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Ibn Rushd

2019 var ett lika viktigt som utmanande
år för studieförbundet Ibn Rushd. När Folkbildningsrådets studie om oss publicerades i
september markerade den slutet på en lång
väntan, men också början på något nytt.

och hållbar förändring. Därmed inleddes också
en förändringsresa internt. Vi stärker banden
till våra medlemsorganisationer, höjer kompetensen hos såväl personal som förtroendevalda
och vässar våra egna demokratiska strukturer.
Det är ett omistligt arbete vi påbörjat för att
även fortsättningsvis kunna vara en av Sveriges
mest relevanta folkbildningsaktörer.

Det senaste decenniet har präglats av ett
hårdnande samhällsklimat. Vi, liksom andra
aktivistiska organisationer i civilsamhället, har
fått se vårt utrymme krympa i takt med att
högerextrema krafter vunnit mark. Argument
baserade på rykten får snabbt fötter och hittar
in i maktens salonger. Där har demokratin
blivit ett tacksamt slagträ för dem som i själva
verket vill hindra minoriteter från att kräva
sina rättigheter. Inte sällan är det i demokratins eget namn som den begränsas.

Samtidigt står hela samhället inför ett viktigt
arbete i form av att värna civilsamhället och
stå upp för den faktiska innebörden av demokrati. Där ingår det att låta människor växa
och ta plats på egna villkor, med avstamp i
trygga rum. Hos Ibn Rushd finns de rummen
– därför är vi också ett självklart val av samarbetspartner när det kommer till att nå ut med
information om saker som EU-valet, smittskydd eller jämställt föräldraskap.

Kärnan i Ibn Rushds aktivism ligger i att bidra
till människors utveckling, delaktighet och mobilisering. Vi står upp för något som egentligen
borde vara självklart – att man inte ska behöva
tumma på sin identitet eller livsåskådning för
att vara en självklar del av Sverige.

Vi tror på att positiv utveckling alltid är möjlig.
I människor, i organisationer, i samhället i
stort.

– folkbildning med fokus på mångfald,
rättigheter och livsåskådning
under 2019 anordnade ibn rushd totalt 285 000 folkbildningstimmar i form av studiecirklar,
kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Bakom siffrorna gömmer sig mängder av
mänskliga möten, utveckling och engagemang. Vi kan stolt konstatera att vi når ut till grupper
som många andra har svårt att nå, såsom nyanlända, personer med kort utbildningsbakgrund
och boende i socioekonomiskt missgynnade områden. På så vis är Ibn Rushd med och bygger
ett mer inkluderande samhälle.
Ibn Rushds uppdrag är att:

det f inns tio svenska studieförbund som får
pengar från stat, kommun och landsting/regioner för

• Stärka och utveckla demokratin inom den mus-

att bedriva folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi

limska folkrörelsen och bidra till att fullborda den

är fortfarande ett ungt studieförbund – 2019 hade vi

svenska demokratin genom delaktighet, organi-

funnits som ett självständigt och statsbidragsberätti-

sering och påverkan.

gat studieförbund i elva år.

• Med folkbildning som verktyg göra det möjligt

Ibn Rushds uppdrag tar avstamp i en vision om att

för människor att enskilt och i grupp utvecklas,

muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Liksom

stärkas i sin identitet och engagera sig i samhälls-

de flesta andra studieförbund grundades vi av folk-

utvecklingen.

rörelseorganisationer, i vårt fall ett antal muslimska

• Skapa större förståelse, respekt och tolerans

sådana. De återfinns i dag bland våra medlemsorga-

människor emellan genom kultur- och kunskaps-

nisationer.

insatser.

För oss är Folkbildningsrådets studie ett kvitto
på att vi behövs. Vi sträcker på oss lite extra
när vi läser om hur vi når ut till de marginaliserade grupper som i dag behöver folkbildningen
allra mest. Vi är också glada över att myten
om att vi skulle vara kopplade till Muslimska
brödraskapet en gång för alla tillbakavisas.
Vid sidan av berömmet ringar studien in några
viktiga brister. En stor del av hösten 2019 ägnades åt att förstå dem, gå på djupet med orsakssambanden och skapa en plan för långsiktig

Zana Muhammad, förbundsordförande
Alve Högman, förbundschef

Kvinnornas bildningshus i Flemingsberg.
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bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

för att påtala behovet av förändring eller för att vara

• Bidra

till att bredda intresset för och öka delaktig-

Grunden för folkbildningen är att den är fri och fri-

obekväma. Vår verksamhet ska alltid kunna påvisa

heten i kulturlivet.

villig. Studieförbunden och folkhögskolorna gör det
möjligt att mötas på ett helt annat sätt än i exempelvis skolsystemet. På egna villkor kommer människor
samman för att lära sig mer, utvecklas och stärka
sina möjligheter att påverka – både det egna livet
och samhället.
Förutom att folkbildningen ska vara fri och frivil-

förändring.

All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller sig till dessa

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som

syften. För oss är det särskilt viktigt att nå ut till

värnar rättigheter, bejakar mångfald och skapar för-

människor och grupper som saknar en lång tradition

utsättningar för medborgarnas och civilsamhällets

och erfarenhet av organisering i Sverige. Genom vår

engagemang. Vår grundsyn kan delas in i följande

unika profil och vår förmåga att nå inte minst margi-

områden:

naliserade grupper är vi med och skapar ett inklude-

lig gäller att den ska vara deltagarstyrd, läroplans-

Tro

rande samhälle.

och betygsfri, ideologiskt och/eller innehållsmässigt
profilerad, mångsidig, flexibel och riksomfattande.

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har

Vår värdegrund

Studieförbundens folkbildning har tre olika former:

Ibn Rushds värdegrund sammanfattas av våra fyra

studiecirklar, kulturprogram och annan folkbild-

kärnvärden: möte, reflektion, stolthet och förändring.

ningsverksamhet. Den sistnämnda verksamhetsformen kan till exempel utgöras av prova på-dagar och

rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin
religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn

Odling med Ibn Rushd.

Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna

ref lektion ska alla i vår verksamhet ha tid till. Det

som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet,

helgkurser.

möte är helt centralt i folkbildningen och har en stark

måste alltid finnas utrymme för de kritiska frågorna,

säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda

tradition i den muslimska religionen och kulturen.

det existentiella tänkandet, dialogen med andra och

rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd mot-

Staten har fyra övergripande syften med sitt
stöd till folkbildningen, nämligen att:

Mötet mellan människor har ett egenvärde vid alla

det egna växandet. För att delta i våra verksamheter

sätter sig alla former av extrema yttringar, våld och

våra aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas, för-

ska man exempelvis inte behöva praktisera islam på

förtryck.

domar förebyggas och rättigheter säkras. Därför ska

ett visst sätt, ha en viss akademisk utbildning eller

dialog och erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår

en viss mängd arbetslivserfarenhet. Grunden för vår

verksamhet ska det finnas möjlighet att mötas över

folkbildningsverksamhet ska vara den egna utveck-

religionsgränser, kulturella skillnader och språkliga

lingen som sker genom reflektion, oberoende av vem

barriärer.

man är.

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

•Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfaldmänniskor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja

stolthet över sig själv och den identitet man har, över

”Ibn Rushd jobbar för en
medveten livsstil som ligger
bortom det materialistiska
och individualistiska.”
Samhälle

Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna känna.
Vi strävar mot ett samhälle där det är möjligt att

Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mång-

vara stolt över att vara svensk och muslim. Vi arbetar

fald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det demo-

för att stärka den svenskmuslimska identiteten och

kratiska samhället och kämpar för att alla människor

prioriterar verksamhet som stärker den muslimska

ska ha samma värde och rättigheter oberoende av

gruppens egenmakt och stolthet.

vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn
Rushd motverkar alla former av rasism, ojämlikhet

förändring är centralt för folkbildning vare sig det

och diskriminering.

sker på individnivå eller på samhällsnivå. När vi ser

Miljö och hälsa

negativa tendenser eller fenomen omkring oss strävar
vi efter en förändring. Förändring kan vara större för-

En av Ibn Rushds aktiviteter.

6

Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens

ståelse mellan muslimer och icke-muslimer, stärkta

resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar

rättigheter för utsatta minoriteter eller att motverka

för en medveten livsstil som ligger bortom det mate-

alkoholnormen. Förändring kan också innebära att

rialistiska och individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa

en individ får större kunskaper, blir mer engagerad

för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en

eller rik på nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda

större miljömedvetenhet.

7
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Viktiga
händelser 2019

Bildning och kultur

Personal

och kulturen ges utrymme att stärka identiteter, ut-

årskiftet 2019/2020 var vi totalt 75 anställda, varav

trycka budskap, utveckla individer och öka kunskaps-

40 kvinnor och 35 män. Många i personalen arbetar

nivån. Ibn Rushd arbetar för allas rätt till deltagande i

deltid. Under året tillsattes flera nya tjänster, bland

och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimu-

annat en verksamhetsutvecklare med särskilt fokus

lera de kulturinitiativ som är progressiva och respekt-

på att utveckla samarbetet med Islamiska Shiasam-

fulla samt leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd

funden.

Studie om Ibn Rushd presenterades

ningen. Under åren 1992-2016 minskade kommunernas

Verksamheten under 2019

en oberoende studie om Ibn Rushd. Studien leddes

enligt en rapport från Folkbildningsrådet.

Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen

Ibn Rushds personalstyrka har en stor mångfald. Vid

motsätter sig yttringar som är hetsande, kränkande
eller hatfyllda.

Så ser organisationen ut

Målsättningar för Ibn Rushds
verksamhet 2019:

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela
Sverige. Varje distrikt har en distriktsstyrelse. För-

1

bundskansliet ligger i Solna.
I dagsläget har vi 13 bemannade kontor. Nyast är
våra lokaler i Gävle samt i Flemingsberg, Stockholm.

 tärka den svenskmuslimska
S
folkrörelsen

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

Förbundsstyrelse och stämma

arbetar med att stärka den svenskmuslimska iden-

Den övergripande styrningen av förbundet är det

titeten hos många av våra deltagare och hjälper

Ibn Rushds förbundsstyrelse som ansvarar för.

dem samtidigt i deras demokratiska folkrörelseor-

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman som

ganisering. Vi jobbar också med att sprida kun-

är Ibn Rushds högsta beslutande organ.
Under förbundsstämman samlas ombud för våra
nationella medlemsorganisationer och våra distriktsbudget. 2019 års stämma hölls lördagen den 8 juni i
Grillska huset i Stockholm. Förbundsstyrelsen består
sedan dess av Zana Muhammad (ordförande), Zainab
Marrakchi (vice ordf.), Salim Govani, Lejla Porovic, Akil
Zahiri, Nasser Ibrahim Aden och Najma Osman.

Medlemsorganisationer

ompröva vårt statsbidrag. Ett av de vanligaste argu-

högsta andelen ”nybörjare” – personer som aldrig

mentet för att neka oss bidrag är en påstådd koppling
till Muslimska brödraskapet. Studien visar tydligt att

folkbildningsaktivitet. För Ibn Rushd är studien ett

någon sådan koppling inte finns.

antisemitism, arbeta mer aktivt för jämställt styre i

Vara en tillgänglig och
stabil organisation

plats med kompetenta och nöjda medarbetare.

