamhet i 17 kommuner i 
Skåne och Blekinge. Under 2017 anord-
nades verksamhet i totalt 20 kommuner. 
Utöver det bedrevs asylverksamhet i ytter-
ligare fyra kommuner.

    Öppen verksamhet

Under 2017 var målsättningen att erbjuda våra samverkansorganisationer 
och allmänheten fler öppna kurser och arrangemang inom våra profi-
lområden. Vi skulle bidra till kommunernas kulturliv genom delaktighet i 
större kulturevenemang och arrangera egna kulturaktiviteter som gynnade 
mångfalden i kommunerna. Under året arrangerades 37 % fler arrange-
mang inom den öppna verksamheten än året innan. Ökningen berodde 
främst på en satsning på nya målgrupper och kommuner samt en utökning 
av fortbildningskurser för cirkelledare och cirkelverksamhet inom profilområ-
det arabiska.

2016

93 127

2017
Antal arrangemang i öppen

verksamhet 2016-2017

2 413 16

2017
2016

BlekingeSkåne
Antal kommuner i distriktet 2016-2017

Verksamhet för asylsökande 2017

Svenska från dag 1
Vardagssvenska

Antal studietimmar
854
652

Antal unika deltagare
451
211
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Fokusområde
Integration och utanförskap

Internationellt arbete
Islamofobi och rasism

Jämställdhet
Ledarskapsutveckling

Mot våldbejakande extremism
Nyanlända

Organisering
Påverkansarbete och opinionsbildning

Samhällskunskap

Arabiska
Film och teater
Konst och musik

Litteratur
Matlagningskultur

Muslimska högtider och firanden
Svenska

Övriga språk

Folkbildning om islam
Interreligiösa möten

Stärka den svenska muslimska identiteten
Utbildningar av imamer och folkbildare om islam

Digital tillgänglighet
Folkhälsa

Miljö
Naturvetenskap

 Antal arrangemang
78
13
06
11
09
01
05
17
20
63

223

198
05
38
12
14
15
18
28

328

255
13
14
03
285

06
27
05
19
57
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