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Ibn Rushd

– folkbildning med fokus på mångfald,
rättigheter och livsåskådning
315 000 studietimmar inom allt från islam och arabiska till naturvetenskap och hälsa. Det
blev facit för verksamhetsåret 2018 hos studieförbundet Ibn Rushd. Bakom siffrorna gömmer
sig mängder av mänskliga möten, utveckling och engagemang. Ibn Rushd arbetar dagligen för
demokrati och mångfald på riktigt – och 2018 firade vi att vi gjort det i tio års tid.
DET HÄR ÄR IBN RUSHD
Det finns tio svenska studieförbund som får pengar
från stat, kommun och landsting/region för att bedriva folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är fortfarande ett ungt studieförbund – hösten 2018 firade vi

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 deltagandet
i kulturlivet.

att vi varit självständiga och statsbidragsberättigade

FOLKBILDNINGENS KÄNNETECKEN

Personalen

Grunden för folkbildningen är att den är fri och

I slutet av 2018 hade Ibn Rushd totalt 89 anställda,

frivillig. Studieförbunden och folkhögskolorna gör

varav 45 kvinnor och 44 män. Många jobbar deltid.

det möjligt att mötas på ett helt annat sätt än i

Under året tillsattes flera nya tjänster, däribland

skolsystemet. På egna villkor kommer människor

en verksamhetssamordnare med fokus på asylverk-

samman för att lära sig mer, utvecklas och stärka

samhet och en verksamhetschef . På distriktsnivå

sina möjligheter att påverka.

tillsattes bland annat en studiekonsulent i Gävle
och en verksamhetsutvecklare i Linköping. Ibn Rushd

Förutom att folkbildningen ska vara fri och frivillig

har i dag 16 bemannade kontor.

gäller att den ska vara deltagarstyrd, läroplans- och
betygsfri, ideologiskt och/eller innehållsmässigt
profilerad, mångsidig, flexibel och riksomfattande.
Studieförbundens folkbildning har tre olika former:

MÅLSÄTTNINGAR FÖR IBN RUSHDS
VERKSAMHET 2018

studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Den sistnämnda verksamhetsformen kan
till exempel utgöras av prova på-dagar och helgkurser.

VERKSAMHETSPLAN SÄTTER INRIKTNINGEN

1

Stärka den svenskmuslimska

folkrörelsen

Ibn Rushd vill vara det självklara studieförbundet
för muslimskprofilerade föreningar i Sverige.

För år 2018 var statens anslag till folkbildningen totalt

I december 2017 antog Ibn Rushds förbundsstyrelse

Vi arbetar med att stärka den svenskmuslimska

4,17 miljarder kronor. De som fick del av dessa pengar

en plan för studieförbundets verksamhet under 2018.

identiteten hos många av våra deltagare och

Ibn Rushds uppdrag, som du hittar i rutan här intill,

var dels landets folkhögskolor, dels de tio studie-

Planen utgår ifrån tre strategiska målsättningar fram

hjälper dem samtidigt i deras demokratiska folk-

tar avstamp i en vision om att muslimer ska vara en

förbunden via Folkbildningsrådet. Studieförbunden

till år 2023: att stärka den svenskmuslimska folk-

självklar del av Sverige. Liksom de flesta andra studie-

delade på 1,78 miljarder kronor i folkbildningsanslag

rörelsen, att vara en aktiv resurs i samhällsutveckling-

förbund grundades vi av folkrörelseorganisationer,

för år 2018. Ibn Rushds andel var 1,5 procent – drygt

en och att vara en tillgänglig och stabil organisation.

i vårt fall ett antal muslimska sådana. Dessa hittas i

26,6 miljoner kronor.

i tio år.

rörelseorganisering. 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.

Även kommuner och landsting/regioner ger

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela

Statens stöd till folkbildningen

ekonomiskt stöd till folkbildningen, dock inte alla.

Sverige. Varje distrikt har en distriktsstyrelse.

2

Staten har fyra övergripande syften med sitt stöd till

Deras syften med stödet är ofta ganska lika de syften

Förbundskansliet ligger i Solna i Stockholm.

kanten av samhällsutvecklingen. Vi vill utveckla idéer,

folkbildningen, nämligen att:

som staten formulerat. Men det finns kommuner

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och

och landsting/regioner som har egna, lokala mål.

Förbundsstyrelsen

Ibn Rushd och de andra studieförbunden har statens

Den övergripande styrningen av förbundet är det Ibn

förtroende att förvalta skattepengar. Det är ett för-

Rushds förbundsstyrelse som ansvarar för. Förbunds-

troende som Ibn Rushd tar på stort allvar.

styrelsen består av sju ledamöter inklusive förbunds-

dag bland våra medlemsorganisationer.

utveckla demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald
människor att påverka sin livssituation och skapa

IBN RUSHDS UPPDRAG:
t< Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den
svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.
t Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.

SÅ SER ORGANISATIONEN UT

 ara en aktiv resurs i
V
samhällsutvecklingen

Ibn Rushd vill vara en aktiv och relevant resurs i framinitiera 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.

förbundsstämman som utgörs av våra tio nationella

3

medlemsorganisationer och våra sex distrikt. Under

sation som når nya målgrupper och finns nära den

ordföranden och fyra suppleanter. Styrelsen väljs av

Vara en tillgänglig och
stabil organisation

Ibn Rushd vill vara en stark och tillgänglig organi-

2018 träffades förbundsstyrelsen sju gånger. För-

lokala verksamheten. Vi vill ha en god utveckling

bundsstyrelsen har ett arbetsutskott som består av

av vår verksamhet som bygger på en kvalitativ och

ordförande, vice ordförande, kassör och förbundschef.

stabil grund. Vi vill också vara en attraktiv arbets-

Utskottet bereder och följer upp styrelsens ärenden.

plats med kompetenta och nöjda medarbetare.

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

6
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Viktiga händelser
under året

På Ibn Rushd är vi måna om att göra rätt och ser

RIK PRODUKTION AV EGNA MATERIAL

saklig kritik som en anledning att ytterligare skärpa

Under 2018 satsade Ibn Rushd på att ta fram flera

våra rutiner. Angrepp som inte bygger på fakta är

nya studiematerial att användas under studiecirklar

en annan sak. Under 2018 såg vi hur dessa blev allt

och utbildningar.

fler och hur svepande formuleringar som det kontroversiella studieförbundet blev allt vanligare. Sett till

Cirkelledarna är några av de viktigaste personerna i

vad vi faktiskt gör är det svårt att förstå vad som

vår verksamhet och för dem skapades ett helt nytt

skulle vara kontroversiellt.

paket bestående av handbok, utbildningsmall och

IBN RUSHD FYLLDE TIO ÅR

MINSKAT STÖD TILL FOLKBILDNINGEN

Ibn Rushd har funnits som självständigt, statsbidrags-

Vid sidan av de statliga anslagen bidrar landsting/

berättigat studieförbund sedan 2008. Efter en kvali-

regioner och kommuner med viktigt stöd till folkbild-

Under vårvintern 2018 duggade de osakliga angrep-

genomarbetat pedagogiskt perspektiv och vänder sig

ficeringsperiod på två år, då Ibn Rushd var en del av

ningen. Under åren 1992-2016 minskade kommuner-

pen tätt inte bara på rasistiska sajter och bloggar utan

till såväl nya cirkelledare som dem som vill utvecklas

studieförbundet Sensus, fattade en enig styrelse för

nas generella stöd till folkbildningen med 63 procent,

även på etablerade ledarsidor. Med anledning av detta

ytterligare i rollen. Som ett komplement släpptes

Folkbildningsrådet beslut om att Ibn Rushd skulle bli

visar en rapport som Folkbildningsrådet släppte 2018.

tog vi i april till en unik åtgärd – vi begärde att vår

under hösten Det fria lärandet – ett häfte som går på

huvudsakliga bidragsgivare, Folkbildningsrådet, skulle

djupet med betydelsen av folkbildning och vad som
utmärker folkbildningen hos just Ibn Rushd.

folkbildningspussel. Den nya handboken har ett

en del av den svenska folkbildningsfamiljen. 2018
fyllde Ibn Rushd därmed tio år. Vi firade det med

Valet 2018 förändrade det politiska läget vilket också

granska hur vi uppfyller statens syften med stödet till

en jubileumsfest i Stockholm den 30 november där

påverkade studieförbundens lokala förutsättningar.

folkbildningen, och i synnerhet demokratisyftet.

dabkehdans, poesi och mingel var en del av det som

På vissa håll genomfördes en alarmerande halvering

stod på programmet. I ett panelsamtal om de första

av det kommunala stödet till studieförbunden.

Även en ny handledning för cirkelledare i svenska såg

åren deltog Omar Mustafa, Ibn Rushds förbundsrek-

Folkbildningsrådets styrelse ansåg att en granskning

dagens ljus under året. Mera vardagssvenska heter

inte var motiverad då det inte fanns några misstan-

materialet som är framtaget för att komplettera

tor, tillsammans med tre personer som var med när

På riksplanet drogs en tidigare aviserad satsning på

kar. Däremot beslöts att en studie skulle genomföras.

övriga läromedel med ett mer praktiskt, kommunika-

studieförbundet bildades: Temmam Asbai, före detta

föräldrars deltagande i barns lärande in. Ibn Rushd

Denna ska vara klar i maj 2019.

tionsinriktat underlag.

ordförande i Ibn Rushds förbundsstyrelse, Britten

hade redan börjat arbeta med denna satsning.

Folkbildningsrådet och Mats Bernerstedt, före detta

UNIK ÅTGÄRD EFTER VÅG AV PÅHOPP

FORTSATT HOTBILD
MOT MEDLEMSFÖRENINGAR

förbundschef på Sensus. Ett 60-tal gäster hade slutit

Liksom föregående år präglades 2018 av starka,

Ett annat uttryck för det rådande samhällsklimatet

upp för att fira.

antimuslimska strömningar i debatten.

är de hot och angrepp som drabbar Ibn Rushds med-

Månsson-Wallin, före detta generalsekreterare för

lems- och samarbetsföreningar. Förra året utsattes
bland annat Islamiska kulturcentret i Hässleholm
för en förödande mordbrand och Stockholms moské
hotades med ett bombliknande föremål. Samtidigt

ETT STUDIEFÖRBUND SOM VÄXER OCH UTVECKLAS

är det många incidenter som inte når media. Under

Vi kan med glädje konstatera att vi fortsätter
att växa och nå ut till fler med vår viktiga folkbildning. Slutsiffran för 2018 blev 13 279 unika
deltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Det är en ökning med 35 procent
över en treårsperiod – för 2015 rapporterades
9 802 unika deltagare in. Utöver detta hålls allt
fler kulturprogram. De 2 317 kulturprogram som
Ibn Rushd anordnade under 2018 motsvarade en
tredjedel av det totala antalet arrangemang.
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14 000
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2018
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Nedslag i
verksamheten 2018
En av de saker som utmärker folkbildningen är att den är ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad. Varje folkhögskola och studieförbund har sin profil och det är det som gör folkbildningen unik. Ibn Rushd är fast förankrat i den muslimska folkrörelsen och har ett särskilt
fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Ämnesmässigt delar vi in vår verksamhet i
fyra huvudsakliga områden: livsåskådning, demokrati, kultur och människa/natur.
LIVSÅSKÅDNING

både det svenska och det muslimska. När man känner

Många av Ibn Rushds medlems- och samarbetsför-

denna trygghet blir man också starkare i sig själv

eningar har muslimsk inriktning även om vi också

och mer motiverad att ta plats i samhället, tror vi.

samlar föreningar som helt saknar religiös profil.