Ny tjänstemannaorganisation togs fram

Några tydliga förbättringsområden lyfts också

Vi behöver också ytterligare stärka vårt arbete mot

stabil grund. Vi vill också vara en attraktiv arbets-

Sverige, Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige och

staterande efter den – att det inte finns några skäl att

2018 var Ibn Rushd det studieförbund som hade den

la idéer, initiera debatter och bredda den ofta skeva

av vår verksamhet som bygger på en kvalitativ och

ka Förbundet i Sverige, Islamiska Shiasamfunden i

noggranna studie och med Folkbildningsrådets kon-

peisk härkomst, är korttidsutbildade eller nyanlända.

framkanten av samhällsutvecklingen. Vi vill utveck-

lokala verksamheten. Vi vill ha en god utveckling

Islamiska Föreningar i Sverige, Islamic Relief, Islamis-

På Ibn Rushd känner vi oss trygga med Erik Amnås

socioekonomiskt eftersatta områden, har utomeuro-

mycket med att utmana och motverka homofobi.

sation som når nya målgrupper och finns nära den

på nationell nivå: Eritreanskt Kulturforum, Förenade

ten av dessa har kommit från Sverigedemokraterna.

Deltagarna består till stor del av personer som bor i

Ibn Rushd vill vara en aktiv och relevant resurs i

Ibn Rushd vill vara en stark och tillgänglig organi-

I dagsläget har Ibn Rushd sju medlemsorganisationer

i en rad lokala motioner och interpellationer. Majorite-

Ibn Rushd lyckas nå målgrupper som få andra når.

fram i studien. Ibn Rushd har inte arbetat tillräckligt

           

diskussioner. Stödet till oss har under 2019 ifrågasatts

lunda ut utan Ibn Rushd. Det beror främst på att

   Vara en aktiv resurs i
            
samhällsutvecklingen

3

sens ärenden.

Ibn Rushd har varit särskilt utpekat i en del av dessa

kratisyfte och att folkbildningen hade sett annor-

het gör nytta för samhället.

samhället står inför.

förbundschef. Utskottet bereder och följer upp styrel-

halverats.

Rushds verksamhet uppfyller folkbildningens demo-

viktigt kvitto på att vi behövs och på att vår verksam-

och bidra i lösningen av de stora ödesfrågorna som

ende av ordförande, vice ordförande, kassör och

I en del kommuner har stödet till studieförbunden

Ett par centrala slutsatser i studien är att Ibn

de hatbrott som kan drabba muslimer i Sverige.

historieskrivningen. Ibn Rushd vill också ta ansvar

Förbundsstyrelsen har ett arbetsutskott bestå-

förbundens lokala förutsättningar de senaste åren.

Örebro universitet.

tidigare deltagit i en studiecirkel eller någon annan

2

styrelser för att bland annat besluta om mål och ram-

Även politiska förändringar har påverkat studie-

av Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap vid

skap om islam och muslimer till allmänheten och

kämpar aktivt mot den rasism, diskriminering och

generella stöd till folkbildningen med 63 procent, detta

I september 2019 publicerade Folkbildningsrådet

Under 2019 pågick arbetet med att ta fram en ny
tjänstemannaorganisation för Ibn Rushd. Den största
förändringen har skett på distriktsnivå i syfte att göra
distrikten mer självständiga. Den tidigare rollen som
verksamhetsledare i distrikten har i och med detta

medlemsorganisationer samt bli bättre på att leva

ersatts av en ny roll som distriktschef. Fokus vid rekry-

upp till vår ambition att samla det svensk-muslimska

teringarna har legat på strategi och ledarskap. Utöver

civilsamhället.

detta har alla distrikt fått varsin kvalitetshandläggare.

Ibn Rushd ser studiens utifrånperspektiv som

På kansliet har en tjänst som organisationssekrete-

viktigt och mycket lärorikt för vår organisation. Under

rare inrättats i syfte att stärka Ibn Rushds interna de-

hösten 2019 pågick arbetet med att ta fram en väl
förankrad åtgärdsplan efter studien.

mokratiska strukturer, stötta styrelserna och förbättra

Minskat stöd till folkbildningen – och ökat
ifrågasättande av Ibn Rushd

administrativ chef och kvalitetschef, har slagits sam-

relationen till medlemsorganisationerna. Två tjänster,
man till en tjänst som kanslichef.
I juli 2019 tillträdde Ibn Rushds nya förbundschef,

Vid sidan av de statliga anslagen bidrar landsting/

Alve Högman.

regioner och kommuner med viktigt stöd till folkbild-

Sveriges unga muslimer.
8
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nya chefen: ”Ibn Rushd befinner
sig i folkbildningens frontlinje”
– Sloganen var ”en renässans i folk-

rektor/förbundschef i sex års tid.

bildningen” och det var verkligen så.

Många av samtalen under över-

Det var att skapa folkbildning från

lämningen handlade enligt Alve

grunden och det var fantastiskt att

Högman just om att vara en proak-

vara med om. Man mötte målgrup-

tiv, demokratistärkande kraft.

pen på ett väldigt häftigt sätt.

– Jag tycker att det är väldigt fint.
Svårt och stort, men ändå tydligt.

ibn rushds nya förbundschef
alve högman har en gedigen
civilsamhällesbakgrund. Under

Nedslag i verksamheten 2019
en av de saker som utmärker folkbildningen är att

vi med att stärka den svenskmuslimska identiteten

den är ideologiskt och/eller innehållsmässigt profi-

genom studiecirklar om Koranen och andra aspekter

lerad. Varje folkhögskola och studieförbund har sin

av islam.

profil och det är det som gör folkbildningen unik. Ibn

Förebyggande arbete mot extremism är också

Rushd är fast förankrat i den muslimska folkrörelsen

en viktig del av vårt arbete inom området livsåskåd-

och har ett särskilt fokus på mångfald, rättigheter

ning, liksom interreligiös verksamhet som bidrar till

och livsåskådning. Ämnesmässigt delar vi in vår verk-

att skapa ett öppnare samhälle.

Efter en avstickare i det vanliga

Det handlar verkligen om att vara

skolväsendet – då han längtade

en kraft för folkbildning och demo-

tillbaka till folkbildningen – blev

krati och att det också ska vara de

Alve Högman rektor för Stadsmis-

verktygen man diskuterar.

demokrati, kultur och människa/natur.

hann ha i ungefär två år innan

Under tiden på Kista folkhögskola

Livsåskådning

chefstjänsten på Ibn Rushd blev

skaffade sig Alve Högman en stark

ledig.

tro på folkbildningens inneboende

sionens skolstiftelse, ett jobb han

studenttiden drev han, med stöd

kraft. Det häftigaste, tycker han, är

av Olof Palmes internationella cen-

En av de saker som tilltalade

att den befinner sig mitt i sam-

ter, ett projekt för att öka kvinnors

honom, berättar han, var styrel-

hällsförändringen.

delaktighet i det politiska besluts-

sens inställning till det rådande

– Allt folkbildningen gör är så

fattandet i Moçambique. Efter sin

samhällsklimatet och kritiken mot

aktuellt för var samhället står här

statsvetarexamen erbjöds han

Ibn Rushd. Att mediebilden delvis

och nu. Det är också så otroligt

en projektledartjänst på Centrum

är mycket negativ är ingen hem-

flexibelt. Man möter människor

mot rasism och därifrån var klivet

lighet, och Alve Högman tillstår

just där de står, mitt i vardagen.

till Kista folkhögskola inte långt.

att även han inledningsvis var lite

Att få jobba som ledare i en sådan

– Jag kom dit som projektledare för

påverkad av den.

kontext är superlyxigt.

en medborgarmässa, och då fick

– Men när jag läser och hör om allt

jag blodad tand på folkbildning. Så

positivt som görs känner jag väldigt

Alve Högman talar vidare om folk-

där stannade jag i sju år.

starkt att det är där man ska lägga

bildningen som en samhällsresurs,

fokus, på den otroliga kraft som

något som minskar klyftor och får

När Alve Högman kom till Kista

finns inom förbundet och på de

människor att mötas. Liksom Kista

folkhögskola hade skolan bara fun-

fina förutsättningarna som finns

folkhögskola innebar en renäs-

nits i några få år. Verksamheten

för att arbeta vidare. Styrelsen drivs

sans när den startade anser Alve

växte fram organiskt, beskriver

inte av oro och rädsla och det vill

Högman att Ibn Rushd bedriver en

han det som – i takt med det

heller aldrig jag göra.

spjutspetsverksamhet nu.

omgivande samhället och med

Tillsammans med olika trossamfund genomför

samhet i fyra huvudsakliga områden: livsåskådning,

vi exempelvis Eidfestivaler, styrelseutbildningar och
kompetensutveckling för imamer. Religiösa ceremonier och liknande faller däremot utanför folkbildningens ram och stöttas inte av oss.

Många av Ibn Rushds medlems- och samarbetsföreningar har muslimsk inriktning även om vi också

Identitetsstärkande arbete för muslimer

samlar föreningar som helt saknar religiös profil.
Vi tror på religionsfrihet – ett samhälle där den som

Att stärka den svenskmuslimska identiteten är viktigt

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

för studieförbundet Ibn Rushd. Det innebär att vi

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

arbetar för att svenska muslimer ska känna trygghet i

Livsåskådningsfrågor, särskilt de som är kopplade

både det svenska och det muslimska. När man känner

till religionen islam, är en viktig del av vår verksam-

denna trygghet blir man också starkare i sig själv och

het. Att få fördjupa sig i sin religion kan enligt oss

mer motiverad att ta plats i samhället, tror vi. På så

vara ett sätt att växa som människa. Därför arbetar

vis stärks också demokratin.

– Ibn Rushd befinner sig verkligen

målgruppens önskemål, förutsätt-

Alve Högmans föregångare på pos-

i frontlinjen av folkbildningen. Det

ningar och behov.

ten, Omar Mustafa, var Ibn Rushds

känns riktigt kul att få vara med där.
Higmo, Elif och Emma deltog i en ramadanaktivitet med Göteborgs unga muslimer (se sidan 14).
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En stor del av Ibn Rushds verksamhet ligger inom

och Akeem.

ramen för denna strävan, såsom de studiecirklar som

– Vi har kommit hit för att fira Eid, låta barnen ta del

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

av roliga aktiviteter, ha skoj tillsammans och känna

2019 slutrapporterade vi över 3 300 studiecirklar,

samhörighet, berättade Rahi.

bn rushd årsberättelse 2019

Eidfirande med Ibn Rushd.

kulturprogram och andra arrangemang inom ämnesområdet livsåskådning.

Liksom många andra lyfte hon vikten av offentliga

I januari 2019 släppte vi för andra gången en

Eidfiranden, framför allt för barnens skull.

svenskmuslimsk almanacka, denna gång med temat

– Det känns viktigt att visa dem det, att det är en del

kvinnor inom islam. Almanackan kombinerar den gre-

av deras kultur. I hemlandet är det en annan sak men

gorianska kalendern med den muslimska så kallade

i Sverige får man ta det som finns. Vi är jätteglada att

hijri-kalendern och har varit en mycket efterfrågad

det går att komma hit i dag, sa hon.

produkt.
Också offerhögtiden Eid al-Adha är en viktig högtid

”Att möta personer som
har en annan tro än man
själv kan vara ett sätt att förstå andra – och samtidigt
komma närmare sig själv. ”

för hundratusentals svenskar. 2019 inföll Eid al-Adha
i augusti och ett av många uppskattade firanden var
familjefestivalen Eid för alla på Världskulturmuseet i
Göteborg. Ibn Rushd var med och arrangerade festivalen som är en tradition med över tio år på nacken.

Utbildning i vigselrätt för imamer

Aktiviteter under ramadan

Under 2019 anordnade Ibn Rushd vigselrättsutbild-

Det muslimska årets viktigaste månad är fastemåna-

ning för imamer vid två tillfällen. Utbildningen, som

den ramadan, som 2019 inföll i maj-juni i den svenska

är mycket efterfrågad, tar upp juridiska aspekter som

kalendern. Ibn Rushd vill bidra till att sprida kunskap

hindersprövning och vad lagen säger om vilka som

om ramadan och dess traditioner i ett svenskt sam-

får ingå äktenskap med varandra. För att kunna få

manhang. Att fasta från soluppgång till solnedgång

vigselrätt behöver deltagaren genomföra en kun-

kan vara en utmaning, inte minst under årets ljusaste

skapskontroll hos myndigheten Kammarkollegiet som

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

också utfärdar vigselrätten.

dan tar upp vid sidan av fastans religiösa innebörd.

