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Det modiga studieförbundet! 
 
Ännu ett år har världen präglas av den globala covid pandemin. För Ibn Rushd
innebar en fortsatt pandemi att distriktet behövde fortsätta jobba kreativt med att
öka tillgängligheten av folkbildningen under nya premisser. Efter en större
omställning 2020 klev vi in i 2021 med allt bättre förutsättningar och var allt bättre
utrustade att tillgodose civilsamhället med folkbildning genom nya digitala och
kreativa lösningar.  
 
På Ibn Rushd är vi övertygade att vi växer genom möte med varandra, därför har
den fysiska mötesplatsen där individer kunnat träffas och utbyta kunskaper varit en
viktig del som kännetecknar den svenska folkbildningen. Trots den förändrade
samhällssituation har Ibn Rushd jobbat kreativt med att tillgängliggöra folkbildning
och skapa nya kreativa platser för individer att mötas för att bekämpa den
ofrivilliga ensamheten som uppstått från den globala pandemin. Att värna och
skapa nya möjligheter för att bevara dessa plattformar har därför varit en viktig del
i distriktets digitala utveckling.  
 
Tillsammans med våra samverkanspartner har vi lyckats bevara den svenska
folkbildningen och kunnat tillgodose civilsamhället med kulturarrangemang och
studiecirklar under tuffa tider. Vi fortsätter att jobba med att nå fler personer och
nya målgrupper där folkbildning kan bidra till en positiv samhällspåverkan och
skapa möten som bygger tillit och bryter utanförskapet. 
 
År 2021 kännetecknar ett år av mod,  flexibilitet, uthållighet och oändliga
möjligheter. Tillsammans har vi ställt om och kan tillsammans blicka tillbaka till
2021 med stolthet och ta ett nytt och starkare kliv in i 2022.  

Muse Yusuf, styrelseordförande

Suad Mohamed, distriktschef 

Ibn Rushd distrikt Stockholm Uppsala
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Förord



Ibn Rushd – folkbildning med fokus på
mångfald, rättigheter och livsåskådning 

Studieförbundet Ibn Rushd folkbildar med fokus på mångfald, rättigheter och

livsåskådning. Vi finns över hela landet och Ibn Rushd distrikt Stockholm Uppsala

täcker Stockholm län, och Uppsala län. Under 2021 ordnade vi tillsammans med

våra medlemsföreningar ett stort antal studiecirklar och kulturprogram inom allt

från kurser inom föräldraskap, körkortsteori, datakunskap till arabiska,

matlagningskurser och mycket mer. 

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

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

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

Ibn Rushds
uppdrag är:

  

Det här är
Ibn Rushd:
Det finns tio svenska studieförbund som får
bidrag från stat, kommun och
landsting/regioner för att bedriva
folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är
fortfarande ett ungt studieförbund – hösten
2020 hade vi funnits som ett självständigt
och statsbidragsberättigat studieförbund i
tolv år.  
 
Ibn Rushds uppdrag, som du ser här nedan,
tar avstamp i en vision om att muslimer ska
vara en självklar del av Sverige. Liksom de
flesta andra studieförbund grundades vi av
folkrörelseorganisationer, i vårt fall ett
antal muslimska sådana. Dessa hittas i dag
bland våra medlemsorganisationer.  
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Ibn Rushd och
folkbildningen
 
Grunden för folkbildningen är att den är fri
och frivillig. 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
frivillig gäller att den ska vara
deltagarstyrd, läroplans- och betygsfri,
ideologiskt och/eller innehållsmässigt
profilerad, mångsidig, flexibel och
riksomfattande.

Studieförbundens folkbildning har tre olika
former: studiecirklar, kulturprogram och
annan folkbildningsverksamhet. Den
sistnämnda verksamhetsformen kan till
exempel utgöras av prova på-dagar och
helgkurser.  

Stödja verksamhet som bidrar till att
stärka och utveckla demokratin.

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

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

Bidra till att bredda intresset för och
öka deltagandet i kulturlivet.

Staten har 4 övergripande
syften med sitt stöd till
folkbildningen, nämligen att:
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All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller sig
till dessa syften. För oss är det särskilt
viktigt att nå ut till människor och grupper
som saknar en lång tradition och
erfarenhet av organisering i Sverige.
Genom vår unika profil och vår förmåga
att nå inte minst marginaliserade grupper
är vi med och skapar ett inkluderande
samhälle.



 

      Möte 
Möte är helt centralt i folkbildningen och

har en stark tradition i den muslimska

religionen och kulturen. Mötet mellan

människor har ett egenvärde vid alla våra

aktiviteter. I mötet kan nyfikenhet skapas,

fördomar förebyggas och rättigheter

säkras. Därför ska dialog och

erfarenhetsutbyte alltid uppmuntras. I vår

verksamhet ska det finnas möjlighet att

mötas över religionsgränser, kulturella

skillnader och språkliga barriärer.  

 

        Reflektion
Reflektion ska alla i vår verksamhet ha tid till.

Det måste alltid finnas utrymme för de

kritiska frågorna, det existentiella tänkandet,

dialogen med andra och det egna växandet.