En stor del av Ibn Rushds verksamhet ligger inom

Vi tror på religionsfrihet – ett samhälle där den som

ramen för denna strävan, såsom de studiecirklar

har en tro har rätt att fritt utöva den och där det

som går ut på att lära sig förstå innehållet i Koranen.

också står var och en fritt att inte ha en tro.

För 2018 slutrapporterade vi över 3 300 studiecirklar,
kulturprogram och andra arrangemang inom ämnes-

Livsåskådningsfrågor, särskilt de som är kopplade till

området livsåskådning.

religionen islam, är en viktig del av vår verksamhet.
Att få fördjupa sig i sin religion kan enligt oss vara
ett sätt att växa som människa. Därför arbetar vi
med att stärka den svenskmuslimska identiteten
genom studiecirklar om Koranen och andra aspekter av islam. Förebyggande arbete mot extremism
är också en viktig del av vårt arbete inom området

”Förebyggande arbete
mot extremism är också
en viktig del av vårt
arbete...”

livsåskådning, liksom interreligiös verksamhet
som bidrar till att skapa ett öppnare samhälle.

När vi i januari 2018 lanserade en svenskmuslimsk
almanacka var efterfrågan enorm. Almanackan, som

10

Tillsammans med olika trossamfund genomför

kombinerar den gregorianska kalendern med den

vi exempelvis eidfestivaler, styrelseutbildningar

muslimska så kallade hijri-kalendern, fyller synbar-

och kompetensutveckling för imamer. Religiösa cere-

ligen en viktig funktion för svenska muslimer som

monier och liknande faller däremot utanför folkbild-

vill ha överblick över såväl svenska som muslimska

ningens ram och stöttas inte av oss.

märkes- och högtidsdagar.

Identitetsstärkande arbete för muslimer

Muslimska familjedagarna skapar samhörighet

Att stärka den svenskmuslimska identiteten är viktigt

Arrangemanget Muslimska familjedagarna har länge

för studieförbundet Ibn Rushd. Det innebär att vi

varit en central sammankomst för muslimer från hela

arbetar för att svenska muslimer ska känna trygghet i

Norden. Flera tusen personer besöker mässan som

Bilder från några av Ibn Rushds arrangemang under Eid al-Fitr och Eid al-Adha 2018. >>>
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Studiecirkel

bjuder på utställartorg, föreläsningar, seminarier,

Aktiviteter under ramadan

familjeaktiviteter och underhållning. Muslimska

Det muslimska årets viktigaste månad är fastemåna-

familjedagarna 2018 genomfördes på Kistamässan

den ramadan, som 2018 inföll i maj-juni i den svenska

30 mars-1 april. Många av besökarna beskrev en känsla

kalendern. Ibn Rushd vill bidra till att sprida kunskap

av samhörighet som den stora lockelsen med dagarna.

om ramadan och dess traditioner i ett svenskt sam-

– Man känner sig hemma och är bland vänner. Vi vill

manhang. Att fasta från soluppgång till solnedgång

alla samma sak här, och det är att lyfta varandra.

kan vara en utmaning, inte minst under årets ljusaste

– Det är betydelsefullt men svårför-

Det är den känslan som jag kommer hit för, sa Fatima

tid. Det är en sak som våra studiecirklar inför rama-

ståeligt, säger hon.

Ibrahim när hon besökte Ibn Rushds monter.

dan tar upp vid sidan av fastans religiösa innebörd.

Syskonen Amro och Nehal Elhassan var inne på sam-

Eidfiranden blir allt större

ma linje.

I samband med Eid al-Fitr, som firas när den muslimska

uppmärksamt till den som pratar.

– Det är gemenskapen som är det bästa, det är kul att

fastemånaden ramadan avslutas, ordnar Ibn Rushd

Ett av syftena med metoden är att

träffa många andra som är i samma sits som en själv,

firanden och festivaler på många håll i landet. I Malmö

deltagarna inte bara ska upptäcka

sa Amro.

är Ibn Rushd distrikt Södra huvudarrangör till landets

saker som deras religioner har

Scriptural reasoning
– Ett sätt att mötas kring texter
Nästa steg i processen är att alla bidrar med sina egna reflektioner och
tankar. Det är ett lugnt och samtidigt intensivt samtal där alla lyssnar

gemensamt, utan att de också ska

största Eidfest i Folkets park på Möllevången. Årets
Ibn Rushd stod som arrangör för årets familjedagar

evenemang den 16 juni begåvades med strålande

tillsammans med organisationerna Islamiska förbun-

solsken och tusentals personer besökte festivalen

det och Sveriges unga muslimer.

som bjöd på en mängd scenframträdanden, mat och
familjeaktiviteter. I Hågelbyparken i Botkyrka regnade

Seminarieserie om rörelser inom islam

Nyfikenhet, öppenhet och respekt är några av utgångspunkterna för den

utforska och uppskatta olikheterna.

interreligiösa texttolkningsmetoden scriptural reasoning. Hösten 2018

Samtalen leder dessutom ofta till

höll Ibn Rushd i en uppskattad scriptural reasoning-cirkel i Stockholm

en djupare förståelse för den egna

tillsammans med Myndigheten för stöd till trossamfund och Centrum för

religionen. För Naima Grossman,

religionsdialog i Stockholms stift, Svenska kyrkan.

som valt ett utdrag ur Tanakh där
likheterna mellan människor och

det – ändå besökte flera tusen personer parken för att

Även om Muslimska brödraskapet, salafismen och

fira Eid med Ibn Rushd distrikt Gotland, Stockholm,

shiaislam är rörelser inom islam som det pratas myck-

Uppsala den 17 juni.

et om finns det kunskapsluckor i debatten. Mot den

– En sak som jag reagerar på är att

på utan att se Guds närvaro i olika

djur uppmärksammas, var det just

Bileam inte blir förvånad när åsnan

sammanhang, säger hon.

den aspekten som lockade när hon

börjar prata!

Kärnan i scriptural reasoning är att

anmälde sig till studiecirkeln.

Glada skratt sprider sig runt bordet.

personer med olika tro möts för att

bakgrunden höll Ibn Rushd under oktober-november

Också offerhögtiden Eid al-Adha är en viktig högtid

Det är en av de första riktigt mörka

diskutera utdrag ur de heliga skrif-

– Eftersom jag inte kan så mycket

2018 i en seminarieserie om de tre strömningarna

för hundratusentals svenskar. 2018 inföll Eid al-Adha

höstkvällarna 2018 och vi befinner

terna, och att det görs på ett sådant

om texterna såg jag det som ett bra

tillsammans med Myndigheten för stöd till trossam-

i slutet av augusti och ett av många uppskattade

oss i Ibn Rushds verksamhetslokaler

sätt att samtalet blir utforskande

tillfälle, säger hon.

firanden var familjefestivalen Eid för alla på Världs-

på Södermalm i Stockholm. Åtta

och respektfullt. Det gäller bland att

Vilka teman träffarna ska ha

kvinnor har samlats för att ägna sig

hålla sig till den faktiska texten, att

bestäms gemensamt. Hopp och

åt scriptural reasoning – en inter-

undvika generaliseringar och att ge

Samhällsförändring har redan

religiös metod som sätter de heliga

varandra utrymme.

avverkats. En öppen omröstning

fund, Uppsala universitet och Södertörns högskola.

kulturmuseet i Göteborg. Ibn Rushd var med och
Den folkbildande insatsen bestod av öppna föreläs-

arrangerade festivalen som är en tradition med över

ningar med forskarna Emin Poljarevic och Rickard

tio år på nacken.

Lagervall (Muslimska brödraskapet), Susanne Olsson,

skrifterna i centrum.

tydligt att cirkeln känner sig redo för

Güney Doogan och Emin Poljarevic (salafismen) samt

Intresset för arrangemangen vittnar om vikten av att

Just nu diskuteras ett utdrag ur

Emma Hernejärvi, som utövar nord-

utmaningar. Makt och Fiender är de

David Thurfjell och Mohammad Fazlhashemi (shia-

alla som bor i Sverige får se sina traditioner ta plats

Gamla testamentet där den listige

isk fornsed, har med sig ett textut-

förslag som får flest röster, och efter

i det offentliga rummet. 2018 var även året då Ibn

Bileam är på väg för att möta kung

drag ur dikten Grimnesmål

en andra röstningsomgång faller

Balak. När en ängel uppenbarar sig

i den poetiska Eddan.

valet på det senare.

slår henne innan ängeln uppenbarar

”Ratosk heter ekorren som ständigt

– Det kan ju bli så att religionerna

sig också för honom. Sofia Nordin,

ränner upp och ner för Yggdrasil”,

är varandras fiender. Men det kan

som valt stycket, förklarar hur hon

börjar stycket som Emma börjar med

också finnas gemensamma fiender.

själv ser på det.

att läsa högt. Därefter reflekterar

Vad som helst kan hända, men jag

hon själv kring texten hon valt och

tror inte att vi kommer att bli fiender

berättar lite om sammanhanget.

i gruppen, säger deltagaren Nadira

islam). Samtliga föreläsningar följdes av paneldebatter och frågestunder där de nyfikna undringarna var

Rushds Eidfiranden nådde sin hittills största geogra-

många.

fiska spridning – från Trelleborg i söder till Jokkmokk
i norr!

Såväl rörelsernas ursprung som deras samtida uttryck
gicks igenom under de tre seminarierna som syftade

Kompetensutveckling för engagerade imamer

till att skapa kunskap och ge publiken en uppdaterad,

Ett par gånger per år anordnar Ibn Rushd konferenser

faktabaserad bild.

som syftar till att kompetensutveckla imamer inom

för hans åsna blir han först arg och

– För mig är det här ganska mycket
en bild av att vi ibland bara älgar

12

avslutar kvällens träff och det är
Kvällens träff har temat Djur och

Nechma. t<
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relevanta teman. 2018 års konferenser handlade

upp vad som gäller kring vigslar i Sverige, till exempel

För oss är det också centralt att värna de mänskliga

Khalil och Sarah Ameziane som medverkande. Shahin

båda om fatwor, religiösa utlåtanden, och hur de

hindersprövning och regler kring vilka som får ingå

rättigheternas ställning i Sverige och att motverka

Ashraf, som föreläste om hedersvåld, jobbar som glo-

används i Europa i dag. Under den första som hölls i

äktenskap med varandra. Syftet är att ge de förkun-

alla former av odemokratiska yttringar som begrän-

bal advocacy advisor på Islamic Relief Worldwide och

samband med Muslimska familjedagarna medverka-

skaper som krävs för att kunna få ett förordnande

sar människor och skadar samhället och demokratin.

fick mycket uppskattning för sitt internationella samt

de Nouredine Khademi från Zeituna-universitetet i

som vigselförrättare av Kammarkollegiet och ett

Därför folkbildar vi om rasism, islamofobi och vålds-

intersektionella grepp om frågan.