Interreligiösa möten skapar förståelse

Eidfiranden blir allt större

Att möta personer som har en annan tro än man själv

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

kan vara ett sätt att förstå andra – och samtidigt

limska fastemånaden ramadan avslutas, ordnar Ibn

komma närmare sig själv. Hösten 2018 startade Ibn

Rushd firanden och festivaler över hela landet.

Rushd distrikt Stockholm-Uppsala upp en studiecirkel

I Malmö är Ibn Rushd distrikt Södra huvudarrangör

i scriptural reasoning tillsammans med Myndigheten

till landets största Eidfest i Folkets park på Möllevång-

för stöd till trossamfund och Centrum för religions-

en. Även till Hågelbyparken i Botkyrka, Stockholm,

dialog i Stockholms stift, Svenska kyrkan. Scriptural

kommer årligen flera tusen personer för att fira Eid

reasoning är en särskild metod för interreligiös dialog

med Ibn Rushd. Årets evenemang gick av stapeln den

som handlar om att diskutera utdrag ur de heliga

9 juni och arrangerades i samarbete med medlemsor-

skrifterna med nyfikenhet, öppenhet och respekt.

ganisationen Islamic Relief. En av deltagarna var Rahi

Under 2019 startades en ny omgång av den kvinno-

från Bredäng som hade dukat upp fika under ett träd

separatiska studiecirkeln som blev väldigt populär

tillsammans med maken Nabil och barnen Aisha, Aziz

bland kvinnor i olika åldrar.
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unga muslimer i göteborg: ”Man vill
göra det bästa av ramadan”

Demokrati

intersektionell ingång till ämnet jämställdhet. Det

en handlar uttryckligen om demokrati – att stödja

baserade på olika kategorier, såsom kön, etnicitet och

och i dag satsar vi på föreläsningar,

en lördagskväll i moskén är för

stärka och utveckla demokratin inom den muslimska

viktigaste månad, är en tidpunkt

men i samband med dem har vi all-

dem något efterlängtat.

folkrörelsen. Det gör vi bland annat genom våra

då gemenskapen är extra viktig

tid lite lära känna-aktiviteter också,

– För mig handlar det mycket om

föreningsutbildningar.

och då många vill ta chansen att

säger Anes Cherigui.

att komma hit och vara med andra

Samtidigt kan all folkbildning sägas vara de-

människor som är som en själv. Det

mokratistärkande eftersom den får människor att

medlemsförening Göteborgs unga

På kvällens program står en före-

gör att man kan slappna av, säger

gå samman, utvecklas och bli starkare i sin identi-

muslimer innebär de trettio dagar-

läsning med Aberderisak Adam

Emma.

tet. Det gör det möjligt för fler att engagera sig i

na ett späckat program med både

under rubriken En djupdykning i

– Exakt, så fort man kommer in här

samhällsutvecklingen. I Ibn Rushds verksamhet är

kunskap och umgänge i fokus.

ramadan, ytterligare en föreläs-

känner man ro. Jag kan vara hur

andelen korttidsutbildade, utrikesfödda, unga och

ning om att starta företag samt

stressad som helst, när jag kommer

nyanlända större än hos något annat studieförbund.

bjuder år 2019 på sommarvärme

ett litet quiz bestående av såväl

till moskén blir jag lugn, säger Elif.

Det är grupper där folkbildningen kan göra stor skill-

och löpartävling i Göteborg den 18

islamrelaterade som allmänna

maj. Samtidigt som eftersläntrar-

frågor. Abderisak Adam, som till

Fastan är vad som främst brukar

na i Göteborgsvarvet glider förbi

vardags forskar på teknikhögsko-

förknippas med ramadan, men

liga rättigheternas ställning i Sverige och att mot-

nere vid älven hålls eftermiddags-

lan Chalmers och är en populär

för många handlar månaden lika

verka alla former av odemokratiska yttringar som

bönen i Göteborgs moské. Efter

föreläsare i Göteborg, är det stora

mycket om personlig utveckling

begränsar människor och skadar samhället och

den börjar kvällens program med

dragplåstret. Hans föreläsning

på ett mycket bredare plan. Att

demokratin. Därför folkbildar vi om rasism, islamofo-

Göteborgs unga muslimer, GUM.

kretsar framför allt kring vad Kor-

fokusera inåt, öva sig i tålamod

bi och våldsbejakande extremism.

Runt 100 ungdomar har kommit

anen säger om ramadan, och kring

och odla sin solidaritet med dem

för att tillbringa en del av lördags-

betydelsen av fastan. En av poäng-

som har det sämre. För Higmo Arif

kvällen i moskén.

erna med den är att den stärker en

känns det viktigt att ta vara på

– Förra veckan blev vi faktiskt

inför resten av året, menar han.

tiden.

lite chockade över att det kom så

– Fastan gör dig närvarande, för

många. Det känns kul att ung-

du är hungrig. Du tänker varför är

– Ramadan är bara 30 dagar, så

domarna engagerar sig, säger

jag hungrig? Jo, det är för Allahs

man vill verkligen göra det bästa av

El-mehdi Siguerdjidjene, ledamot i

skull som jag är det. Det är svårt att

dem. Träffa syskon, lära sig nya sa-

GUM:s styrelse.

fasta och efteråt blir det lättare att

ker, bli starkare i sin tro, säger hon.

göra allt det andra, som att be fem

Alla i gänget har varit GUM-med-

gånger om dagen.

lemmar i flera år. Här har de även

Både El-mehdi och Anes Cherigui, som är ordförande, har varit

religion, samspelar.

verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla

ramadan, det muslimska årets

Den andra lördagen i ramadan

innebär att utgångspunkten är att maktrelationer

Ett av statens syften med stödet till folkbildning-

demokratin. En del av Ibn Rushds uppdrag är att

stärkas i sin tro. För Ibn Rushds

”I Ibn Rushds verksamhet
är andelen korttidsutbildade,
utrikesfödda, unga och
nyanlända större än hos
något annat studieförbund. ”
Premiären hade jämställdhet/antirasism i fokus
och på programmet för heldagsaktiviteten stod
workshops, föreläsningar och samtal. Bland annat
gick Karin Bengtsson från Folkbildningsrådet igenom

nad och vi är stolta över att nå dem.

de svenska jämställdhetspolitiska målen och Denise

För oss är det också centralt att värna de mänsk-

Beniwa Johnson från kunskapsföretaget Amphi Produktion beskrev hur en intersektionell, antirasistisk
praktik ser ut. Under en fyra hörn-övning fick deltagarna bekanta sig med varandra.
– Jag hade inte gjort något kring internationella
kvinnodagen i år, så jag tittade efter vad som fanns.

Premiär för Banati – Forum för jämställdhet

Den intersektionella ingången gjorde att jag valde det

Banati är Ibn Rushds nya jämställdhetsforum som

här. Nyfikenheten och lustprincipen fick styra, berätta-

det var premiär för den 10 mars 2019. Forumet har en

de deltagaren Magdalena Sievers.

träffat nya vänner.

engagerade i GUM i många år.

Den stora majoriteten av deltagar-

– Båda de tjejerna som jag bor med

Programmet under ramadan bru-

na är i åldersgruppen 16-24 år och

har jag lärt känna här, säger Emma

kar enligt dem se lite olika ut från

det är ungefär lika många tjejer

Lyons.

år till år, men det är alltid en viktig

som killar. För vännerna Higmo

månad för föreningen.

Arif, Elif Gürkan och Emma Lyons

– Det handlar väldigt mycket om

betyder aktiviteterna med GUM

gemenskap. Både förra lördagen

mycket, berättar de. Att tillbringa
Irene Molina och Zainab Marrakchi samtalar under Banati med konstnären Munira Yussufs tavlor i bakgrunden.
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Vännerna Hadir och Athaar hade också kommit för

Sverige – att kvinnor och män har samma rättigheter

Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Amne-

2019 års konferens hölls i Linköping och program-

intersektionalitetens skull, berättade de.

och skyldigheter på livets alla områden.

sty, Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för

met, med titeln Rätten till hälsa, var en djupdykning

mänskliga rättigheter, Friends, Samhällsvetenskapliga

i de strukturer och bakgrundsfaktorer som påverkar

fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studie-

människors hälsa. Hur påverkar exempelvis klimat-

förbund och Svenska kyrkan. Forumet bjuder årligen

förändringar, folkomflyttningar, krig och resursför-

Sedan flera år tillbaka ordnar Ibn Rushd studieresor

på hundratals seminarier som arrangeras av uppemot

delning folkhälsan och hur personer mår? Program-

behöver känna sig udda. Folk här är olika men har

till Bosnien, och 2019 var inget undantag. Årets resa

150 olika organisationer, kommuner och myndigheter.

met öppnade också upp för diskussioner om hur

liknande inställning, sa Hadir.

gick av stapeln den 4-7 september. Bland annat

Efter lunch var det dags för en fördjupning i skär-

besöktes Srebrenica, platsen där 8 000 muslimska

ningspunkterna mellan jämställdhet och antirasism

bosnier mördades i juli 1995. Bakom detta sentida

med Irene Molina, professor i kulturgeografi vid

europeiska folkmord låg ett förlopp där propaganda

Uppsala universitet.

och ryktesspridning var viktiga ingredienser. Ingen

– En feminism som inte kan se till kvinnors olika förut-

vaknar plötsligt upp och hatar sina grannar – det är

sättningar, inte kan se religion som en rättighet eller

steg för steg som rasismens positioner flyttas fram.

se att det finns olika sätt att uppleva världen på än det

Därför folkbildar Ibn Rushd om Bosnienkrigets etniska

medelklassiga sättet är en feminism som inte kommer

rensningar.

– Det är ganska sällan man pratar om jämställdhet på

Studieresor till Bosnien sprider kunskap om
folkmordet

det här sättet, ändå är det väldigt viktigt med tanke på
hur samhället ser ut, sa Athaar.
– Det känns också skönt med ett forum där man inte

att befria någon, sa hon.

Hälsa på agendan under Mänskliga
Rättighetsdagarna

”Målet med verksamheten
har varit att öka deltagarnas
förståelse för vad jämställdhet innebär i Sverige.”