För att delta i våra verksamheter ska man

exempelvis inte behöva praktisera islam på ett

visst sätt, ha en viss akademisk utbildning

eller en viss mängd arbetslivserfarenhet.

Grunden för vår folkbildningsverksamhet ska

vara den egna utvecklingen som sker genom

reflektion, oberoende av vem man är.  

Vår värdegrund
Ibn Rushds värdegrund sammanfattas av våra fyra
kärnvärden: möte, reflektion, stolthet och förändring. 

1 2

6



        Förändring
Förändring är centralt för folkbildning vare sig

det sker på individnivå eller på samhällsnivå. När

vi ser negativa tendenser eller fenomen omkring

oss strävar vi efter en förändring. Förändring kan

vara större förståelse mellan muslimer och icke-

muslimer, stärkta rättigheter för utsatta

minoriteter eller att motverka alkoholnormen.

Förändring kan också innebära att en individ får

större kunskaper, blir mer engagerad eller rik på

nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda för att

påtala behovet av förändring eller för att vara

obekväma. Vår verksamhet ska alltid kunna

påvisa förändring. 

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle
som värnar rättigheter, bejakar mångfald och
skapar förutsättningar för medborgarnas och
civilsamhällets engagemang. Vår grundsyn kan
delas in i följande områden:
 

        Stolthet 
Stolthet över sig själv och den identitet man

har, över Ibn Rushd och vår verksamhet ska

alla kunna känna. Vi strävar mot ett samhälle

där det är möjligt att vara stolt över att vara

svensk och muslim. Vi arbetar för att stärka

den svenskmuslimska identiteten och

prioriterar verksamhet som stärker den

muslimska gruppens egenmakt och stolthet.  

3 4
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Tro
 

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin
tro, stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar
utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka
solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och
förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och
förtryck.

 Samhälle
Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet.
Ibn Rushd värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla
människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem man är, hur
man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former av rasism,
ojämlikhet och diskriminering.

Miljö och hälsa 
Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn
Rushd jobbar för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och
individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en
större miljömedvetenhet.

  

Bildning och kultur  
Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att
stärka identiteter, uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn
Rushd arbetar för allas rätt till deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd
vill stimulera de kulturinitiativ som är progressiva och respektfulla samt leder till
bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar som är hetsande,
kränkande eller hatfyllda. 
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Ibn Rushd distrikt 
Stockholm Uppsala 



Ibn Rushd distrikt 
Stockholm Uppsala

Rinkeby – huvudkontor 
Flemingsberg – verksamhetskontor 

 
Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande styrningen av
förbundet är det förbundsstyrelsen som ansvarar för, men varje distrikt har också en
självständig distriktsstyrelse. 

Distriktets verksamhetsområde inkluderar Stockholms län och Uppsalas län. Distriktets
långsiktiga mål är att etablera sig inom samtliga kommuner i Uppsala och Stockholms län
för att tillgodose civilsamhället med god folkbildningsverksamhet och nå en bredare
målgrupp och öka tillgängligheten av folkbildningen. Under 2021 har distriktet främst varit
verksamhet inom Stockholm kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun samt
Uppsala kommun. Tillsammans med distriktets samverkanspartner samt genom egen
arrangerad verksamhet har vi kunnat erbjuda ett brett utbud av studiecirklar och
kulturarrangemang. 

Distriktet har lokalkontor i följande område: 
1.
2.

Personalstyrkan utgörs av ett arbetslag på 3 heltidsanställda varav 1
studiekonsulenter/verksamhetsutvecklare samt 1
kvalitetshandläggare/verksamhetsutvecklare 
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Namn Funktion

Suad Mohamed Distriktschef Stockholm-Uppsala 
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Namn Distriktsstyrelse 

Suad Mohamed Distriktschef Stockholm-Uppsala 

Muse Yusuf Ordförande

Güner Kayhan Vice ordförande 

Fatima Naji Sekreterare 

Ala Mizban Kassör

Naser Sanjari Ledamot

Chafiya Kharraki Ledamot

Cihan Tümürk Ledamot

Ouassila Othman Suppleant

Ibrahim Salah Suppleant

Nawar Bessomi Förtroendevald revisor

Jens Persson Auktoriserad revisor (PWC) 
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Våra medlemsorganisationer utgör en viktig del i vårt arbete på Ibn Rushd Studieförbund.
Det är tillsammans med våra medlemsorganisationer som vi utformar distriktet och
beslutar om viktiga förändringar. I bildningsarbetet jobbar vi tillsammans för att uppnå
vårt folkbildningsuppdrag och erbjuda studie- och kulturverksamhet runt om i landet.
Under 2021 jobbade distriktet aktivt tillsammans med distriktsstyrelsen att stärka
relationen till våra medlemsorganisationer. Tillsammans med styrelsen gjorde man under
2021 studiebesök hos samtliga medlemsorganisationer för att identifiera nya samt
gemensamma utvecklingsområden och bidra till en hållbar och utvecklande bildningsresa
för våra medlemmar 

Distriktets medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer

Islamiska Förbundet - Stockholms Moské

Svenska islamiska unionen (SIU)

Palestinska Folkets Förening

Kulturföreningen Salman

Kutub Islamiska Kulturförening

Islamiska Kultur Center Sollentuna

Islamiska Förbundet Järva



Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort
allvar. Det systematiska kvalitetsarbetet
hos Ibn Rushd kännetecknas av
transparens och ansvarighet. Våra rutiner
börjar redan i planeringsstadiet och
fortsätter långt efter att verksamheten
slutrapporterats. I många fall ställer vi
högre interna kvalitetskrav än vad våra
bidragsgivare kräver.