Tunisien, Khaled Hanafy från europeiska fatwarådet

20-tal imamer deltog den här gången.

bejakande extremism.

– Mitt viktigaste budskap är att våldet mot kvinnor

och imamen Mohamed Antar från Tyskland. Den

och flickor måste tas på allvar oavsett var det kommer

andra konferensen hölls i Göteborg i slutet av året.

DEMOKRATI

Khaled Hanfy medverkade även där vid sidan av

ifrån, sa hon.

Ett av statens syften med stödet till folkbildning-

Studieresor till Bosnien sprider kunskap
om folkmordet

Ahmed Jaballah, rektor vid Institut Européen de

en handlar uttryckligen om demokrati: att stödja

Sedan flera år tillbaka ordnar Ibn Rushd studieresor

I Ibn Rushds monter fanns en anslagstavla där den

Sciences Humaines de Paris. Runt 100 imamer deltog

verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla

till Bosnien, och 2018 var inget undantag. Årets resa

som ville kunde sätta ord på sina drömmar om en

vid varje tillfälle.

demokratin. En del av Ibn Rushds uppdrag handlar

gick av stapeln den 5-8 september. Bland annat

våldsfri värld.

specifikt om att stärka och utveckla demokratin

besökte vi Srebrenica, platsen där 8 000 muslimska

I mars 2018 anordnades, också det traditionsenligt,

inom den muslimska folkrörelsen. Det gör vi bland

bosnier mördades i juli 1995. Bakom detta sentida,

Utbildningar i föreningsteknik

en vigselrättutbildning för imamer. Utbildningen tar

annat genom våra föreningsutbildningar.

europeiska folkmord låg ett förlopp där propaganda

Att stärka de demokratiska strukturerna inom den

och ryktesspridning var viktiga ingredienser. Ingen

muslimska folkrörelsen är en viktig del av Ibn Rushds

Samtidigt kan all folkbildning sägas vara demokrati-

vaknar plötsligt upp och hatar sina grannar – det är

uppdrag. Inom ramen för detta håller vi varje år en

stärkande eftersom den får människor att gå sam-

steg för steg som rasismens positioner flyttas fram.

rad utbildningar i föreningsteknik i våra distrikt.

man, utvecklas och bli starkare i sin identitet. Det gör

Därför folkbildar Ibn Rushd om Bosnienkrigets etniska

Utbildningarna kan vara allmänna eller rikta sig

det möjligt för fler att engagera sig i samhällsutveck-

rensningar, inte minst som det länge har varit en del

specifikt mot olika roller i föreningslivet, såsom

lingen. I Ibn Rushds verksamhet är andelen korttids-

av den europeiska historien som det länge pratats

ordförande, sekreterare och kassör. Under hösten

utbildade, utrikesfödda, unga och nyanlända större

alldeles för lite om.

2018 påbörjades arbetet med att stärka upp denna

”Samtidigt kan all folkbildning sägas vara demokratistärkande ... den får
människor att gå samman,
utvecklas och bli starkare
i sin identitet. ”

än hos något annat studieförbund. Det är grupper
där folkbildningen kan göra stor skillnad och vi är
stolta över att nå dem.

”Mitt viktigaste budskap
är att våldet mot kvinnor
och flickor måste tas
på allvar oavsett var det
kommer ifrån...”

utbildningsverksamhet ytterligare genom att ta fram
ett nytt studiematerial.

Aktiviteter inför valet
Inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9
september ordnade Ibn Rushd val- och demokratiaktiviteter på många håll i landet. Bland annat hölls
föreläsningar om vikten av att rösta från Malmö i
söder till Sundsvall i norr. Föreläsningarna var på olika

Mänskliga rättighetsdagarna – lockade många

språk, till exempel somaliska i Tensta.

Den stora konferensen Mänskliga rättighetsdagarna arrangeras i olika städer varje år. 2018 var turen

I Nyköping anordnade Ibn Rushd distrikt Mitt ett

kommen till Stockholm och den 16-18 november var

valmingel tillsammans med Länsbildningsförbundet

det dags. Ibn Rushd, som är en av huvudarrangörerna,

Sörmland, studieförbundet NBV och Nyköpings stads-

deltog med tre programpunkter som alla anknöt till

bibliotek. Alla partier i Nyköpings kommunfullmäktige

årets tema Ett liv fritt från våld: ett om de kränkning-

fanns på plats för att svara på frågor under minglet.

ar som muslimska kvinnor utsätts för i vardagen, ett
om hedersvåld och ett om rätten att vara sig själv

Den 7 september, två dagar före valet, höll Ibn Rushds

utan att tvingas göra våld på sin identitet. Det senare

förbundsrektor Omar Mustafa en välbesökt demokrati-

seminariet hölls i spoken word-format med Nora

föreläsning i Stockholms moské. Föreläsningen hölls

Shahin Ashraf föreläste under Mänskliga rättighetsdagarna 2018.
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Seminarieserie

Islamofobi bekämpas med kunskap

ett av seminarierna – en eftermiddag i Gävle där kunskap, reflektion och
statistik stod högst på dagordningen.

folk kollar snett på mig på gatan och

– ett projekt som tar fram en helt ny, deltagarstyrd

rådets satsning på Kreativa platser – totalt kom över

så, som muslim behandlas man inte

metod för ungas demokratiska deltagande. Utgångs-

200 ansökningar in. Gamlegården är ett miljonpro-

alltid som andra. Jag har vant mig

punkten är att demokratin står inför stora utmaning-

gramsområde som är mycket segregerat. I projektet

vid det, men det är egentligen fel,

ar, inte minst i socioekonomiskt missgynnade om-

arbetar man framför allt med tre saker: att stärka

säger hon.

råden där många känner att de varken kan eller vill

lokala kulturutövare på Gamlegården, att låta kultur-

vara med och påverka samhället. Samtidigt kommer

ambassadörer verka för ett mindre segregerat kulturliv

de demokratistärkande insatser som görs ofta upp-

i Kristianstad och att skapa kulturaktiviteter som kan

varvas med frågor, diskussion och

ifrån. Med Aktivistguiden vill Ibn Rushd, som sedan

leva vidare efter projekttidens slut. En uppskattad

reflektion samt interaktiva inslag då

länge har en stark förankring i de utsatta områdena,

höstkulturfestival har etablerats och Eidfestivalen i

statistik samlas in i realtid med hjälp

möta utmaningarna på ett nytt sätt.

Kristianstad har också hållits som en del av Kreativa

av tjänsten Mentimeter.
Något flera tar upp under diskussionspassen är en växande frustration över att islam, av vissa, kommit
att kopplas ihop med terrorism.

platser. Utöver det har man regelbundet ordnat mindre
En grupp ungdomar och en projektledare håller till-

kulturevenemang på plats i Gamlegården och gjort

sammans en studiecirkel i positiv medborgaraktivism.

många kulturutflykter till centrala Kristianstad.

Under cirkelns gång lär de sig om olika aspekter av

– IS har blivit ett ansikte utåt som

aktivism för att därefter skriva ett metodmaterial.

– Vad är det första ni tänker på när

dagar, men som snabbt landar i

folk tror på. Jag tycker att det är

Materialet, som utgår helt från deltagarna, kommer

jag säger islamofobi?

diskriminerande strukturer 2018.

oerhört frustrerande och det största

därefter att kunna fungera som underlag för nya

Aya Zemzem Mohammed, projekt-

– Till exempel finns det forskning

problemet vi har i dag, säger Sadi

studiecirklar samt som inspiration och konkret guide

ledare och utbildare, inleder med en

som visar att du har 50 procents

Salavati.

öppen fråga. Svaren som kommer

större chans att komma till en

för den som vill hitta nya, kreativa sätt att engagera

är korta och spontana: Rädsla för

jobbintervju om du heter Erik än om

Andra lyfter snarare upplevelser av

islam, Donald Trump, koppling till

du heter Hassan, säger Aya Zemzem

en mer personlig natur. Syskonen

terrorism, att bli kallad jävla muslim

Mohammed.

Yousef och Dima Baroudi, som kom-

Aktivistguiden finansieras av den särskilda satsning

mit till seminariet tillsammans med

på demokratiinsatser inom folkbildningen som den
dåvarande regeringen aviserade i augusti 2018.

på bussen”.
Det är en kall, vintervit lördag i

sin pappa Abdullah, säger båda att

Även om de flesta har en bild av vad

Gävle. I Alnoor Islamiska förenings

även om de trivs bra i skolan så finns

islamofobi är så är den bilden inte

lokaler är det varmt och fullt av folk.

det tillfällen då de känner sig utsatta

alltid heltäckande. Det är heller inte

Zeinab Al-Kaebi är en av alla som

för att de är muslimer.

självklart att det är det första ordet

kommit hit.

– Då är det bra att veta hur man ska

som dyker upp i huvudet på den

– Min mamma anmälde mig och jag

reagera. Och att kunna statistik är en

som, exempelvis, blir trakasserad för

tänkte att varför inte? Det är mest

att hon bär hijab.

Konstnärlig tolkning av de fem pelarna
De fem pelarna utgör grunden för den muslimska

Kultur är en viktig del av Ibn Rushds verksamhet, inte

tron: trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan

minst därför att kulturinsatser har en förmåga att

och vallfärden till Mecka. Under 2018 producerade

jättebra grej, därför tycker jag att det

skapa ökad förståelse människor emellan. Att upple-

Ibn Rushd en utställning kring de fem pelarna som en

ordet rasism som jag hör i skolan och

är fint med den fördjupningen vi får

va kultur leder ofta till nya tankar och insikter – och

del av vårt folkbildningsarbete kring islam. Utställ-

så, islamofobi och hatbrott har jag

här, säger Yousef Baroudi.

att själv utöva exempelvis konst, musik eller dans

ningen består av fem dikter som specialskrivits av

kan vara ett sätt att uttrycka sig och växa.

poeten och spoken word-artisten Nachla Libre. Dik-

I Sverige är kulturlivet segregerat vilket innebär att

terna har därefter tolkats visuellt av bildkonstnären

alla inte har samma möjligheter att uppleva och

Yasmine Nechma. Under förbundets tioårsjubileum

utöva kultur. Det är något Ibn Rushd vill vara med

i november var det vernissage för utställningen som

och förändra.

ska fungera som en vandringsutställning.

Syftet med seminarierna är att fler

mycket sämre koll på. Men nu när jag

ska anmäla det de utsätts för, något

lär mig mer kommer jag ju verkligen

Han får medhåll av sin pappa.

som gör det nödvändigt att börja på

veta vad jag blir utsatt för om något

– Även om man har en del kunskap

ruta ett: med en grundlig genom-

händer, säger hon.

redan så kan man inte veta allt. Det

diskriminering egentligen är.

sig demokratiskt.

”Att uppleva kultur leder
ofta till nya tankar och insikter – och att själv utöva
exempelvis konst, musik
eller dans kan vara ett sätt
att uttrycka sig och växa.”