Den stora konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna
arrangeras i olika städer varje år. Det är Nordens viktigaste mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter,
politiker och ideellt engagerade som arbetar med
eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Ibn

Efter en workshop i civilkurage med Kerstin Bergeå

Rushd är huvudarrangör tillsammans med Föreningen

från Goda Grannar gjordes plats på scen åt konstnären Munira Yussuf vars verk ställdes ut i lokalen.
Hon pratade om sitt konstnärskap och om vikten av
att stötta varandra så att fler vågar ta steget och bli

Från 2019 års studieresa till Bosnien.

konstnärer.

reflektion från bosnien: ”Vi måste
själva forma vår nutid”

Jämställdhet högt på dagordningen

Utöver Banati anordnade vi och våra medlemsföreningar många arrangemang på temat jämställdhet
under 2019. Till exempel rapporterade Ibn Rushd
distrikt Södra in 1 281 sådana folkbildningstimmar, en
rejäl ökning jämfört med 2018. Det har framför allt
handlat om kulturprogram, till exempel om begreppet jämställdhet och vad det betyder i olika kulturer.
Föreläsningarna har också berört kopplingen mellan
ett jämställt samhälle och hur föräldrar uppfostrar
sina barn. Målet med verksamheten har varit att öka
deltagarnas förståelse för vad jämställdhet innebär i

”Dåtiden skapade vår nutid och nutiden formar vår

ha fått äran att ta del av överlevandes historier har

framtid. Men vad händer när vi inte kommer ihåg vår

jag insett hur jag själv i många fall har blivit bedövad

historia? Folkmordet i Bosnien är det största folkmor-

mot den rasism man i dag kan möta i samhället. Men

det som skett i Europa sedan andra världskriget. Ändå

när bedövningen väl släpper kommer smärtan. Då, när

talas det väldigt lite om det i den svenska skolan, om

det är för sent. Vi måste själva forma vår nutid för att

alls. Men resan till Bosnien tillsammans med Ibn Rushd

ge oss själva och kommande generationer en bättre

har gjort det skrämmande tydligt för mig vad demo-

framtid.”

niseringen av ’den andre’ faktiskt kan leda till. Efter att

sara darir, Deltagare i Bosnienresan 2019

Emma Dominguez konstverk visades under MR-dagarna.
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maktstrukturer kopplade till saker som kön, etnicitet,

För den som vill engagera sig som cirkelledare hos oss

religion, sexualitet, ålder, funktionalitet, klass och

erbjuder vi ett specifikt utbildningspaket (se avsnittet

könsidentitet påverkar vem som har möjlighet att

Kvalitetsarbete hos Ibn Rushd).

bn rushd årsberättelse 2019

tillgodogöra sig bästa möjliga hälsa.

”Det är också en viktig del
av vårt uppdrag att stärka
hälsoklyftor, ett om stress och utmattning bland organiserade minoritetsgrupper och ett om kopplingen de demokratiska strukturmellan folkbildning och folkhälsa. I samband med det
erna inom den muslimska
förstnämnda seminariet visades också en utställning
folkrörelsen.”
med konstnären och aktivisten Emma Domínguez.
Ibn Rushd deltog med tre seminarier som alla

anknöt till årets tema: ett om segregation och

Hennes verk Om plats, exil och ärr kretsar kring hen-

Aktivistguiden – ett unikt demokratiprojekt

nes mammas kamp för sjukersättning.

Hösten 2018 startade Ibn Rushd upp projektet Akti-

Utbildningar i föreningsteknik

vistguiden som finansierades av en särskild regerings-

För Ibn Rushd är det centralt att vara en plattform där

satsning på demokratiinsatser inom folkbildningen.

människor ges möjlighet att organisera sig och känna

Syftet var att ta fram en helt ny, deltagarstyrd metod

delaktighet i föreningslivet. När en ny förening ligger

för ungas demokratiska deltagande och formen var

i startgroparna kan vi hjälpa till med både vägledning

att en projektledare och en grupp unga tillsammans

och utbildning.

startade en studiecirkel i positiv medborgaraktivism.

Det är också en viktig del av vårt uppdrag att stär-

Under året som projektet pågått har en rad

EU-insats skapade engagemang
inför valet
den 26 maj 2019 var det val till

Xassans workshop utgår från en

För honom och Dalsan var det

ka de demokratiska strukturerna inom den muslimska

spännande aktivister och föreläsare bjudits in till stu-

EU-parlamentet och det svenska

handledning som Ibn Rushd tagit

självklart att hoppa på valsats-

folkrörelsen. Inom ramen för detta håller vi varje år en

diecirkeln för att prata om vitt skilda teman, såsom

valdeltagandet ökade, om än från

fram och som används av alla

ningen.

rad utbildningar i föreningsteknik i våra distrikt. Ut-

representation, aktivismens historia, styrelsearbete

ganska låga nivåer. För Ibn Rushds

ambassadörer i projektet. Det är

– Vi försöker vara en samhällsnyt-

bildningarna kan vara allmänna eller rikta sig specifikt

och Malcolm X.

räkning höll 20 valambassadörer

de tre studieförbunden Ibn Rushd,

tig förening som engagerar våra

i minst en workshop var på olika

Sensus och Bilda som tillsam-

medlemmar. Därför är vi väldigt

håll i landet – en del av samarbets-

mans med Myndigheten för stöd

glada för vårt goda samarbete

projektet Jag tror på min röst.

till trossamfund (SST) genomför

med Ibn Rushd.

mot olika roller i föreningslivet, såsom ordförande,

Deltagarnas personliga reflektioner och minnen

sekreterare och kassör.

har därefter fått styra när de tagit fram olika texter

Xassan Maxamad gestikulerar
engagerat framme vid whiteboar-

Projektledaren Melody Farshin (till höger) tillsammans med författarna till Aktivistguiden.
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satsningen.
Xassan Maxamad är en van cir-

Jag tror på min röst har överlag va-

den. Det är den tredje workshopen

kelledare och har tidigare fått pris

rit ett lyckat projekt där samman-

han håller i hos Dalsan, en av Ibn

som årets folkbildare av Ibn Rushd

lagt 75 valambassadörer knutits

Rushds medlemsföreningar som

distrikt Västra. I publiken får han

upp av de tre studieförbunden och

har sin bas i stadsdelen Bergsjön i

bland annat i gång diskussioner

myndigheten SST tillsammans.

Göteborg. Enligt Xassan Maxamad

om de många olika områden där

Shugri Adam, en av deltagarna i

har uppslutningen varit lika god

EU har stort inflytande, till exem-

Göteborg, hade bestämt sig för

varje gång.

pel klimatpolitik och rörlighet över

att rösta – men inte hur.

– Varje gång kommer det nya del-

gränser.

– Mycket är dåligt och vi måste

tagare. Det har också varit många

– Ungefär 50-60 procent av alla

göra någonting. För oss som har

som berättat att de förtidsröstat

lagar som stiftas i Sverige kommer

barn är det också viktigt att tänka

efter workshopen. Det är glädjan-

från EU. Därför är det jätteviktigt

på dem, säger hon.

de, säger han.

att alla som har rösträtt använder
den, säger Xassan.

19

ibn rushd årsberättelse 2019

utifrån föreläsningarna. Till exempel skrev Yusuf Hussein om Malcolm X:s livshistoria. För honom väckte
den många tankar.
– Det är aldrig för sent att leva ett bra liv, det finns
alltid ljus i slutet av tunneln.
Projektledaren Melody Farshin menar att det har
varit viktigt att inte komma med något uppifrånperspektiv. Deltagarnas egna önskningar och behov är
det som har fått styra hur projektet har utformats.

Arabiska bokmässan
– ett växande kulturevenemang

Arabiska är i dag ett mycket stort språk i Sverige vilket
avspeglas i Ibn Rushds verksamhet.
Arabiska bokmässan är ett av våra största publika
evenemang, och 2019 anordnades mässan för tredje
gången. Ungefär 5 000 besökare strömmade den här
gången in i Amiralen i Malmö för att bläddra i boklådor och lyssna till spännande samtal.

– Det har varit viktigt för mig att bjuda in förebilder
och stora namn från olika rörelser som en inspiration
till ungdomarna. Det blir mer lockande när varje föreläsare talar utifrån egna erfarenheter.
Den 17 oktober 2019 lanserades det konkreta resultatet – en helt deltagarstyrd bok om medborgaraktivism. Materialet kan nu ligga till grund för nya
studiecirklar och fungera som guide för den som vill

Runt 50 bokförlag från Sverige, övriga Europa,
Mellanöstern och Nordafrika deltog i bokmässan som
också bjöd på ett kultur- och seminarieprogram med
över 80 punkter.
På agendan stod samtal om den arabiska litteraturen, det arabiska språket och dess ställning i Sverige,
till exempel vad gäller modersmålsundervisningens
förutsättningar och tillgången till böcker på arabiska.
Men också om ämnen som mänskliga rättigheter och

hitta nya, kreativa sätt att engagera sig demokratiskt.

jämställdhet.

Workshop med Rösta Mermänskligt lockade
många

och förhoppningen är att Arabiska bokmässan ska

Under en helg i februari samlades människor från

bn rushd årsberättelse 2019

Språket är nyckeln till det demokratiska samtalet
växa ytterligare framöver för att bli en ännu viktigare
mötesplats.

hela Sverige i Alvik i Stockholm för att prata demokrati och engagemang. Konferensen som anordnades

”Att lära sig ett nytt språk,
eller bli bättre på ett som
från deltagarstyrning och fria samtal – mynnade ut
i flertalet konkreta handlingsplaner för att skapa
man redan nosat på,
ett mer medmänskligt, hållbart och demokratiskt
är en uppskattad del av
samhälle. Ibn Rushd och rörelsen Rösta Mermänskligt
stod bakom initiativet som lockade över 70 deltagare. folkbildningen.”
med metoden Open space – ett arbetssätt som utgår

Kultur

Kultur är en viktig del av Ibn Rushds verksamhet, inte
minst därför att kulturinsatser har en förmåga att
skapa ökad förståelse människor emellan. 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.
I Sverige är kulturlivet segregerat vilket innebär att
alla inte har samma möjligheter att uppleva och utöva
kultur. Det är något Ibn Rushd vill förändra.

Stort intresse för språkcirklar

Att lära sig ett nytt språk, eller bli bättre på ett som
man redan nosat på, är en uppskattad del av folkbildningen. Svenska, somaliska, persiska, engelska, dari
och turkiska var några av de språk som fanns i Ibn
Rushds utbud 2019 och som lockade många kunskapstörstande deltagare. Våra studiecirklar i arabiska har
dock en särställning som en av våra mest populära
verksamheter. Här är spännvidden stor – från verksamhet i föreningar med arabisktalande som vill
stärka sitt modersmål till nybörjarcirklar i vårt öppna
20
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utbud. Det finns ett stort intresse hos allmänheten för
att bekanta sig med Sveriges största minoritetsspråk.

Konst, systerskap och dialog

”Konsten är ett eget
språk som ofta leder till
spännande samtal.”

Konsten är ett eget språk som ofta leder till spännan-

etablerats och Eidfestivalen i Kristianstad har också

de samtal. Med det som utgångspunkt anordnades

hållits som en del av Kreativa platser. Utöver det har

en interreligiös heldagsaktivitet med fokus på just

man regelbundet ordnat mindre kulturevenemang på

konst och skapande i oktober 2019. På programmet

plats i Gamlegården och gjort många kulturutflykter

stod bland annat broderi av inre bilder och gemen-

till centrala Kristianstad.

samt måleri, men också interreligiösa samtal. Den

En uppmärksammad händelse 2019 var den jäm-

etablerade konstnären Helena Hildur W ledde den

förande utställning om traditionell somalisk respekti-

uppskattade workshopen som samlade en stor grupp

ve svensk högtidsklädsel som Kreativa Platser bidrog

kvinnor med olika tro.

till att skapa på Regionmuseet Kristianstad.

Aktiviteten var ett samarbete mellan Ågesta

När projektet nu summeras kan det konstateras att

folkhögskola, Ibn Rushd, Myndigheten för stöd till

kulturutövarna på Gamlegården – allt från dansare till

trossamfund och Centrum för religionsdialog i Stock-

trollerikonstnärer – i dag får uppdragsförfrågningar

holms stift, Svenska kyrkan.

från externa aktörer. Boende på Gamlegården har

Populärt måla med henna

Hennamålning är en konstform som är vanlig i många

blivit mer medvetna om att de, genom samtal med

bn rushd
ibn rushd
årsberättelse
årsberättelse
20192019

En ny mötesplats i Karlstad
Andalus – ett kulturhus för alla är namnet på en ny

också haft öppna samtalskvällar under namnet Café

Ibn Rushd-satsning i Karlstad. Det lilla kulturhuset

Andalus.

har snabbt blivit en arena för kreativitet och en plats

Den 30 november anordnades Kabul Night – ett

där människor ur olika åldersgrupper och med olika

kulturprogram av och för kvinnor med afghanskt ur-

bakgrund kan träffas och lära känna varandra.

sprung. Det bjöds på dans, mat och rundabordssamtal
om kvinnors rättigheter i Sverige.

Ur idén om att skapa en öppen och inkluderande

Samtidigt är en av grundtankarna med Andalus

mötesplats växte Andalus – ett kulturhus för alla fram.

är att samla människor med olika bakgrund för att

Lokalen som ligger i stadsdelen Herrhagen i Karlstad

skapa förståelse, bygga broar och öka marginalisera-

har under 2019 stått värd för ett gediget utbud av stu-

de gruppers deltagande i samhället.

diecirklar och kulturprogram med kreativitet i fokus.
Sömnad, make-up, bakning, teckning och musik

Många av de studiecirklar som äger rum i Andalus

är bara några av de ämnen som hunnits med sedan

hör till Ibn Rushds eget öppna utbud och målet är att

Andalus slog upp dörrarna efter sommaren. Man har

locka en bred målgrupp.

kulturinstitutionerna i stan, kan bidra till att påverka
deras utbud.

Andalus – Ett kulturhus för alla!

länder, men som först på senare år fått ett uppsving
i Sverige. Traditionell hennamålning är ett hantverk
som det tar tid att bli riktigt skicklig på. Ibn Rushd
distrikt Västra har legat i framkant när det gäller
hennamålning och har genomfört studiecirklar med
många olika samarbetspartners. Vid många av Ibn
Rushds större, publika evenemang erbjuds möjligheten att bekanta sig med hennamålning.

Sista året för Kreativa platser

2019 avslutades ett projekt som Ibn Rushd distrikt
Södra hållit i och som syftat till att lyfta kreativiteten
i bostadsområdet Gamlegården i Kristianstad. Projektet var ett av 27 stycken som beviljades medel inom
ramen för Kulturrådets satsning på Kreativa platser –
totalt kom över 200 ansökningar in.
Gamlegården är ett bostadsområde som är mycket segregerat. I projektet har man framför allt arbetat
med tre saker: att stärka lokala kulturutövare på
Gamlegården, att låta kulturambassadörer verka för
ett mindre segregerat kulturliv i Kristianstad och att
skapa kulturaktiviteter som kan leva vidare efter projekttidens slut. En uppskattad höstkulturfestival har

Hennamålning under Eid i Hågelbyparken 2019.
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”Delar av vår verksamhet
En av Ibn Rushds strategiska målsättningar fram till
riktar sig till grupper
2023 är att vara en aktiv resurs i samhällsutvecklingmed specifika behov,
en, och där ingår det att bidra till lösningen av samsåsom asylsökande eller
hällets stora ödesfrågor. Människan står i centrum
för folkbildningen. För oss handlar det mycket om att utrikes födda kvinnor.”
Människa och natur

ge personer verktyg att utvecklas och om att stärka
dem i deras identitet på ett sådant sätt att de blir
mer motiverade att ta plats och engagera sig i sam-

hället. Delar av vår verksamhet riktar sig till grupper
med specifika behov, såsom asylsökande eller utrikes
födda kvinnor. Vi arbetar också mycket med att utjämna bildningsklyftor, till exempel genom föreläs-

bn rushd årsberättelse 2019

Nya yrkeskvinnor tar plats
i arbetslivet
Under två års tid utbildas närmare

Fahmo Ghesi Mahamoud under

komma ihåg allt under praktiken.

100 utrikesfödda kvinnor till lokal-

dagens första rast då det bjuds på

Lenn tar oron på allvar.

Sundsvall, Stockholm, Örebro, Göteborg och Malmö.

vårdare i Ibn Rushds regi. Projek-

kaffe och gifflar.

– Det är därför vi är här. Man får

Ett nytt studiematerial tas också fram – allt för att

tet som genomförs med stöd av

Basra Abdullahi håller med.

kunna svara upp mot de särskilda behoven hos perso-

Tillväxtverket syftar bland annat

– Jag tycker också att det är bra att

ner som kanske inte lärt sig läsa och skriva som barn.

till att skapa ett mer inkluderande

vi får lära sig oss många nya ord,

arbetsliv.

säger hon.

Ibn Rushd är projektägare till ALFA – Svenska för

fråga, och man får göra misstag,
säger han.
En del av lektionspassen är praktiskt inriktade och då får delta-

alla som är ett samarbete mellan sex studieförbund:

ningar om hälsa.

ABF, Bilda, Ibn Rushd, Medborgarskolan, Sensus och

Att städa kan tyckas enkelt. Men

För att få gå utbildningen måste

garna pröva på olika maskiner och

Studiefrämjandet. Kraftsamlingen syftar till att

lokalvårdare är ett yrke som kräver

deltagarna ha klarat av SFI:s näst

tekniker. Efter praktiken är tanken

Projekt ALFA ska ge fler en meningsfull asyltid

utveckla studieförbundens samlade kompetens och

expertkunskaper om allt från

högsta nivå. Samtidigt finns det

att de ska få jobb. Och det är ute

bidra till en bra start för personer med lång väg till

entrékonstruktioner till PH-värden,

fackuttryck som kan vara extra

i arbetslivet det verkligen händer,

Vardagssvenska gör Ibn Rushd och de andra studie-

etablering i arbets- och samhällslivet.

och en grupp kvinnor i Linköping

knepiga. Utbildningspassen med

menar Lenn.

är på god väg att förvärva dem.

Lenn Söderqvist varvas därför

– Då kommer du att bli bättre och

med lektioner i yrkessvenska som

bättre för varje dag som du jobbar.

I de nationella satsningarna Svenska från dag ett och
förbunden det möjligt för asylsökande att använda

asyltiden på ett meningsfullt sätt. Personer med kort
eller ingen skolbakgrund har dock bara tagit del av
verksamheten i begränsad omfattning. För att kunna
möta deras behov ska nya metoder och material tas
fram i ett unikt projekt: ALFA – Svenska för alla.
Under projekttidens gång vidareutbildas ungefär 90
cirkelledare verksamma i studieförbundens asylverksamhet. Utbildningen hålls på sex orter – Umeå,

Somrig mötesplats för eritreaner i Sverige

En välgörenhetsgala, en baktävling, flera studiecirklar

Lenn Söderqvist från utbildnings-

Shayma Marjan, projektledare på

Så är det för alla! Utbildningen är

och en fotbollsturnering var några av de aktiviteter

företaget Borago börjar dagens

Ibn Rushd, håller i.

grunden, sen blir du duktigare med

som erbjöds under årets eritreanska sommarläger

pass med att repetera det viktigas-

– Är det något som är svårt i dag,

tiden.

utanför Avesta. Lägret är sedan flera är tillbaka en vik-

te från senast – vad som känne-

ta chansen att fråga! Och ta hjälp

tig mötesplats för eritreanska familjer i Sverige. Drygt

tecknar god hygien, vilka mik-

av Shayma när jag inte är här, upp-

Lenn Söderqvist, som själv jobbat

400 deltagare samlades den här gången på Sjöviks

roorganismer som finns och vad

manar Lenn.

som lokalvårdare, brinner för att

folkhögskola utanför Avesta. Arrangerade gjorde Ibn

man ska tänka på för att undvika

höja yrkets status.

smittspridning.

Efter pausen är det dags för en

– Det händer att man förbiser det

– Fukt är en stor riskfaktor. Är det

djupdykning i ämnet golv. De olika

här med städning. Men om man

fukt kvar måste man gå in med

varianter som finns ställer alla oli-

går in på vad man faktiskt måste

torr mopp och se till att det blir helt

ka krav på rengöring och behand-

kunna så ser man att det är väldigt

torrt, säger han.

ling. Till exempel måste fogarna i

mycket, säger han.

ett klinkergolv mättas med vatten
Tiotalet deltagare antecknar flitigt.

innan rengöringsmedlet läggs på.

Söktrycket på yrkesutbildning-

Vi befinner oss i Ibn Rushd distrikt

– När fogen gått från ljusgrå till

en har varit stort. Fahmo Ghesi

Östras lokaler i Linköping där

mörkgrå så vet ni att den har sugit

Mahamoud sätter ord på vad det

utbildningen i lokalvård har varit i

upp vattnet, förklarar Lenn Söder-

handlar om för henne:

gång i en dryg månad. Snart börjar

qvist.

– Har man ett jobb tjänar man

en ny grupp parallellt med att den

pengar och känner sig fri.

första ger sig ut på praktik.

Det är mycket att lära sig, ner på

– Det är en bra utbildning. Vi har

minsta detaljnivå. En av deltagar-

lärt oss mycket, säger deltagaren

na luftar sin oro över hur hon ska

Närmare 100 utrikesfödda kvinnor utbildas till lokalvårdare i Ibn Rushds regi (se nästa sida).
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Det årliga eritreanska sommarlägret i Avesta.

Rushds medlemsorganisation Eritreanskt Kulturforum

tre år, 2018-2020, och en rapport från Statskontoret

tillsammans med Eritreanska Unga Muslimer och Ibn

konstaterade i början av 2020 att den är viktig för att

Rushd distrikt Mitt.

kunna nå de jämställdhetspolitiska målen. Enligt rap-

Motivationsfabrik rönte framgång i Göteborg
Motivationsfabriken är namnet på ett projekt som

porten bidrar verksamheten till att stärka kvinnornas
utanför hemmet.

2019 efter ett framgångsrikt första år. Projektet har

Ibn Rushd jobbade under 2019 med arrtyp 6-verksam-

drivits inom ramen för det som kallas Tidiga insatser

het på en rad orter i landet, från Helsingborg i söder

för asylsökande, TIA, och syftat till att öka asylsökandes

till Storuman i norr. Innehållet är deltagarstyrt och

kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Receptet

kan variera mycket, men syftar alltid till att stärka

har varit att kombinera arbetsmarknadskunskap med

kvinnornas självförtroende och främja deras delta-

idrottsaktiviteter, något som visat sig fungera väl.

gande i samhället. Det kan till exempel handla om
kunskaper kring den svenska skolan, socialtjänsten,

fått insikt i vilken typ av arbeten de är kvalificerade

arbetsmarknaden och jämställdhetspolitiken. Andra

för, hur de kan skaffa sig kvalifikationer för andra

inslag kan vara avslappningsövningar, matlagning

yrken, vilka arbeten som finns att tillgå, hur den

och annan samvaro som bidrar till välbefinnande och

svenska arbetsmarknaden är organiserad och vilka

egenmakt.

rättigheter man har som arbetstagare. De har också

I Flemingsberg söder om Stockholm har verk-

fått möjlighet att formulera långsiktiga mål och pla-

samheten tagit formen av en egen lokal, Kvinnornas

nera för sin egen etablering i Sverige.

bildningshus, där en engagerad grupp kvinnor träffas

Projektet genomfördes av Ibn Rushd distrikt Västra tillsammans med tre lokala samarbetsföreningar.

Betydelsefull verksamhet för utrikesfödda
kvinnor

hidayt: ”Man
får känna att
man tillhör”

israa: ”Nu tror
jag på att jag
kan klara det”

självförtroende, självständighet och sociala nätverk

startade i Göteborg 2018 och som fortsatte under

Deltagarna i Motivationsfabriken har, bland annat,

bn rushd årsberättelse 2019

I mitten syns Ines Merai, uppskattad verksamhetsledare/studiekonsulent på Ibn Rushd distrikt GSU.