KULTUR

gång av vad islamofobi, hatbrott och

16

som syftar till att lyfta kreativiteten i bostadsområdet
stycken som beviljades medel inom ramen för Kultur-

timmar långt. De teoretiska passen

lanserade Ibn Rushd den digitala plattformen Islamofobi.se Följ med till

Sedan 2016 håller Ibn Rushd distrikt Södra i ett projekt

Hösten 2018 startade Ibn Rushd upp Aktivistguiden

Varje seminarium är runt fem

narier runt om i landet var stommen i insatsen och som ett komplement

måste prata-satsning som fortfarande pågår.

Gamlegården i Kristianstad. Projektet var ett av 27

jag på det. Det är ju ett faktum att

islamofobi på uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund. Semi-

Projekt lyfter kreativitet i Kristianstad

Aktivistguiden – ett unikt demokratiprojekt

– Ju äldre jag blir desto mer tänker

Vårvintern 2018 genomförde Ibn Rushd en stor, folkbildande insats mot

som en del av organisationen Studieförbundens Vi

märks att islamofobi och hatbrott
Zeinab, som snart ska fylla 17, menar

ökar mer och mer och för mig som

att det är först på senare tid hon

förälder känns det extra viktigt att

Det är en exposé som sträcker sig

börjat reflektera över sin utsatthet

ha kunskaper om mina barn blir

ända tillbaka till Martin Luthers

som muslim.

utsatta, säger Abdullah Baroudi. t

17

Ibn Rushd Årsberättelse 2018

Flerspråkig litteraturfestival i Sundsvall

Malmö. Höstens musikcirklar hade tre olika instru-

I september 2018 anordnade Ibn Rushd distrikt Norra

ment i fokus: piano, gitarr och arabisk oud. Öppna

en flerspråkig litteraturfestival tillsammans med

prova på-kvällar, där man kunnat prova på de tre

Sundsvalls kommun. Festivalen som ägde rum på

instrumenten, har också hållits. Under 2019 utökas

Kulturmagasinet i centrala Sundsvall bjöd på allt från

verksamheten.

sagoläsning och familjeteater till författarsamtal
och poesi. Bland annat var Malkon Malkon, poet från

Fotoutställning med bilder från Jemen

Syrien, på plats. Under ett bejublat framträdande

I över 30 års tid har fotografen Abdulrahman Al Gabri

varvades hans dikter på arabiska med svenska över-

dokumenterat livet i det i dag krigshärjade Jemen –

sättningar i uppläsning av den lokala poeten Christi-

människor, seder, platser och händelser. Fotografierna

ne Persson. Den sudanesiska poeten och författaren

visar en vardag som delvis är på väg att gå förlorad,

Najlaa Eltom fick även hon sina dikter upplästa på

såsom den klädsel kvinnor på den jemenitiska lands-

svenska vid sidan av de originalversioner som hon

bygden bar innan det blev tvång på att bära niqab.

själv delade med sig av.

I ett projekt med stöd av Svenska institutet samarbetar Ibn Rushd med konstnärskollektivet Yemeni Iden-

Både Malkon Malkon och Najlaa Eltom lyfte vikten av

tity för att bevara kulturarvet, däribland Al Gabris

mötesplatser där migrantförfattare som de själva kan

bilder. I december 2018 visades ett urval av dem på

nätverka och börja bygga upp en svensk läsekrets.

flera platser i Skåne som en del av projektet.

– Sverige har en stor, dold tillgång i form av kultur
som borde göras mer tillgänglig, konstaterade Najlaa

Arabiska språket högt på dagordningen

Eltom.

Arabiska är i dag ett mycket stort språk i Sverige vilket
avspeglas i Ibn Rushds verksamhet. Utöver Arabiska

Ny musikverksamhet i Malmö

bokmässan, som du kan läsa mer om här nedan,

Ibn Rushd distrikt Södra startade i oktober 2018

håller vi många populära studiecirklar i arabiska på

upp en ny musikverksamhet i de egna lokalerna i

olika nivåer. Den 18 december uppmärksammade vi
också Arabiska språkets internationella dag tillsammans med Lunds universitet, Lunds kommun och
Skånska akademien. På programmet för dagen stod
dels en föreläsning om boken Arabiska visdomsord
med dess författare Bengt Knutsson, dels rundabordssamtal. Samtalen handlade om hur man kan se till att
arabiskan i Sverige kan vara ett verktyg för integration i stället för isolering samt hur modersmålsundervisningen på arabiska kan stärkas.

Kupolen – en angelägen kulturtidskrift
Ibn Rushds tidskrift, Kupolen, kom ut med fyra nummer under 2018. Kupolen berättar om Ibn Rushds
verksamhet, lyfter aktuella frågor frågor kring kultur,
demokrati och mänskliga rättigheter samt sådant
som berör det muslimska civilsamhället i största
allmänhet. Den som är cirkelledare hos Ibn Rushd får

<<<< Ett axplock av verksamheten inom områdena demokrati och kultur under 2018.
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Kultursatsning

Läsglädje under Arabiska bokmässan

Kupolen kostnadsfritt men alla som vill kan teckna en
prenumeration på tidskriften. 2018 års nummer hade
följande teman: islamofobi, framtid, hot mot moskéer
och folkbildningshistoria.

MÄNNISKA/NATUR
fyllt en tung tygkasse med böcker,

En av Ibn Rushds strategiska målsättningar fram till

däribland några övningsböcker i

2023 är att vara en aktiv resurs i samhällsutveckling-

arabiska till sin lillasyster och några

en, och där ingår det att bidra till lösningen av sam-

böcker om islam till sig själv.

hällets stora ödesfrågor. Människan står i centrum
för folkbildningen. För oss handlar det mycket om att

– Jag hittade evenemanget på Face-

ge personer verktyg att utvecklas och om att stärka

book och kände genast att jag ville

dem i deras identitet på ett sådant sätt att de blir mer

åka. Det är häftigt att se så mycket

motiverade att ta plats och engagera sig i samhället.

böcker på arabiska på samma ställe,

Delar av vår verksamhet riktar sig till grupper med

det gör jag bara när jag hälsar på

specifika behov, såsom asylsökande eller utrikes föd-

släkten i Libanon annars, säger hon.

da kvinnor. Vi arbetar också mycket med att utjämna

En av Ibn Rushds jobbmässor för asylsökande.

bildningsklyftor, till exempel genom föreläsningar
Det är andra gången som Ibn
Man kan släppa sin oro för orden – så säger skådespelarstudenten

Ny etableringsstrategi antagen

flera olika insatser under 2018. I Malmö och Helsing-

Under 2018 tog Ibn Rushd fram en ny, strategisk

borg ordnades exempelvis studiecirklar på anlägg-

som samarbetspart. Utöver själva

plan för arbetet med asyl och etablering. Planen har

ningsboenden med den svenska arbetsmarknaden i

mässdelen finns ett rikt föreläs-

ett särskilt fokus på dem med kort utbildningsbak-

fokus. Cirklarna bestod av sju fristående träffar som

Othman Othman är en av dem som

nings- och seminarieprogram med

grund – en grupp som den deltagarstyrda och flexibla

var och en utgick från en fråga, såsom ”Hur går en

nyfiket plockar bland travarna med

många namnkunniga medverkan-

folkbildningen är särskilt bra på att nå. Ibn Rushd har

jobbintervju till?” eller ”Hur finansierar man sina stu-

böcker. Han pluggar till skådespe-

de, däribland Jehad Al Turbani,

också en unik styrka i form av mångspråkighet och

dier?”. De gavs på engelska, arabiska och somaliska.

lare på Teaterhögskolan i Malmö

Parween Habib och Samar Samir

att kunna erbjuda ett kulturellt sammanhang som

I Stockholm satsade vi i stället på jobbmässor på

och är på jakt efter en bok om just

Mezghanni.

skapar trygghet för den stora majoritet asylsökande

tre platser – Kulturhuset i city, Tensta konsthall

andra gången i april 2018.

Malmö. Ett 30-tal utställare, varav
de flesta bokförlag, möter dem som
botaniserar bland montrarna.

teater, berättar han.

och nyanlända som kommer från muslimska länder.

och Mångkulturellt centrum i Fittja. Arbetsgivare,

– Det är en helt annan sak att läsa

På agendan står ämnen som is-

Trygghet leder till en snabbare etablering, tror vi.

myndigheter och organisationer fanns på plats för att

en bok på sitt modersmål. När man

lamofobi, flyktingskap och freds-

Vår verksamhet med asylsökande har huvudsakligen

möta de asylsökande vid sidan av tolkar, CV-coacher

gör det behöver man inte stanna

begreppet i islam, men också den

formen av studiecirklar i svenska och samhällsorien-

och andra inspiratörer.

upp och fundera, ”menar de så här

arabiska litteraturens ställning i

tering. Det övergripande syftet är att ge en menings-

eller så här?” Man kan släppa sin oro

Sverige och på de svenska biblio-

full sysselsättning under asyltiden och att påskynda

Kvinnor stärks genom studiecirklar

för orden och bara läsa och ha kul.

teken.

en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för

Utrikesfödda och korttidsutbildade kvinnor är en

och politik.

– Det sker så många intressanta

dem som beviljats uppehållstillstånd.

grupp där sysselsättningen generellt är låg. Mot den

– Intresset är stort, tycker jag. För

Också Mona Jaber, som rest ända

möten här. Kultur och böcker är ett

från Jönköping för att besöka

bra sätt att komma in i samhället,

Jobbmässor riktade till asylsökande

bunden fått i uppgift att arbeta uppsökande och

mässan, tycker att det är något

konstaterar Hazem Youness,

Tidiga insatser för asylsökande är en speciell satsning

motiverande gentemot dessa kvinnor. Ibn Rushd

visst med att läsa på det språk man

projektledare för bokmässan på Ibn

som samordnas av länsstyrelserna och riktar sig till

startade under 2018 upp flera studiecirklar som en

är uppvuxen med. Hon har redan

Rushd.t<

personer som antingen väntar på besked om uppe-

del av denna satsning, däribland i stadsdelen Anders-

I den monter där Ruaa Bargouth
jobbar är det främst böcker från Libanon och Saudiarabien som byter
ägare. Några är läroböcker för den
som vill vässa sin arabiska, andra
handlar om bland annat psykologi

mig känns det bra att göra något
för mitt modersmål, det är därför
jag ställer upp som volontär, säger
Ruaa.
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placering. Inom ramen för den genomförde Ibn Rushd

Biblioteken i Malmö med på tåget

Läsglädjen var påtaglig när Arabiska bokmässan gick av stapeln för

det gamla danspalatset Amiralen i

hållstillstånd eller på besked om så kallad kommun-

mässan, och den här gången är

Othman Othman om hur det känns att läsa en bok på sitt modersmål.

Ett milt sorl ligger under taket i

om fysisk och psykisk hälsa.

Rushd arrangerar Arabiska bok-

bakgrunden har Ibn Rushd och de andra studieför-
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berg i Gävle och i Flemingsberg söder om Stockholm.