”jag hörde från kompisar att det fanns en lokal
dit man kunde gå och lära sig bättre svenska. Varje
vecka så har vi svensklektioner och i dag är Bris här
och pratar om skolan. Vi pratar om olika ämnen
varje gång och ibland gör vi olika aktiviteter, som
att sy och laga mat. Det är så viktigt för oss att
komma hit, vad skulle vi göra annars? Jag har bott
i Sverige sedan 2009 och innan så har jag inte
känt att det varit möjligt för mig att utbilda mig.
Men nu har jag kommit på att jag antingen vill bli
barnskötare eller undersköterska. Ines som har
hand om oss här har fått mig att tro på att jag kan
klara det.”

flera gånger i veckan. Bildningshuset har också blivit

”jag har bott i Sverige i fem år och två månader.
Det är inte lätt att integrera sig och när jag först kom
till Sverige visste jag inte var jag skulle vända mig.
Men nu har jag deltagit i verksamheten här i ungefär
två månader och jag önskar att alla kunde få den
hjälpen vi får här. För mig är det så viktigt att komma
hit för att komma ifrån stress och press. Det är något
annat än att vara hemma. Eftersom jag också börjat
jobba som personlig assistent är det bra för mig att
få stöd i språket. Det är också bra att få råd om olika
saker, som barnens skola och hur allting fungerar i
Sverige. Jag kallar Kvinnornas bildningshus för ett
lyckans hus för det får oss att känna oss trygga och må
bra. Man blir starkare och får känna att man tillhör.”

en mötesplats i lokalsamhället som engagerat många
aktörer – Svenska kyrkan, polisen, vårdcentralen, det
kommunala bostadsbolaget och Huddinge kommun
är några av dem.

Arrtyp 6 kallas i dagligt tal de uppsökande och motiverande insatser gentemot utrikesfödda kvinnor

På nästa sida berättar två av deltagarna, Hidayt och

som Ibn Rushd och de andra studieförbunden fått i

Israa, om vad Kvinnornas bildningshus betyder för

särskild uppgift att bedriva. Satsningen pågår under

dem.
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Förbättrad digital tillgänglighet

Därför arbetar Ibn Rushd med verksamhet inom
digital tillgänglighet, till exempel i form av studiecirk-

Att minska det digitala utanförskapet är en viktig

lar i datorkunskap på arabiska och somaliska. Vanliga

del av folkbildningens demokratiuppdrag. För dem

teman är Office-paketet, olika appar, hur man betalar

som inte har möjlighet att använda sig av de digitala

räkningar digitalt och grundläggande internetkunskap.

verktygen är även möjligheten till dekokratisk
delaktighet mindre.
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Kvalitetsarbete hos
Ibn Rushd
Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort allvar med

Kontrollen är djupgående och består bland annat av

rutiner som börjar redan i planeringsstadiet och

granskning av närvarolistor, telefonintervjuer med

fortsätter långt efter verksamhetens genomförande

deltagare och ekonomisk kontroll. När vi genomför

i form av utvärderingar och förbättringsåtgärder. I

kontroller tittar vi också på hur vi kan utveckla våra

många fall ställer vi högre interna kvalitetskrav än

cirkelledares kompetens och på hur deltagarnas läran-

vad våra bidragsgivare kräver. 2019 stärkte vi vårt

de och delaktighet kan stärkas.

kvalitetsarbete ytterligare, bland annat i form av nya
tjänster som kvalitetshandläggare i distrikten.
Vår kvalitetssäkring görs systematiskt och omfattar alla led från cirkelledare till förbundschef. För

Parallellt följs distriktets etikarbete upp och lokala
projekt granskas så att de lever upp till såväl Ibn
Rushds värdegrund och kvalitetskrav som till bidragsgivarnas krav.

den statsbidragsberättigade verksamheten finns

Detta gör vi för att kunna känna oss säkra på att

en process i tolv steg som tydliggör var ansvaret för

vi levererar bra folkbildningsverksamhet och för att

kvalitetssäkringen ligger.

vi ständigt vill förbättra oss. Den särskilda internkon-

Särskild internkontroll

trollen följs av såväl direkt återkoppling som tydliga
handlingsplaner.

Vid sidan av den löpande internkontrollen i våra

Om vi upptäcker att en aktivitet inte uppfyller

distrikt genomförs årligen en särskild internkontroll

kraven på bra folkbildningsverksamhet stryks den

på förbundsnivå. För att känna oss säkra och trygga

ur våra system och rapporteras inte in som bidrags-

med att vi levererar bra folkbildning kontrollerar vi

grundande. Vi inför också utvecklingsplaner för att

stora volymer.

förebygga uppkomsten av brister framöver.
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Gedigen utbildning för cirkelledare

Många i Ibn Rushds målgrupp saknar den föreningserfarenhet som det annars är vanligt att ha i Sverige.
Därför är det väldigt viktigt för oss att att kunna
erbjuda en gedigen utbildning för våra cirkelledare.
Under 2019 har vi arbetat med att utbilda såväl nya
som mer erfarna cirkelledare över hela landet. Till
grund för cirkelledarutbildningen ligger ett pedagogiskt utbildningspaket som vi själva tagit fram. Syftet
är att alla våra cirkelledare ska få en utbildning av hög
kvalitet som stärker dem i rollen och att folkbildning-

Kvalitetsarbetet har ytterligare förstärkts under 2019.

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

definierar organisationens kvalitetsarbete och sätter

Granskning av utbetalningar

ka kvalitetsarbetet ska utvecklas.

kortsiktiga och långsiktiga mål för hur det systematis-

Föreningar som samarbetar med Ibn Rushd kan få

Dessutom bildades en intern etik- och gränsdrag-

ersättning för faktiska kostnader i samband med folk-

ningsreferensgrupp. Gruppen leds av kvalitetsavdel-

bildningsverksamhet. Detta sker efter att verksam-

ningen och består av två representanter för respekti-

heten genomförts och ett kostnadsunderlag skickats

ve distrikt samt representanter för förbundskansliet.

in och godkänts. Alla utbetalningar granskas också

Gruppen träffas regelbundet för att diskutera

av ekonomiavdelningen innan de skickas till banken.

aktuella etik- och gränsdragningsfrågor och har en

Kvalitetsavdelningen gör stickprover varje månad och

rådgivande funktion.

granskar dessutom utbetalningar i den årliga särskilda kontrollen.

”För varje år ökar andelen
Flera nya tjänster stärker upp kvalitetsarbetet arrangemang som
Under 2019 gjordes en satsning på att ytterligare
rapporteras in digitalt
stärka Ibn Rushds kvalitetsarbete. I vart och ett av de
sex distrikten inrättades en ny tjänst – kvalitetshand- i stället för på papper.”
läggare som arbetar med rapportering och kvalitets-

Fortsatt ökning av rapportering via webben

säkring av verksamheten på distriktsnivå.

För varje år ökar andelen arrangemang som rapporte-

Till stöd för distrikten finns sedan tidigare kvali-

ras in digitalt i stället för på papper. Detta underlättar

tetsavdelningen på förbundskansliet och en verksam-

såväl granskning som kvalitetssäkring och gör det

hetschef med ansvar för ordinarie folkbildningsverk-

möjligt att snabbt komma i kontakt med ansvarig

samhet. 2019 tillsattes också en helt ny tjänst som

cirkelledare om det behövs. Tiden för ärendehante-

kvalitetsutvecklare. Kvalitetsutvecklarens huvudupp-

ring har därmed minskat radikalt. Ibn Rushd utbildar

gift är att utveckla och följa upp kvalitetsarbetet i

kontinuerligt personalen i Gustav, det rapporterings-

hela organisationen. Nytt är bland annat att persona-

program som studieförbunden använder sig av. För

len erbjuds månadsvisa kvalitetsworkshops på olika

oss är det viktigt att alla som arbetar i programmet

teman, såsom ”rimlighet”, ”granskningsprocessen”

har uppdaterade kunskaper, inte minst då vi alltid

och ”dokumentation och kostnadsunderlag”.

ser till att ha den senaste versionen av programmet

Under året togs även en ny kvalitetsstrategi fram

installerad. Ett av Ibn Rushds distrikt gick under 2019

med utgångspunkt i den framtidsstrategi som gäller
Rundabordssamtal inför uppstarten av projektet ALFA – Svenska för alla där ungefär 90 cirkelledare vidareutbildas.
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över till att enbart rapportera digitalt.

för hela förbundet. Kvalitetsstrategin är en plan som
29
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Verksamhetsområden och
verksamhetsformer
Verksamheten i siffror

2019

Folkbildningen har tre verksamhetsformer som definieras av Folkbildningsrådet: studiecirklar, kulturprogram
och annan folkbildningsverksamhet. Så här fördelade sig verksamheten hos Ibn Rushd under 2019:

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET    
per verksamhetsform

Arr

Tim

Unika delt.
  FBR/SCB

Unika delt.
Gustav

Totalt

  7 322        

285 196       

13 817     

13 970       

Studiecirkel

3 596

250 971

9 944

10 044

Kulturprogram

2 921

-

-

-

805

34 225

3 873

3 926

Annan folkbildningsverksamhet

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde (antal arr/procent)

”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.”

6,5%
27,5%
37%

Verksamhetsområde

2019

29%

Demokrati

3 005 arr 		27,5 %

Kultur

3 149 arr 		29 %

Livsåskådning

4 038 arr 		37 %

Människa/Natur

713 arr 		6,5%

Diagrammet visar fördelningen av Ibn Rushds arrangemang sett till våra huvudsakliga verksamhetsområden.
Läs mer om vårt kulturarbete på sid. 20-23.
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FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde
DEMOKRATI 			
    

ibn rushd verksamheten i siffror 2019

SlutArr
3 005

SlutTim
106 671

Integration och utanförskap		

470

18 770

Internationellt arbete		

97

3 608

Islamofobi och rasism		

32

911

Jämställdhet		

400

12 800

Ledarskapsutveckling		

299

9 220

Mot våldsbejakande extremism		

5

76

Nyanlända		

391

12 632

Organisering		

135

5 951

Påverkansarbete och opinionsbildning		

55

610

Samhällskunskap		

1 121

42 093

3 149

155 016

Arabiska		

1 289

80 880

Film och teater		

62

2 028

Konst och musik		

388

15 361

Litteratur		

442

19 920

Matlagningskultur		

84

4 533

Muslimska högtider och firanden		

318

987

Svenska		

242

12 323

Övriga språk		

324

18 984

4 038

110 379

Folkbildning om islam		

2 843

79 377

Interreligiösa möten		

31

509

Stärka den svenskmuslimska identiteten		

1 151

30 009

Utbildning av imamer och folkbildare om islam		

13

484

		

KULTUR

		

LIVSÅSKÅDNING

		

MÄNNISKA/NATUR

		

		

		

713

32 170

Digital tillgänglighet		

77

3 872

Ekologisk produktion		

14

756

Folkhälsa		

360

13 142

Funktionsvariation och tillgänglighet		

7

87

Landsbygd- och jordbrukssatsning		

2

18

Miljö		

86

3 192

Naturvetenskap		

159

10 618

Validering		

8

485

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

Arr

Tim

Deltagare

Deltagare
kvinnor

Allmän utbildning

103

3 010

2 664

1 564

5 554

217 790

144 993

62 521

228

8 316

5 458

2 926

Lant- och skogsbruk samt djurskötsel

14

668

100

30

Naturvetenskap, matematik och data

178

12 091

1 680

862

Pedagogik och ledarutbildning

177

4 746

4 003

1 862

835

27 244

20 475

9 151

53

2 962

753

493

166

7 629

2 924

1 641

14

740

310

180

Humaniora, språk och konst
Hälso- och sjukvård samt social omsorg

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

FÖRDJUPNING:
Humanoria, språk och konst

7 322  

285 196   

183 360

81 230

SC Arr

Tim

Deltagare

Deltagare
kvinnor

72

2 372

1 071

640

2

0

200

190

90

3 557

1 158

899

9

92

278

218

243

9 563

27 233

14 763

Främmande språk

1 413

9 3051

11 961

5 826

Historia och arkeologi

429

18 405

12 429

5 005

Livsåskådning, filosofi och logik

398

16 214

6 388

2 597

2 735

66 193

81 945

31 304

163

8 343

2 330

1 079

144 993

62 521  

Bild- och formkonst
Formgivning
Konsthantverk
Medieproduktion (grafisk formgivning)
Musik, dans och dramatik

Religion
Svenska och litteraturkunskap
(även hemspråk)
Total

5 554

217 790  
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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 2019.