är styrelseordförande i Ibn Rushd distrikt Norra, fick

På den senare orten möter cirkelledaren Ines Merai

en idé om att de skulle hyra stugan så att bagaren

varje vecka en engagerad grupp kvinnor som lär sig

Yaser Abo Saoud kunde demonstrera kunskaperna

om olika saker de själva är nyfikna på. Det kan handla

från hemlandet Syrien. Sedan utvecklades det hela till

om att skriva CV, hur man använder bank-ID eller hur

att omfatta såväl bakning som matlagning i grupp.

socialtjänsten fungerar i Sverige.

Deltagaren Manal Safia berättade hur träffarna gav

Föreläsning

”Psykisk ohälsa är inget att skämmas för”
– Vi måste ta bort stigmat som finns,
säger hon.

henne en känsla av gemenskap som hon inte hade
– Det är så mycket bättre att vara här än att bara vara

Kvällens föreläsning hålls till största
delen på somaliska och är en grundlig genomgång av vad psykisk ohälsa
är, vilka diagnoser som finns och
hur de yttrar sig, varningssignaler
att vara uppmärksam på, hur man
hittar till psykiatrin och vilka lagar
och regler som styr den psykiatriska
vården i Sverige.

känt på länge.

hemma. Här får vi lära oss om våra rättigheter och
skyldigheter, sa deltagaren Magdulin när tidskriften

– I hemlandet träffade vi ju familjen varje vecka och åt

Kupolen hälsade på i november.

mat ihop. Här finns inte familjen men det är roligt att
vara med vänner, sa hon.

”Det är så mycket bättre
att vara här än att bara
vara hemma...”

Föräldrars delaktighet i barns lärande
Alla barn har rätt till en bra skolgång, men hur mycket
hjälp man kan få hemifrån varierar. Det var utgångspunkten för en insats som startade upp under 2018

Gemenskap i bagarstuga

med fokus på att öka föräldrars delaktighet i barns

Mat är en viktig del av livet och det blir ofta så myck-

lärande. I regeringens budget för 2019 fanns dock

et roligare om man lagar och äter den tillsammans.

inga pengar vikta åt insatsen. Ibn Rushd avblåste då

Det konstaterar de Lyckselebor som under hösten

de planerade studiecirklarna men avsåg att färdig-

2018 gick samman för att skaka liv i Lyckseles gamla

ställa det studiematerial som redan påbörjats. Detta

bagarstuga. Det började med att Majed Omar, som

sker våren 2019.

Vi pratar inte så mycket om att hjärnan blir sjuk, men det måste vi börja göra.
Så sa Qadro Rage Ahmed, specialistsjuksköterska vid Järvapsykiatrin när
hon i oktober 2018 föreläste tillsammans med läkarkollegan Liban Omar i
Rinkeby. Ibn Rushds GSU-distrikt har ordnat flera föreläsningar om psykisk
hälsa under året som gått.
Hjärnan, själen eller psyket – vilket
ord man än väljer är det en lika självklar del av oss som våra lungor. Ändå
ligger det ofta betydligt närmare till
hands att söka vård för lunginflammation än för depression.
Det var en av utgångspunkterna
för den föreläsning som Ibn Rushd
arrangerade i Rinkeby Folkets hus.
Föreläste gjorde Qadro Rage Ahmed
och Liban Omar som jobbar som
sjuksköterska respektive läkare inom
Järvapsykiatrin, en del av Praktikertjänst som har mottagningar i
Spånga, Kista och Rinkeby. Tillsammans samlar de tre mottagningarna
patienter från runt 50 olika länder,
berättar Liban Omar.

Ines Merai är cirkelledare i Flemingsberg.
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– Det är ett område med många speciella förutsättningar. Till exempel så är
posttraumatiskt stressyndrom, PTSD,
en av de vanligaste diagnoserna.
Det finns mycket krig, väldigt grovt
våld och elände runt om i världen
som kan ge upphov till väldigt starkt
trauma. Det har alltid varit synligt i
området, men trenden är att det ökar

inte minst bland unga, säger han.
Järvapsykiatrins upptagningsområde är dessutom mycket belastat av
psykosociala påfrestningar. Faktorer
som trångboddhet och arbetslöshet
leder enligt Liban Omar ofta vidare
till såväl kriminalitet och missbruk
som till psykisk ohälsa.
– Just därför är det viktigt att höja
kunskapen om vilka problem som
finns och om hur man kan lösa dem
tillsammans med vården. Att öka
förtroendet för myndigheter betyder
också mycket för området, säger han.
Också för sjuksköterskan Qadro Rage
Ahmed är det förebyggande arbetet
viktigt. Hon pratar mycket om
likheterna mellan fysisk och psykisk
ohälsa och om vikten av att, oavsett
åkomma, söka hjälp i tid.
– Det är samma sak om din hjärna är
sjuk som om du har lunginflammation. Söker du inte hjälp blir du ännu
sjukare.
Qadro Rage Ahmed lyfter också
aspekten att psykisk ohälsa ofta
skambeläggs – något som definitivt
inte är unikt för just Järvaområdet.

Det är en engagerad grupp som
samlats och frågorna till de båda
föreläsarna är många. Särskilt intensiv blir diskussionen när kulturella
aspekter av psykisk ohälsa och behandling kommer på tal. De flesta i
rummet har stött på gamla föreställningar om besatthet och fördrivande
ritualer.
– Jag märker att det blir mindre och
mindre av det här, men vi kommer
fortfarande i kontakt med det. Då
är det viktigt att lyssna, bemöta
det och ha förståelse för helheten.
Vi kan till exempel säga ”okej, men
varför inte prova behandling hos oss
också?” Lyckas man bygga förtroende
så fungerar det oftast, säger Liban
Omar.
Zuhur Adam och Fadumo Igal har
blivit tipsade om föreläsningen av
gemensamma bekanta. Båda tycker
att ämnet är angeläget och att de
fått sig mycket nyttig information
till livs.
– Det var väldigt bra och tydligt.
Och bra med språket också, att man
förstod allt, säger Fadumo.
– En sak som jag verkligen uppskattade var det kulturella perspektivet, att
de lyfte problem som kanske utmärker den här gruppen och tog upp det
till diskussion, säger Zuhur. t
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Kvalitetsarbete
Ibn Rushd är noga med att de skattemedel vi förfogar över ska gå till rätt saker. Därför är
kvalitetsarbetet väldigt viktigt för oss. Vi kontrollerar själva en betydligt större andel av verksamheten än vad våra bidragsgivare kräver, detta för att vi vill att allt vi gör ska leva upp till
våra kvalitetskrav. Om vi upptäcker brister stryks den aktuella verksamheten ur våra system
och rapporteras inte in som bidragsgrundande. Här kan du läsa mer om vårt breda arbete på
kvalitetsområdet.

Enkätundersökningar bland deltagare
och cirkelledare

process som startar lokalt och avslutas på förbunds-

I mars 2018 genomförde Ibn Rushd två stora enkät-

granskar alla utbetalningar innan de skickas till

undersökningar. Den ena skickades till alla som del-

banken, dessutom gör kvalitetsavdelningen stick-

tagit i verksamheten under föregående år, den andra

prover varje månad.

nivå. Ekonomiavdelningen och kvalitetsavdelningen

till alla cirkelledare. Då enkäten skickades ut per
mejl begränsades dock urvalet av att vissa inte hade

Omfattande arbete med GDPR

registrerade mejladresser. Tanken är att dessa under-

I maj 2018 infördes GDPR, EU:s nya dataskyddsförord-

sökningar framöver ska göras årligen i syfte att få en

ning. Inför införandet gjorde Ibn Rushd ett omfattan-

så heltäckande bild som möjligt av hur verksamheten

de arbete med inventering och analys samt vidtog

upplevs. Svarsfrekvensen lämnade en del att önska

nödvändiga åtgärder för att se till att personuppgifter

Ny verksamhetschef på plats

etikarbete upp och eventuella lokala projekt granskas

och nästa gång kommer undersökningarna därför att

hanteras på ett korrekt och säkert sätt av oss.

Ibn Rushds kvalitetssäkring görs systematiskt och

så att de lever upp till såväl Ibn Rushds vision och kärn-

genomföras på ett annat sätt, bland annat med färre

omfattar alla led från cirkelledare till rektor. Våra

värden som till bidragsgivarnas krav.

frågor till varje enskild deltagare.

kvalitetsrutiner börjar redan i planeringsstadiet
och fortsätter långt efter genomförandet i form av

Detta gör vi för att kunna känna oss säkra på att vi

utvärderingar och förbättringsåtgärder. För den stats-

levererar bra folkbildningsverksamhet och för att vi

bidragsberättigade verksamheten finns en process

ständigt vill förbättra oss. Internkontrollen följs av

i tolv steg som tydliggör var ansvaret för att säkra

såväl direkt återkoppling som tydliga förebyggande

kvaliteten ligger.

handlingsplaner inför nästa års verksamhet.

Till stöd för de sex distrikten finns dels kvalitetsavdelningen på förbundskansliet, dels en verksamhetschef
med ansvar för ordinarie folkbildningsverksamhet.
Tjänsten som verksamhetschef är ny för 2018.

Omfattande internkontroll

”Under 2018 utbildades
såväl nya som mer
erfarna cirkelledare
över hela landet.”

Vid sidan av den löpande kvalitetssäkringen genom-

”Jämställdhet är viktigt
för Ibn Rushd och under
2018 arbetade vi med att
ta fram en ny jämställdhetsplan. ”

Kartläggning som grund för
ny jämställdhetsplan
Jämställdhet är viktigt för Ibn Rushd och under 2018
arbetade vi med att ta fram en ny jämställdhetsplan.
Planen kompletterar den jämlikhets- och jämställdhetspolicy som redan finns och bygger på en kartläggning av nuläget. Planen handlar om hur förbundet
till sin helhet, samt alla distrikt, ska arbeta med jämställdhetsintegrering.

Allt fler rapporterar via webben
För varje år ökar andelen arrangemang som rapporteras in digitalt i stället för på papper. Detta underlättar såväl granskning som kvalitetssäkring och gör
det möjligt att snabbt komma i kontakt med ansvarig

förs varje år en stor internkontroll. Folkbildningsrådet

Förstärkt och förnyad cirkelledarutbildning

cirkelledare om det behövs. Tiden för ärendehante-

kräver att internkontrollen genomförs på 5 procent

Många i Ibn Rushds målgrupp saknar den förenings-

ring har därmed minskat radikalt. Ibn Rushd utbildar

av den inrapporterade verksamheten. Ibn Rushd

erfarenhet som det annars är vanligt att ha i Sverige.

kontinuerligt personalen i Gustav, det rapporterings-

granskar årligen mellan 10-20% procent.

Därför är det av väldigt viktigt för oss att kunna

program som studieförbunden använder sig av. För

erbjuda en gedigen utbildning för våra cirkelledare.

oss är det viktigt att alla som arbetar i programmet

Kontrollen är djupgående, systematisk och omfattar

I början av 2018 lanserades ett helt nytt utbildnings-

har uppdaterade kunskaper, inte minst då vi alltid

ett slumpmässigt urval, men omfattar även verksam-

paket med ett tydligt pedagogiskt fokus. Under året

ser till att ha den senaste versionen av programmet

het som hade bristfälliga resultat från föregående

kompletterades detta med ett material som går på

installerad.

års granskning. Bland annat granskas deltagarlistor,

djupet med betydelsen av folkbildning. Syftet är

verksamhetsplaner, verksamhetsberättelsen och

att alla våra cirkelledare ska få en utbildning av hög

Ständig kvalitetssäkring av utbetalningar

ekonomiska underlag som har varit till grund för

kvalitet som stärker dem i rollen och att folkbildning-

Föreningar som samarbetar med Ibn Rushd har rätt

utbetalning av kostnadsersättningar. Telefoninter-

en som vi erbjuder ska hålla en jämn, hög kvalitet.

till ersättning för faktiska kostnader i samband med

vjuer med cirkelledare och deltagare genomförs, om

Under 2018 utbildades såväl nya som mer erfarna

folkbildningsverksamhet. Ersättningen betalas ut

nödvändigt på flera språk. Parallellt följs distriktets

cirkelledare över hela landet.

sedan ett underlag skickats in och godkänts – en
Cirkelledarutbildningarna är en viktig del av kvalitetsarbetet.
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Verksamhetsområden och
verksamhetsformer
Verksamheten i sif fror

2018

Folkbildningen har tre verksamhetsformer som definieras av Folkbildningsrådet: studiecirklar, kulturprogram
och annan folkbildningsverksamhet. Så här fördelade sig verksamheten hos Ibn Rushd under 2018.

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET
Arr
Tim
per verksamhetsform			

Unika delt.
FBR/SCB

Unika Delt.
Gustav

Totalt

6 925

315 318

-

12 560

Studiecirkel

3 703

274 375

9 179

9 254

Kulturprogram

2 317 			

Annan folkbildningsverksamhet

905

40 943

4 100

4 109

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde (antal arr/procent)

9,2%
20,8%
Verksamhetsområde

36,5%

2018

33,5%

”Kultur är en viktig
del av Ibn Rushds
verksamhet ... kulturinsatser har en förmåga
att skapa ökad förståelse
människor emellan.”

Demokrati

2029		20,8%

Kultur

3267		
33,5%

Livsåskådning

3553		
36,5%

Människa/Natur

887		
9,2%

Diagrammet visar fördelningen av Ibn Rushds arrangemang sett till våra huvudsakliga verksamhetsområden.
Läs mer om vårt kulturarbete på sid. 17-19.
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FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde 		
DEMOKRATI 			

Ibn Rushd Verksamheten i siffror 2018

SlutArr
1 890

SlutTim
52 803

Integration och utanförskap		

419

12 988

Internationellt arbete		

34

575

Islamofobi och rasism		

45

1 050

Jämställdhet		

230

5 619

Ledarskapsutveckling		

145

4 905

Mot våldsbejakande extremism		

4

-

Organisering		

162

4 308

Påverkansarbete och opinionsbildning		

76

561

Samhällskunskap		

776

25 161

Ämne
Tabellen utgår från Folkbildningsrådets ämnesindelning. Ett och samma arrangemang kan vara kopplat till
flera olika ämnen i denna tabell. Eftersom en stor del av folkbildningen utgörs av verksamhet inom humaniora,
språk och konst tar vi en närmare titt på vad som hände på det området hos Ibn Rushd.

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET
Arr
Tim
Deltagare
Deltagare
Varav kvinnor
per ämne				
Allmän utbildning

193

23 230

2 946

1 094

5 116

218 234

130 656

59 455

186

6 093

4 414

1 983

Lant- och skogsbruk samt djurskötsel

5

292

30

11

Naturvetenskap, matematik och data

326

33 847

2 671

1 174

Pedagogik och ledarutbildning

105

1 320

2 861

1 531

790

23 727

27 352

11 589

25

402

1 207

666

173

8 065

2 617

1 342

6

108

132

70

		

Humaniora, språk och konst

KULTUR

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

3 267

161 720

Arabiska		

1 626

97 871

Film och teater		

51

966

Konst och musik		

328

10 456

Litteratur		

430

21 126

Matlagningskultur		

74

3 218

Muslimska högtider och firanden		

298

2 058

Svenska		

184

10 709

Övriga språk		

276

15 316

		

LIVSÅSKÅDNING

3 353

112 384

Folkbildning om islam		

2 749

89 732

Interreligiösa möten		

76

7 231

Stärka den svenskmuslimska identiteten		

522

15 261

Utbildning av imamer och folkbildare om islam		

6

160

Samhälls- och beteendevetenskap,
zjuridik, handel, administration
Teknik
Tjänster
Övriga ämnen
Totalt

174 886

78 915

FÖRDJUPNING:
SC Arr
Tim
Deltagare
Humanoria, språk och konst 				

Deltagare

		

Bild- och formkonst

MÄNNISKA/NATUR

Formgivning

1 025

74 851

Digital tillgänglighet		

221

26 299

Ekologisk produktion		

11

546

Folkhälsa		

291

12 010

Funktionsvariation och tillgänglighet		

12

436

Landsbygd- och jordbrukssatsning		

4

200

Nyanlända		

138

3 255

Miljö		

58

2 513

Naturvetenskap		

285

29 408

Validering		

5

184

6 925

315 318

Varav kvinnor

85

1 504

2 368

1 465

2

45

84

64

112

3 213

2 913

1 677

9

304

220

124

165

6 365

23 794

13 807

1 552

102 060

12 481

5 868

Historia och arkeologi

380

19 494

14 137

5 569

Livsåskådning, filosofi och logik

331

7 655

9 421

3 376

2 326

71 631

60 559

25 445

154

5 963

4 679

2 060

218 234

130 656

Konsthantverk
Medieproduktion (grafisk formgivning)
Musik, dans och dramatik
Främmande språk

Religion
Svenska och litteraturkunskap
(även hemspråk)
Total

5 116

59 455

Tabellen visar fördelningen av Ibn Rushds arrangemang sett till våra huvudsakliga verksamhetsområden.
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Samarbeten

Deltagare

En stor del av Ibn Rushds verksamhet sker i samarbete med våra medlems- och samarbetsorganisationer.

Här berättar vi mer om dem som deltog i Ibn Rushds ordinarie folkbildningsverksamhet under 2018.

13 279

14 000

13 279

14 000

STUDIECIRKELVERKSAMHET
Arr
Tim
Delt.
Delt.
13
000
Varav kvinnor
med medlemsorganisationer				

13 000

11 780

12 000
11 000
10 000

FIFS, Förenade11Islamiska
Föreningar (SVE)
222

267

15 615

12 000

IFIS, Islamiska Förbundet (SVE)

213

12 475

11 0001

IKUS,
9 802 Islamiska Kulturcenterunionen

376

49 234

1 836
473

906
9 802

3 045

10 000

11 222

DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN 		 13 000
Män
Unika
i folkbildningsverksamheten		

KP
Kulturprog.

11 780

350

886

257

Studiecirkel		
Annan folkbildningsverksamhet		

Islamiska Shia Samfundet (SVE)

20

991

Koranläsarens förbund

7

SMF, Sveriges Muslimska Förbund

192

125

40

1 680

39

0

0

172

12 629

986

359

76

SMS, Sveriges Muslimska Scouter

3

198

15

11

2

SUM, Sveriges Unga Muslimer

10

436

108

36

54

1 068

93 258

7 694

3 250

889

STUDIECIRKELVERKSAMHET
Arr
Tim
Delt.
med lokala samverkanspartners				

Delt.

Totalt

2 421

(ej anslutna till riksförbund) Totalt

STUDIECIRKELVERKSAMHET
Egen öppen
0 Rushd
10 GSU
Ibn

0

9 000

20

30

40

170 780

Varav kvinnor

Kulturprog.

8 261

1 135

18 670

Kulturprog.

Övrigt

Ibn Rushd Mitt

10

740

95

9

3

Ibn Rushd Norra

70

2 873

667

407

65

3 594

298

175

71

780

282

170

111

Ibn Rushd Västra

80

43
34

100

404

238

12

Totalt

214

10 337

1 836

1 055

Ibn Rushd
293 GSU

14

Ibn Rushd GSU

Ibn
14 Rushd
6,5%Mitt

10

Ibn Rushd Mitt

10 Rushd
4%Norra
Ibn

70

Ibn Rushd Norra

70
33%
Ibn
Rushd
Södra

43

60

20%

50
40
30
20
10
0

6,5%

4%

16%

20%

Ibn Rushd Södra
Ibn Rushd Västra
Ibn Rushd Östra

43

20%

34

16%

Ibn Rushd Västra
Ibn
43 Rushd
20%Östra

6 523

13 543

Kvinnor

Unika deltagare
per kön

2018

< 13 år

19%

13-24 år

33%

25-65 år

47%
1%
0

2 145

33%

7 020

> 65 år

43

70

887
x

Ibn Rushd Östra

80

4 142

2029

Människa/Natur
KP
31

2 235
9 802

DELTAGARFÖRDELNING PER ÅLDERSGRUPP
i folkbildningsverksamheten (år)

3553

56

60

1 907

9 401

48 %

Män

Livsåskådning

90

40

52 %

3267

205

20

4 288

11 222

9 000

Kultur

14

Ibn Rushd Södra

5 113
11 000

Totalt		

KP
Demokrati

Arr
Tim
Delt.
Delt.
Varav kvinnor
			
50 %

11 780

10 000

(SVE)

9 000

Kvinnor
Summa
Unika			

12 000

110

927

13 279

14 000

34
43

10

20

30

40

50 %

ANDEL KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE I FOLKBILDNINGSVERKSAMHETEN
0

20

Andel korttidsutbildade deltagare
Studiecirkel

27%

Andel korttidsutbildade deltagare
Annan folkbildning

5,3%
0

40

60

80

		

		
20
40
60
80
100 %
80
70

30

60
50
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Ekonomisk
sammanställning

Uppdragsverksamhet

Studieförbundet Ibn Rushd består av flera juridiska personer, som var och en har en egen årsredovisningen.
Här följer en kort ekonomisk sammanställning för hela studieförbundet.

Vardagssvenska och Svenska från dag ett är två olika satsningar som riktar sig till asylsökande, samt till
personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets boenden. Under 2018 genomförde
Ibn Rushd 415 arrangemang inom ramen för dessa satsningar.