STUDIECIRKELVERKSAMHET   
med medlemsorganisationer

Arr

Tim

FIFS, Förenade Islamiska Föreningar (SVE)

239

14 971

IFIS, Islamiska Förbundet (SVE)

237

IKUS, Islamiska Kulturcenterunionen

Delt.

Delt.

KP

Varav kvinnor

Kulturprog.

1 535

732

177

16 057

1 864

1 012

307

376

49 234

3 045

886

257

Islamiska Shia Samfundet (SVE)

12

1 055

86

68

16

SUM, Sveriges Unga Muslimer

14

636

112

21

33

Totalt

766      

(SVE)

61 279      

5 646     

2 473    

1 228        

DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN  
i folkbildningsverksamheten
		

Män
unika

Kvinnor
unika

Studiecirkel		

5 188

4 981

10 169

Annan folkbildningsverksamhet		

1 732

2 201

3 933

Totalt

6 920

7 182

14 102

DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN
Män totala
		

Arr

Tim

(ej anslutna till riksförbund) Totalt

3 151      

Delt.

Delt.

KP

Varav kvinnor

Kulturprog.

232 020          24 609       

Delt.

11 054      

13 338

28 521

Annan folkbildningsverksamhet		

3 718

4 454

8 172

18 901

17 792

36 693

DELTAGARFÖRDELNING PER ÅLDERSGRUPP
i folkbildningsverksamheten

51% män

49% kvinnor
< 13 år

Deltagare per kön

Arr
Tim
Delt.
			

Unika delt.

Ibn Rushd GSU

47

1 150

363

287

241

26		

Ibn Rushd Mitt

59

2 780

507

257

215

10

Ibn Rushd Norra

126

5 683

1 285

753

722

37

Ibn Rushd Södra

43

2 790

275

106

192

13

Ibn Rushd Västra

119

4 257

881

518

469

116

Ibn Rushd Östra

60

2 690

689

383

357

27

Totalt

454     

Varav kvinnor

  19 350           4 000            2 304    

34

  2 196    

229           

34%

25-65 år

49%
1%

> 65 år

0

KP
Kulturprog.

16%

13-24 år

2 749

STUDIECIRKELVERKSAMHET
Egen öppen

Summa		

15 183

2019

STUDIECIRKELVERKSAMHET   
med lokala samverkanspartners

Kvinnor totala

Studiecirkel		
Totalt

”I dagsläget har Ibn Rushd
sju medlemsorganisationer
på nationell nivå”

  
Summa		

10

20

30

40

ANDEL KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE i folkbildningsverksamheten
Studiecirkel

89%

Annan folkbildning

11%
0
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Ekonomisk
sammanställning

Uppdragsverksamhet

Studieförbundet Ibn Rushd består av flera juridiska personer, som var och en har en egen årsredovisning.
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 2019 genomförde

BALANSRÄKNING FÖR HELA STUDIEFÖRBUNDET

2019.01.01
		- 2019.12.31

Ibn Rushd 203 arrangemang inom ramen för dessa satsningar. Inom satsningarna på utrikesfödda kvinnors
etablering och föräldrars delaktighet i barns lärande genomfördes 72 arrangemang.

UPPDRAGSVERKSAMHET
Arr
Arrtyp 2 & 3 			

Tillgångar				

Tim

Deltagare
Gustav

Uppdrag Migrationsverket
(Vardagssvenska)

73

2 912

712

Uppdrag via FBR:s avtal
(Svenska från dag ett)

130

1 920

1 376

Totalt

203    

4 832   

1 472  

Anläggningstillgångar

-

-		

Materiella anläggningstillgångar

-

-		

Inventarier, verktyg och installationer

-

0

Finansiella anläggningstillgångar

-

0

Andelar i intresseföretag och övriga långfristiga fordringar

337 700

147 700

Summa anläggningstillgångar

337 700

337 700

Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar

-

0

549 265

175 395

0

0

6 408 548

6 828 062

2 221 546

563 065

Summa kortfristiga fordringar

9 179 359

7 566 522

Kassa och bank

7 967 939

16 425 344

Summa omsättningstillgångar

17 147 298

23 991 866

Summa tillgångar

17 484 998

24 329 566

Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag

Arrtyp 6 & 7

Arrtyp 2 & 3

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Föräldrars delaktighet
i barns lärande

Uppdrag
Migrationsverket

1%

36 %
Totala Arr

Totala Arr

203

73

Uppdrag via
FBR:s avtal

Uppsökande och
motiverande insatser för
utrikes födda kvinnor

64 %

99 %

Eget kapital och skulder				
Eget kapital
Fritt eget kapital

0

0

Balanserad vinst eller förlust

13 466 956

12 892 382

Årets resultat

-10 675 618

574 571

2 791 338

13 466 953

Summa eget kapital

UPPDRAGSVERKSAMHET
Arrtyp 6 & 7

Arr

Tim

Deltagare
Gustav

Uppsökande och motiverande insatser
riktade till utrikes födda kvinnor
Föräldrars delaktighet i barns lärande		
Totalt

71

2 773

355

1

16

6

72  

36

2018.01.01
-2018.12.31

2 805

367   

Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder

2 553 043

1 147

Övriga skulder

6 876 275

6 873 238

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 264 342

3 988 228

Summa kortfristiga skulder

14 693 660

10 862 613

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 484 998

24 329 566
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RESULTATRÄKNING FÖR HELA STUDIEFÖRBUNDET

2019.12.31

2018.12.31

-

0

50 503 714

53 601 454

Årsredovisning för

Ibn Rushd
Studieförbund

Rörelsens intäkter
Medlemsintäkter
Erållna bidrag och övriga intäkter

Rörelsens kostnader				
Kostnader för utbildning och utveckling av verksameten

-9 991 457

-9 263 734

-

0

-16 135 791

-11 014 661

-39 070 812

-33 513 631

0

0

-14 694 346

-190 572

Förmedlade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar inventarier
Rörelseresultat

802411-0762

Räkenskapsåret
2019.01.01 - 2019.12.31

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

-8 438

o

-14 702 784

-478 072

Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

-287 500 -

Resultat före skatt			
ÅRETS RESULTAT

DISTRIKTENS
RESULTAT

-14 702 784

2019.12.31

2018.12.31

Distrikt Norra

-478 072

2019.12.31

2018.12.31

6 592 953

6 343 817

Distrikt Västra

Totala intäkter

4 919 464

5 544 107

Totala intäkter

Totala kostnader

-5 281 680

-3 828 124

Totala kostnader

-10 768 542

-6 597 822

ÅRETS RESULTAT

-362 216

1 715 983

ÅRETS RESULTAT

-4 175 589

-254 005

Distrikt Mitt
Totala intäkter

Distrikt Södra
3 981 724

4 777 940

Totala kostnader

-8 217 369

-4 910 500

ÅRETS RESULTAT

-4 235 645

-132 560

Totala intäkter

Distrikt Gotland, Stockholm, Uppsala
Totala intäkter

Innehåll

7 384 137

8 625 693

Totala kostnader

-8 376 143

-8 943 990

ÅRETS RESULTAT

-992 006

-318 297

Distrikt Östra

6 361 466

6 093 218

Totala intäkter

6 685 451

6 358 435

Totala kostnader

-6 809 431

-6 661 817

Totala kostnader

-7 145 942

-6 226 383

ÅRETS RESULTAT

-447 965

-568 599

ÅRETS RESULTAT

-460 491

132 052
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Ibn Rushd ser studiens utifrånperspektiv som viktigt och mycket lärorikt för vår organisation. Under hösten 2019
pågick arbetet med att ta fram en väl förankrad åtgärdsplan efter studien.

Styrelsen för Ibn Rushd Studieförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31.

Allmänt om verksamheten

Allmänt om organisationen och verksamheten
Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi är ett av tio studieförbund i Sverige
som får del av statsanslaget till folkbildningsorganisationer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer
erbjuder vi ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang.
Alla är välkomna till Ibn Rushds verksamheter som finns över hela Sverige. För oss är det särskilt viktigt att nå ut
till marginaliserade grupper eftersom vi vill att fler ska känna att de kan och vill delta aktivt i samhället.
Människor växer genom organisering därför stöttar Ibn Rushd föreningar med utbildning, finansiering och
vägledning.
Ibn Rushd utgår från en vision om att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi arbetar aktivt för att stärka
den svensk-muslimska identiteten vilket innebär att det ska kännas tryggt och självklart att vara svensk och
muslim på samma gång.
Vi verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet,
bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten. Vi vill bidra till en starkare demokrati, till att
säkerställa de mänskliga rättigheterna, till att motverka rasism och till att personer med olika bakgrund möts,
stärks och lär sig tillsammans.
Ibn Rushd är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden. Vi ser ett värde i att skapa nätverk inom
civilsamhället, med myndigheter och andra intressenter för att gemensamt skapa förändring till det bättre.

Flerårsöversikt verksamhet
Verksamhetsår
Studiecirkeltimmar
Unika i studiecirklar
Kulturprogram antal
Annan folkbildningsverksamhet
timmar
Unika i annan
folkbildningsverksamhet
Uppdragsverksamhet timmar
Uppdragsverksamhet unika
Flerårsöversikt
Totala intäkter
Anslag och bidrag
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet %
Antal anställda (inklusive både
förbund och distrikt)*
Varav anställda på
förbundskansliet*

2019
250 971
10 045
2 921

2018
274 375
9 254
2 317

2017
288 672
8 541
1 726

2016
228 036
6 682
1 625

2015
304 460
6 411
1 951

34 225

40 943

33 757

56 693

83 410

3 926
7 605
1 183

4 100
9 121
2 761

3 360
7 141
1 654

4 540
4 404
2 639

4 207
2 324
199

2019
33 996 929
31 654 490
-4 027 401
16 805 820
27

2018
36 375 639
33 402 316
-1 039 146
18 007 869
48

2017
32 572 872
30 515 606
1 170 103
19 532 505
49

2016
34 803 231
33 066 709
2 892 436
16 446 647
51

2015
21 455 540
21 455 540
-1 002 620
12 028 760
46

80

89

82

78

56

22

24

23

19

15

Föreningen har sitt säte i Solna.

*Antal anställda är inklusive deltidsanställda per 2019-12-31.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Resultat och ställning

Studie om Ibn Rushd presenterades
I september 2019 publicerade Folkbildningsrådet en oberoende studie om Ibn Rushd. Studien leddes av Erik
Amnå, professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet.

Årets resultat och ställning var i fas med totalt budgeterat underskott. Dock avvek distriktens budgetar utifrån
olika lokala förutsättningar. Under året reviderades budget två gånger. Förbundets ordinarie statsbidragsanslag
har i stort sett varit oförändrat.

Ett par centrala slutsatser i studien är att Ibn Rushds verksamhet uppfyller folkbildningens demokratisyfte och att
folkbildningen hade sett annorlunda ut utan Ibn Rushd. Det beror främst på att Ibn Rushd lyckas nå målgrupper
som få andra når. Deltagarna består till stor del av personer som bor i socioekonomiskt eftersatta områden, har
utomeuropeisk härkomst, är korttidsutbildade eller nyanlända. 2018 var Ibn Rushd det studieförbund som hade
den högsta andelen ”nybörjare” personer som aldrig tidigare deltagit i en studiecirkel eller någon annan
folkbildningsaktivitet. För Ibn Rushd är studien ett viktigt kvitto på att vi behövs och på att vår verksamhet gör
nytta för samhället.