2018.01.01
- 2018.12.31

UPPDRAGSVERKSAMHET
Arr
Tim
Deltagare
FBR/SCB
Asyl			

Deltagare
Gustav

Uppdrag Migrationsverket
(Vardagssvenska)

BALANSRÄKNING FÖR HELA STUDIEFÖRBUNDET

115

4 595

1 127

1 139

(Svenska från dag 1)

219

3 150

1 362

1 376

Totalt

334

Uppdrag via FBRs avtal

7 745

-

2 515

Tillgångar				
Anläggningstillgångar

-

-		

Materiella anläggningstillgångar

-

-		

Inventarier, verktyg och installationer

-

-

Finansiella anläggningstillgångar

-

0

Andelar i intresseföretag och övriga långfristiga fordringar

337 700

85 300

Summa anläggningstillgångar

337 700

85 300

Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar
Kundfordrinar
Fordringar hos intresseföretag

Uppdrag
Migrationsverket

Föräldrars delaktighet
i barns lärande

34,5 %

21 %

Asyl

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Övrigt

Totala Arr

Totala Arr

334

81

Uppdrag via
FBRs avtal

Uppsökande och
motiverande insatser för
utrikes födda kvinnor

79 %

34,5 %

32

0

6 828 062

6 349 148

563 065

477 831

7 566 522

7 031 574		

Summa omsättningstillgångar

23 991 866

20 052 236

SUMMA TILLGÅNGAR
24 329 566
20 137 536
				
Eget kapital och skulder				

Deltagare
Gustav

Summa eget kapital

för utrikes födda kvinnor

64

1 239

177

311

Föräldrars delaktighet i barns lärande

17

137

95

95
406

0

0

12 892 382

11 081 612

574 571

1 810 770

13 466 953

12 892 382

Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder

-

0

Eget kapital				

Uppsökande och motiverande insatser

1 376

204 595

13 020 662

Årets resultat

81

75 395

16 425 344

Balanserad vinst eller förlust

Totalt

0

Kassa och bank

Fritt eget kapital

UPPDRAGSVERKSAMHET
Arr
Tim
Deltagare
FBR/SCB
Övrig			

2017.01.01
-2017.12.31

1 147

0

Övriga skulder

6 873 238

2 404 408

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 988 228

4 840 746

Summa kortfristiga skulder

10 862 613

7 245 154

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24 329 566

20 137 536
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Årsredovisning för

RESULTATRÄKNING FÖR HELA STUDIEFÖRBUNDET
2018.12.31

2017.12.31

0

0

53 601 454

46 602 746

Rörelsens intäkter
Medlemsintäkter
Erållna bidrag och övriga intäkter

Rörelsens kostnader				
Kostnader för utbildning och utveckling av verksameten

-9 263 734

-8 348 865

-

0

Övriga externa kostnader

-11 014 661

-10 092 061

Personalkostnader

-33 513 631

-25 188 701

0

-9 652

-190 572

2 963 467

574 574

1 806 366

Förmedlade bidrag

Avskrivningar inventarier
Summa kostnader
Rörelseresultat

Ibn Rushd
Studieförbund
802411-0762

Räkenskapsåret
2018.01.01 - 2018.12.31

Resultat från finansiella poster			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

-287 500

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-		

0

4 404

-478 072

2 965 873

Resultat före skatt			
Årets resultat

574 574

1 810 770

DISTRIKTENS RESULTAT
2018.12.31

2017.12.31

Distrikt Norra
Totala intäkter
Totala kostnader
Årets resultat

2018.12.31

2017.12.31

6 343 817

5 745 059

- 6 597 822

5 462 046

-254 005

283 013

Distrikt Västra
5 544 107

3 724 647

- 3 828 124

- 2 292 686

1 715 983

1 431 961

Totala intäkter
Totala kostnader
Årets resultat

INNEHÅLL
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning

Distrikt Mitt
Totala intäkter
Totala kostnader
Årets resultat

Distrikt Södra
4 777 940

4 865 518

- 4 910 500

- 2 292 686

-132 560

2 572 832

Distrikt Gotland, Stockholm, Uppsala
Totala intäkter
Totala kostnader
Årets resultat

34

Totala kostnader
Årets resultat

8 625 693

7 231 163

- 8 943 990

- 7 299 353

-318 297

-68 190

6 358 435

4 337 321

- 6 226 383

4 211 957

132 052

125 364

Distrikt Östra

6 093 218

5 454 186

- 6 661 817

- 5 825 738

-568 599

Totala intäkter

Totala intäkter
Totala kostnader

-371 552		 Årets resultat

35-37
38

Balansräkning

39-40

Noter

41-44

Underskrifter

45
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och förbundschefen för Ibn Rushd Studieför-

Ibn Rushd är ett av tio studieförbund i Sverige som får

bund, 802411-0762, får härmed avge årsredovisning

del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer.

för räkenskapsåret 2018.01.01 - 2018.12.31.

Vi har funnits som självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund sedan 2008. Sedan dess

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Allmänt om organisationen och verksamheten

har vi växt och utvecklat vår folkbildningsverksamhet
tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Studieförbundet Ibn Rushd vill vara en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen och har

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar

fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Ibn

del av Sverige. Vi strävar efter att vara en stark aktör

Rushd är en ideell organisation, som är partipolitiskt

i det demokratiska samhällsbygget i Sverige. Vi vill

obunden. Inom det fria och frivilliga folkbildningsar-

vara med och bygga upp ett rättvist samhälle med ett

betets ram organiserar Ibn Rushd studie- och kultur-

tydligt fokus på mänskliga rättigheter och mot rasism

verksamhet. Ibn Rushd verkar utifrån muslimska vär-

som drabbar minoriteter och marginaliserade grupper.

deringar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet,
säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda

Ibn Rushd vill skapa större förståelse och respekt

rådgivning och förespråka möten.

människor emellan genom kultur- och bildningsinsatser.

Vi ser ett värde i att skapa nätverk inom civilsamhället,
bidra till en förändring till det bättre i samhället.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
Ibn Rushd fyllde tio år

Alla är välkomna till Ibn Rushds verksamheter som

Ibn Rushd har funnits som självständigt, statsbidrags-

finns över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa

berättigat studieförbund sedan 2008. Efter en kvali-

demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar

ficeringsperiod på två år, då Ibn Rushd var en del av

aktivt för att stärka den svensk-muslimska identite-

studieförbundet Sensus, fattade en enig styrelse för

ten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss

Folkbildningsrådet beslut om att Ibn Rushd skulle bli

i samhällsdebatten, producerar studiematerial och

en del av den svenska folkbildningsfamiljen. 2018

erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar

fyllde Ibn Rushd därmed tio år.

med myndigheter och andra intressenter för att kunna

och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans
med våra medlemsorganisationer.

På riksplanet drogs en tidigare aviserad satsning på

tagare snarare än att öka våra timvolymer. Detta har

föräldrars deltagande i barns lärande in. Ibn Rushd

höjt kvalitén i verksamheten och gjort att vi nått

hade redan börjat arbeta med denna satsning.

fler deltagare än någonsin. Under år 2018 nådde vi
16 040 unika personer med olika folkbildande insatser

Rik produktion av egna material

och betydligt fler om kulturprogrammen räknas in.

Under 2018 satsade Ibn Rushd på att ta fram flera
nya studiematerial att användas under studiecirklar

Resultat och ställning

och utbildningar.

Årets resultat och ställning har i stort sett varit planmässiga och i fas med budgetarna som reviderats tre

Cirkelledarna är några av de viktigaste personerna i

gånger under året enligt plan. Förbundets ordinarie

vår verksamhet och för dem skapades ett helt nytt

statsbidragsanslag har i stort sett varit oförändrat

paket bestående av handbok, utbildningsmall och

men de särskilda bidragen har ökat med anledning av

folkbildningspussel. Den nya handboken har ett

regeringens satsningar på utrikesfödda kvinnor och

genomarbetat pedagogiskt perspektiv och vänder sig

på föräldrars delaktighet i barns lärande.

till såväl nya cirkelledare som dem som vill utvecklas
ytterligare i rollen. Som ett komplement släpptes

Förbundsstyrelsen beslutade att avsätta 5 procent

under hösten Det fria lärandet – ett häfte som går på

av statsbidragsanslaget 2018 och 2019 i en nationell

djupet med betydelsen av folkbildning och vad som

utvecklingspott som ska användas för att utveckla

utmärker folkbildningen hos just Ibn Rushd.

verksamheten i hela förbundet. Under 2018 avsattes
därför 1 332 070 kronor för detta ändamål.

Även en ny handledning för cirkelledare i svenska såg
dagens ljus under året. Mera vardagssvenska heter

Årets negativa resultat var planmässigt då flera

materialet som är framtaget för att komplettera

investeringar i personal och verksamhet behövde

övriga läromedel med ett mer praktiskt, kommunika-

prioriteras för att klara av nuvarande och framtida

tionsinriktat underlag.

utmaningar.

Når alltfler deltagare

Icke-finansiella upplysningar

Under de senaste fyra åren har vi successivt ökat

Ibn Rushd Studieförbund är medlem i IDEA, arbets-

antalet deltagare i studiecirklar samtidigt som vi varit

givarförbundet för ideella organisationer, och

på ungefär samma nivå vad gäller antalet studie-

anslutet till två kollektivavtal: kollektivavtalet för

cirkeltimmar. Detta då vår plan varit att nå fler del-

tjänstemän samt kollektivavtalet för cirkelledare med

Minskat stöd till folkbildningen
Vid sidan av de statliga anslagen bidrar landsting/

FLERÅRSÖVERSIKT VERKSAMHET

Studieförbundet Ibn Rushd arbetar aktivt med

regioner och kommuner med viktigt stöd till folkbild-

att stödja och utveckla människors möjlighet till

ningen. Under åren 1992-2016 minskade kommuner-

Verksamhetsår

att organisera sig i föreningar och organisationer.

nas generella stöd till folkbildningen med 63 procent,

Studiecirkeltimmar

Särskilt marginaliserade grupper stärks genom de

visar en rapport som Folkbildningsrådet släppte

möjligheter som organisering ger dem. Som ett led

2018

2017

2016

2015

274 375

288 672

228 036

304 460

Unika i studiecirklar

9 254

8 541

6 682

6 411

2018. Valet 2018 förändrade det politiska läget på

Kulturprogram antal

2 317

1 726

1 625

1 951

i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar

många håll vilket också påverkade studieförbundens

Annan folkbildningsverksamhet timmar

40 943

33 757

56 693

83 410

och deltagare genom utbildning, finansiering och

lokala förutsättningar. På vissa håll genomfördes en

Unika i annan folkbildningsverksamhet

4 100

3 360

4 540

4 207

vägledning för att möjliggöra ett aktivt deltagande

alarmerande halvering av det kommunala stödet till

Uppdragsverksamhet timmar

9 121

7 141

4 404

2 324

i samhället samt möjliggöra en organisering av

studieförbunden.

Uppdragsverksamhet unika

2 761

1 654

2 639

199

särskilt marginaliserade grupper.
36
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flera ledare/lärare. Ibn Rushd har under året haft fyra

Under året har förbudet påbörjat arbetet med digital-

samverkansmöten med den lokala Unionen-klubben

isering av HR-funktioner, blad annat genom att använ-

på förbundet, där vi samverkat inom arbetsmiljö och

da sig av digitala verktyg för alla personalsamtal samt

personalfrågor.

för rekrytering.

EGET KAPITAL
Förändring av eget kapital

Ändamålsbestämda medel

Balanserat
eget kapital

Totalt eget
kapital

Ingående balans 2018-01-01

1 344 315

8 221 936

9 566 251

Under våren genomfördes en lönekartläggning på

Framtida utveckling

Ändamålsbestämdamedel från FBR

1 332 070

-1 332 070

förbundet. Lönekartläggningen visade att löneskillna-

Under 2019 kommer Ibn Rushd att stärka samverkan

Årets resultat 		

-1 039 146

-1 039 146

derna mellan kvinnor och män som utför lika och lik-

med de nationella medlemsorganisationerna. Denna

Utgående balans

2 676 385

5 850 720

8 527 104

nande arbete i huvudsak är sakliga. I tre yrkesgrupper

samverkan kommer att finansieras av den nationella

fanns det viss osaklig löneskillnad. En åtgärdsplan för

utvecklingspotten och kommer leda till ökad verk-

lönehöjningar skapades för dessa, och korrigeringar

samhetsvolym år 2019 men framför allt år 2020.