Årets negativa resultat orsakades av en planmässig satsning på tillväxt. Större investeringar gjordes i personal och
verksamhet utifrån bedömningen att detta behövde prioriteras för att klara av befintliga och framtida
utmaningar.

Några tydliga förbättringsområden lyfts också i studien. Ibn Rushd har inte arbetat tillräckligt med att utmana
fördomar och kränkande synsätt kring HBTQ-frågor. Vi behöver också ytterligare stärka vårt arbete mot
antisemitism, arbeta mer aktivt för jämställt styre i medlemsorganisationer samt bli bättre på att leva upp till vår
ambition att samla det svensk-muslimska civilsamhället.
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Investeringarna fick dock inte önskad effekt i form av ökad verksamhetsvolym. En satsning på
verksamhetsområdet arbetsmarknad gav inte heller de intäkter som förväntades.
Icke-finansiella upplysningar
Ibn Rushd är medlem i IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, och anslutet till två kollektivavtal:
kollektivavtalet för tjänstemän samt kollektivavtalet för cirkelledare m.fl. ledare/lärare. Ibn Rushd har under året
förtydligat samverkan med den lokala Unionen-klubben genom att ta fram ett lokalt avtal som reglerar
samverkan framöver.
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Under 2019 genomfördes en omorganisation på förbundskansliet för att skapa bättre organisatoriska
förutsättningar. Syftet var att effektivisera ledningsgruppen, stärka upp ekonomiavdelningen samt strukturera
om verksamhetsavdelningen. I december slutfördes även förhandlingarna med Unionen-klubben om en ny
distriktsorganisation.
En lönekartläggning genomfördes på förbundet våren 2019. Lönekartläggningen visade att de löneskillnader som
finns mellan kvinnor och män som utför lika och liknande arbete i huvudsak är sakliga. Tidigare lönesatsningar
hade fått förväntad effekt och inga ytterligare åtgärder behövde vidtas.
2019 genomfördes en medarbetarundersökning där personalen fick svara på frågor om bland annat
arbetstillfredsställelse och organisatorisk och social arbetsmiljö. Resultatet visade på ett stort engagemang bland
medarbetarna och en genomgående känsla av att man utför ett viktigt arbete. Indikatorer på stressrelaterad
problematik fanns också och en analys gjordes i varje del av organisationen. Denna analys återkopplades till
personalen.

Ibn Rushd Studieförbund
Org.nr 802411-0762

Förändring av eget kapital
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Ändamålsbest. medel
2 676 385

Balanserat
kapital
5 850 719
-4 027 401

Summa
kapital
8 527 104
-4 027 401

Omföringar inom eget kapital:
Utny. av ändamålsb. medel
Ändamålsbest. av medel

-431 842
1 347 170

431 842
-1 347 170

0
0

Belopp vid årets utgång

3 591 713

907 990

4 499 703

Belopp vid årets ingång
Årets resultat

Framtida utveckling
År 2020 präglas till stor del av den utvecklingsresa som Ibn Rushd befinner sig på tack vare studien ”När tilliten
prövas”. Mycket av det nedanstående handlar om att tillvarata kritiken i studien, men också det som lyfts som
förbundets styrkor.
Under 2020 arbetar Ibn Rushd fortsatt med att stärka samverkan med de nationella medlemsorganisationerna.
En organisationssekreterare har tillsatts för att bära upp det arbetet framöver, liksom en
medlemsorganisationsansvarig på både nationell nivå och distriktsnivå.
Vidare satsar Ibn Rushd under 2020 på personalens och de förtroendevaldas kompetensutveckling. En ny tjänst
som pedagogisk utvecklare tillsätts under året i syfte att stötta upp den processen, leda och utveckla arbetet.
Ibn Rushd avser att öka ambitionen inom verksamhetsområdet ”arbetsmarknad” i form av fler
projektansökningar parallellt med de redan planerade verksamheterna med asylsökande samt utrikesfödda
kvinnor.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin har påverkat Ibn Rushd Studieförbund genom lägre verksamhetsvolymer inom folkbildning då
vår egen verksamhet och våra samarbetsföreningar inte fullt ut lyckats ställa om till digital verksamhet.
Ytterligare tappar vi en majoritet av våra förväntade projektintäkter som budgeterades för 2020. Ibn Rushd
Studieförbund har vidtagit åtgärder genom att minska på kostnader och ämnar söka stöd från Tillväxtverket för
korttidspermitteringar.
Förvaltade stiftelser
Föreningen förvaltar inga stiftelser
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Resultaträkning

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Erhållna bidrag
Övriga verksamhetsintäkter

2

Verksamhetens kostnader
Kostnader för utbildning och utveckling av verksamhet
Förmedlade bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader

4

6 (13)
2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

12 000
31 654 490
2 330 439
33 996 929

13 500
33 402 316
2 959 823
36 375 639
-934 051
-20 503 895
-5 010 287
-10 679 051
-37 127 285

-4 020 433

-751 646

0
-6 968

-287 500
0

-6 968

-287 500

Resultat efter finansiella poster

-4 027 401

-1 039 146

Resultat före skatt

-4 027 401

-1 039 146

Årets resultat

-4 027 401

-1 039 146

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Balansräkning

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

0
0
0

0
0
0

420 000
6 525 000
6 945 000

420 000
6 525 000
6 945 000

6 945 000

6 945 000

128 163
6 609 387
735 012
809 106
8 281 668

123 566
6 676 081
807 699
783 748
8 391 094

Kassa och bank

1 579 152

2 671 775

Summa omsättningstillgångar

9 860 820

11 062 869

16 805 820

18 007 869

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar på intresseföretag

6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar distrikten
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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TILLGÅNGAR

-717 795
-19 418 410
-5 930 368
-11 950 790
-38 017 363

3
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Balansräkning

Not

2019-12-31
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Noter
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2018-12-31

Noter

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital

8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Skuld ej nyttjade bidrag
Skulder till distrikten
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 591 714
907 990
4 499 704

2 676 385
5 850 719
8 527 104

1 305 331
244 787
1 271 160
6 015 540
1 398 648
2 070 650
12 306 116

10 012
0
300 800
6 508 503
1 348 727
1 312 723
9 480 765

16 805 820

18 007 869

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäIjningstilIfället.
Övriga intäkter
Övriga intäkter består av intäkter från hyresgäster och lönebidrag men även av poster av
engångskaraktär så som beviljade medel för projekt och uppdrag. I det fall övriga intäkter förekommer
beskrivs när dessa har redovisats och hur värdet har fastställs.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpIikteIser klassificerats som avgiftsbestämda
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar som inte långre uppfyller kraven att definieras
som materiella anIäggningstiIlgångar.
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån
väsentIighetsbedömning redovisats som kostnad.
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Materiella anläggningstilIgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag som avser förvärv av materiell anläggningstillgång
reducerartilIgångens anskaffningsvärde.
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Not 3 Anställda och personalkostnader

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång
redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.
Materiella anläggningstilIgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Linjär avskrivningsmetod används.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och
rektor samt anställda
Rektor och styrelse
Löner och andra ersättningar exkl rektor och styrelse

Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Datautrustning
Övriga inventarier

3 år
3 år

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer föreningen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon
av de finansiella anläggningstilIgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående. Nedskrivning redovisas i resuItaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstiIIgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och
andelar och övriga enskilda finansiella anIäggningstiIlgångar som är väsentliga.
Not 2 Intäkternas fördelning

Intäkternas fördelning
Medlemsintäkter
Bidrag från FBR
Hyresintäkter
Särskilda bidrag FBR
Större projekt
Övriga intäkter

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

12 000
26 874 100
1 472 229
4 780 390
435 477
422 734
33 996 930

13 500
26 680 000
1 296 106
6 685 500
1 184 498
516 035
36 375 639

Löner och ersättningar samt sociala kostnader, inkl
pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 4 Verksamhetens kostnader

Direkta verksamhetskostnader
Förmedlade bidrag
Förmedlade bidrag arr.typ 2-3
Förmedlade bidrag arr. typ 6
Förmedlade bidrag arr. typ 7
Summa
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

8
4
12

5
10
15

1 085 900
6 766 475
7 852 375

681 698
6 428 489
7 110 187

7 852 375
3 151 737
661 117
11 665 229

7 110 187
2 919 660
686 346
10 716 193

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

717 795
15 357 738
2 999 000
1 061 672
20 136 205

934 051
15 185 598
3 814 200
1 273 680
230 417
21 437 946

2019-12-31

2018-12-31

1 457 853
0
1 457 853

1 457 853
0
1 457 853

-1 457 853
0
-1 457 853

-1 457 853
0
-1 457 853

0

0
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Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och
rektor samt anställda
Rektor och styrelse
Löner och andra ersättningar exkl rektor och styrelse
Löner och ersättningar samt sociala kostnader, inkl
pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

8
4
12

5
10
15

1 085 900
6 766 475
7 852 375

681 698
6 428 489
7 110 187

7 852 375
3 151 737
661 117
11 665 229

7 110 187
2 919 660
686 346
10 716 193
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Not 6 Andelar i och fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag
2019-12-31
Vid årets början
Lämnade aktieägartillskott
Nedskrivning av aktieägartillskott
Redovisat värde vid årets slut

420 000
0
0
420 000

45 000
662 500
-287 500
420 000

Ingående fordringar
Tillkommande fordringar
Amortering, avgående fordringar
Utgående fordringar

6 525 000
0
0
6 525 000

6 350 000
175 000
6 525 000

6 945 000

6 945 000

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
Justerat eget kapital och årets resultat behöver inte anges för intresseföretag som redovisas enligt
kapitalandelsmetod i en av moderföretaget upprättad koncernredovisning eller en överordnad
koncernredovisning enligt 7 kap. 3§ ÅRL. Vidare behöver inte uppgift lämnas för företag som ägs till mindre än
50% och som inte offentliggör sin balansräkning, se 5 kap 9§ fjärde stycket ÅRL.
Not 7 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 4 Verksamhetens kostnader

Direkta verksamhetskostnader
Förmedlade bidrag
Förmedlade bidrag arr.typ 2-3
Förmedlade bidrag arr. typ 6
Förmedlade bidrag arr. typ 7
Summa
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

717 795
15 357 738
2 999 000
1 061 672
20 136 205

934 051
15 185 598
3 814 200
1 273 680
230 417
21 437 946

2019-12-31

2018-12-31

1 457 853
0
1 457 853

1 457 853
0
1 457 853

-1 457 853
0
-1 457 853

-1 457 853
0
-1 457 853

0

0

2018-12-31

Ingående balans
Återbetalning av tidigare års ej nyttjade bidrag
Erhållna under året
Ianspråktaget under året
Specifikation av utgående balans
Offentliga bidrag till verksamheten

Not 8 Fördelning av årets resultat

2019-12-31

2018-12-31

300 800
32 962 850
-31 992 490
1 271 160

530 000
-530 000
36 037 600
-35 736 800
300 800

1 271 160
1 271 160

300 800
300 800

Belopp

Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjade av ändamålsbestämda medel
Reservering av ändamålsbestämda medel
Belopp vid årets utgång

-4 027 401
431 842
-1 347 170
-4 942 729
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Coronapandemin har påverkat Ibn Rushd Studieförbund genom lägre verksamhetsvolymer inom folkbildning då
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Ibnegen
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och våra samarbetsföreningar inte
fullt utStudieförbund
lyckats ställa om till digital verksamhet.
802411-0762
Org.nr 802411-0762
Ytterligare
tappar vi en majoritet av våra förväntade Org.nr
projektintäkter
som budgeterades för 2020. Ibn Rushd
Studieförbund har vidtagit åtgärder genom att minska på kostnader och ämnar söka stöd från Tillväxtverket för
korttidspermitteringar.

Underskrifter

ibn rushd årsredovisning 2019

13 (13)

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
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