Belopp i kr
Not
		

2018.01.01
- 2018.12.31

2017.01.01
- 2017.12.31

Medlemsintäkter 		

13 500

15 000

Erhållna bidrag 		

33 402 316

30 515 606

Övriga versamhetsintäkter 		

2 959 823

2 042 267

Summa verksamhetens intäkter 		

36 375 639

32 572 873

utveckling av verksamheten 		

-934 051

-986 811

Förmedlade bidrag 		

-20 503 895

-17 313 020

Övriga verksamhetskostnader 		

-5 010 288

-5 040 428

3

-10 679 051

-8 050 861

Avskrivningar 		

-

-9 652

Verksamhetens resultat 		

-751 646

1 172 101

gjordes under lönerevisionen.
Under 2019 genomförs en omorganisation i distrikts2018 genomfördes en medarbetarundersökning

organisationen som syftar till att stärka personal-

där personalen fick svara på frågor om bland annat

organisationen och effektivisera verksamheten.

arbetstillfredsställelse och organisatorisk och social

Det kommer bland annat att. leda till större fokus på

arbetsmiljö. Detta år gjordes vissa förändringar av

uppföljning av verksamhet, personal och kvalitet.

enkätfrågorna. Vissa frågor och svarsalternativ har

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter

omformulerats, vissa frågor har slagits ihop och andra

Ibn Rushd avser att öka ambitionen inom verksam-

har styrkts.

hetsområdet etablering genom fler projektansökningar parallellt med de redan planerade verksamhe-

Förändringarna som gjordes inför 2018 års undersök-

terna med asylsökande och utrikesfödda kvinnor.

2

ning försvårar jämförelser med de undersökningar
som genomfördes 2017. Därför gjordes analysen

Förbundsstyrelsen har beslutat att under 2019

annorlunda än 2017. Man har valt att ta fram positiva

avveckla verksamheten inom bolaget Eventeq, som

och negativa trender samt analyserat resultatet i

tidigare arrangerade de muslimska familjedagarna.

Verksamhetens kostnader

förhållande till de arbetsmiljömål som förbundet har

Förvaltade stiftelser

fastställt.

Föreningen förvaltar inga stiftelser

Resultat från finansiella poster

Belopp i kr

2018.12.31

2017.12.31

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

Nedskrivning av finansiella

Totala intäkter

36 375 639

32 572 873

34 803 231

21 455 540

21 521 283

anläggningstillgångar och kortfristiga ... 		

-287 500

-

Anslag och bidrag

33 402 316

30 515 606

33 066 709

21 455 540

21 507 783

Ränteintäkter och liknande resultatposter 		

-

211

Årests resultat

-1 039 146

1 170 103

2 892 436

-1 002 620

-2 497 849

Räntekostnader och liknande resultatposter 		

-

-2 209

Balansomslutning

18 007 869

19 512 506

16 446 647

12 028 760

123 330 339

Resultat efter finansiella poster 		

-1 039 146

1 170 103

48%

49%

51%

46%

53%

Resultat före skatt 		

-1 039 146

1 170 103

89

82

78

56

54

Årets resultat 		

-1 039 146

1 170 103

24

23

19

15

14

Soliditet %
Antal anställda
(inklusive både förbund och distrikt)

Varav anställda på förbundskansliet

38

Kostnader för utbildning och

Personalkostnader

FLERÅRSÖVERSIKT

4
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FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT							

BALANSRÄKNING fortsättning

			
Belopp
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 			

-1 039 146

Utnyttjade av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år 		

-

Belopp i kr

Not

2018.12.31

2017.12.31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar 		
som erhållits men inte utnyttjats under året			

-1 332 070

Ändamålsbestämda medel 		

2 676 385

1 344 315

Kvarstående belopp för årets/Banlanserat kapital 			

5 850 720

Balanserat kapital 		

5 850 719

8 221 936

Summa eget kapital 		

8 527 104

9 566 251

Leverantörsskulder 		

10 012

-

Skuld ej nyttjade bidrag 		

300 800

530 000

Skuld till distrikten

6 508 503

6 335 836

Övriga kortfristiga skulder 		

1 348 727

1 087 533

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 		

1 312 723

2 012 886

		

9 480 765

9 966 255

Summa eget kapital och skulder 		

18 007 869

19 532 506

Kortfristiga skulder

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018.12.31

2017.12.31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

7

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

-

-

5

-

-

		

-

-

Andelar i koncernföretag 		

420 000

45 000

Fordringar på intresseföretag 		

6 525 000

6 350 000

		

6 945 000

6 395 000

Summa anläggningstillgångar 		

6 945 000

6 395 000

123 566

358 182

Fordringar distrikten 		

6 676 081

2 269 024

Övriga fordringar 		

807 699

762 896

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		

783 748

594 363

		

8 391 094

3 984 465

Kassa och bank		

2 671 775

9 153 041

Summa omsättningstillgångar		

11 062 869

13 137 506

Summa tillgångar 		

18 007 869

19 532 506

Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

40
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Ersättningar till anställda

Belopp i kr om inget annat anges

Löpande ersättningar till anställda i form av löner,
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med

Allmänna redovisningsprinciper

att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensions-

Belopp i kr om inget annat anges.

förpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med

Kundfordringar och övriga fordringar

finns någon indikation på nedskrivningsbehov i

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar.

någon av de finansiella anläggningstillgångarna.

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas

Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda

bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträknings-

osäkra fordringar.

posten. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivnings-

Nedskrivningsprövning av finansiella
anläggningstillgångar

behovet prövas individuellt för aktier och andelar och

Vid varje balansdag bedömer föreningen om det

som är väsentliga.

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

BALANSRÄKNINGEN
Materiella anläggningstillgångar

NOT 2 Intäkternas fördelning

koncernredovisning (K3).

Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana till-

Intäkternas fördelning

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

gångar som inte längre uppfyller kraven att definieras

övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar

2018.01.01
- 2018.12.31

2017.01.01
-2017.12.31

13 500

15 000

26 680 000

26 886 300

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter

som materiella anläggningstillgångar.

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som

Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50% av

Hyresintäkter

1 296 106

1 298 244

föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen

prisbasbeloppet har utifrån väsentlighetsbedömning

Särskilda bidrag FBR

6 685 500

3 333 244

räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om

redovisats som kostnad.

Större projekt

1 184 498

238 547

516 035

801 537

36 375 639

32 572 872

Bidrag från FBR*

Övriga intäkter

inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det
som erhållits eller kommer att erhållas.

Medlemsintäkter

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaff-

Summa
*Under 2018 avser följande resultatmedel för 2017

Bidrag

ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att er-

till förvärvet av tillgången. Bidrag, privaträttsliga och

hålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas

offentligrättsliga bidrag som avser förvärv av materiell

som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget

anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaff-

NOT 3 Anställda och personalkostnader

uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kost-

ningsvärde.

Intäkternas fördelning

nader (t ex för administration) redovisas samma

12 000

2018.01.01
- 2018.12.31

2017.01.01
-2017.12.31

5,4

7,0

Kvinnor

10,0

7,5

Totalt

15,4

14,5

2018-01-01
- 2018-12-31

2017-01-01
- 2017-12-31

6 428 489

4 816 146

681 698

544 610

2018.01.01
- 2018.12.31

2017.01.01
-2017.12.31

Löner och andra ersättningar:

7 110 187

5 360 756

Sociala kostnader

2 919 660

1 933 424

372 135

272 852

Män

räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett

Realisationsvinst respektive realisationsförlust

att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga

vid avyttring av en materiell anläggningstillgång

värdet av den tillgång som organisationen fått eller

redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive

kommer att få.

Övriga verksamhetskostnader.

Nettoomsättning

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema-

Löner och andra ersättningar exkl. rektor och styrelse

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas

tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Rektor och styrelse

normalt vid försäljningstillfället.

När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelse och rektor samt anställda

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Övriga intäkter
Övriga intäkter består av intäkter från hyresgäster

Linjär avskrivningsmetod används.

och lönebidrag men även av poster av engångskarak-

42

tär så som beviljade medel för projekt och uppdrag.

Följande avskrivningstider tillämpas:

I det fall övriga intäkter förekommer beskrivs när

Datautrustning 3 år

dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.

Övriga inventarier 3 år

Löner och andra ersättningar samt
sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

(varav pensionskostnader)
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Spec av företagets innehav av andelar i intresseföretag
NOT 4 Verksamhetens kostnader

1) Ägarandelen

av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totaltantal aktier.
2018.01.01
- 2018.12.31

2017.01.01
-2017.12.31

Justerat eget kapital och årets resultat behöver inte anges för intresseföretag som redovisas enligt kapital-

934 051

986 811

förbund 12 (13) 802411-0762 koncernredovisning enligt 7 kap. 3 § ÅRL. Vidare behöver inte uppgift lämnas

15 185 598

15 325 191

Förmedlade bidrag arr. typ 2-3

3 814 200

1 987 829

Förmedlade bidrag arr. typ 6

1 273 680

-

Förmedlade bidrag arr. typ 7

230 417

-

21 437 946

18 299 831

Direkta verksamhetskostnader
Förmedlade bidrag

Summa

andelsmetod i en av moderföretaget upprättad koncernredovisning eller en överordnad Ibn Rushd Studieför företag som ägs till mindre än 50% och som inte offentliggör sin balansräkning, se 5 kap. 9 § fjärde
stycket ÅRL.
Intresseföretag/
org nr, säte

Antal
andelar i %1

Redovisat
värde

556981-2620, Granhedsgården AB

50

25 000

559075-4494, EventeQ AB

40

20 000

Direkt ägda

NOT 5 Inventarier, verktyg och installationer
2018.12.31

2017.12.31

1 457 853

1 457 853

1 457 853

1 457 853

-1 457 853

-1 448 201

-

-9 652

-1 457 853

-1 457 853

-

-

Ackumulerade anskaffningsvärden
- Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

NOT 7 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2018.12.31

2017.12.31

530 000

-

-530 000

-

Erhållna under året

5 778 800

4 748 500

Ianspråktaget under året

-5 478 000

-4 218 500

Summa utgående balans

300 800

530 000

Offentliga bidrag till verksamheten

300 800

530 000

Summa

300 800

530 000

Ingående balans
Återbetalning av tidigare års ej nyttjade bidrag

Specifikation av utgående balans

NOT 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2018.12.31

2017.12.31

45 000

25 000

375 000

20 000

420 000

45 000

6 350 000

6 420 000

175 000

-

Amortering, avgående fordringar 		

-70 000

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Förvärv
Redovisat värde vid årets slut
Ingående fordringar
Tillkommande fordringar
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Utgående fordringar

6 525 000

6 350 000

Utgående redovisat värde

6 525 000

6 350 000
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Underskrifter
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Revisionsberättelse

Ort och datum
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