Kvalitetssäkringen görs systematiskt och
omfattar alla led från cirkelledare till
förbundschef. Vid sidan av den löpande
internkontrollen i våra distrikt genomförs
en årlig internkontroll på förbundsnivå där
genomförd verksamhet granskas. För att
känna oss säkra och trygga med att vi
levererar bra folkbildning kontrollerar vi
stora volymer. 

Vår kontroll är djupgående och består
bland annat av granskning av
närvarolistor, telefonintervjuer med
deltagare och ekonomisk kontroll. När vi
genomför kontroller tittar vi också på hur
vi kan utveckla våra cirkelledares
kompetens och på hur deltagarnas lärande
och delaktighet kan stärkas. 

Om vi upptäcker att en studiecirkel eller
annan aktivitet inte uppfyller kraven på
bra folkbildningsverksamhet stryks den ur
våra system och rapporteras inte in som
bidragsgrundande. Vi inför också
utvecklingsplaner för att förebygga
uppkomsten av brister framöver. 
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Distriktets kvalitetsarbete 
Under 2021 har distriktet jobbat aktivt med
att öka kvalitetssäkringen av distriktets
verksamheter. Detta har distriktets gjort
genom att jobba aktivt med två huvud
områden inom kvalitetsarbete.   

Ökad anordnarskap 
Med ökat anordnarskap har distriktet
prioriterat relationsbyggandet mellan
distriktet och  samtliga samverkanspartner
och medlemsorganisationer. Genom att
stärka relationen mellan parterna
resulterar det till en ökad tillit, transparens
samt förståelse mellan aktörerna.
Anordnarskapet har stärkts genom att
distriktet tillsammans med
distriktsstyrelsen haft en förenings turné
där man träffat samtliga
medlemsorganisationer. Syftet med dessa
möten har förutom att stärka relationen
varit att förankra distriktets
kvalitetsprocesser med föreningarna i syfte
att öka kunskap och förståelse för vårt
kvalitetsarbete. Satsningen har även
resulterat i en ökad insyn i verksamheten
med föreningar vilket vidare bidragit till att
distriktet kunnat skräddarsy
kompetenshöjande insatser och stöd till
varje förening. Genom en ökad insyn har vi
även kunnat identifiera
verksamhetsområden som föreningarna
kunnat vidareutveckla för att bättre nå
regionala och kommunala mål. Det stärkta
anordnarskapet har resulterat i att
distriktet haft färre dubbelrapporteringar

Kvalitetsarbete hos
Ibn Rushd
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av deltagare med andra studieförbund
samt att den rapporterade verksamheten
säkerställts och resulterat i en förhöjd
kvalité.  

Cirkelutvärdering
Folkbildningen är fri och frivillig och med
det innebär det även att den ska vara
deltagarstyrd och att deltagarna ska kunna
ha inflytande i utformningen av
verksamheten. I ett led att säkerställa samt
vidareutveckla distriktets verksamhet har
distriktet under 2021 skickat utvärdering till
deltagarna som medverkat i distriktets
kursverksamhet. Utvärderingsformulär
skickas kontinuerligt ut inom all
verksamhet som anordnas av distriktet för
att slutligen sammanställas och identifiera
utvecklingsområden som distriktet ska
jobba med.   

Kompetensutveckling
Det interna kvalitetsarbetet inom distriktet
har under 2021 primärt haft sitt fokus inom
kompetenshöjande insatser utifrån
rimlighetsbedömningar samt förstärkt
dokumentation. Distriktet har jobbat
intensivt med att säkerställa att distriktet
upprätthåller en kontinuerlig
dokumentation av samtliga verksamheter. 

Dokumentationen är en viktig del i
kvalitetsarbetet som synliggör och påvisar
distriktets nivå av anordnarskap i
respektive verksamhet. Distriktet har
därmed tagit fram en intern rutin där
distriktet kontinuerligt följer upp
dokumentationsprocessen och stödjer
medarbetarna i arbetet. Vidare har man
även jobbat med att öka kompetensen vid
rimlighetsbedömning. Genom att
månadsvis anordna kvalitets- -och
etikforum för distriktets medarbetare med
syfte att tillsammans granska planerad och
pågående verksamhet har man lyckats få
en bättre samsyn vid
kvalitetsbedömningen. 



Särskilt uppdrag
Utöver det ordinarie statsbidraget till
folkbildningen har regeringen under
många år gett studieförbundet i uppdrag
att jobba med särskilda uppdrag för att
motverka utanförskap och främja och
stärka individens etablering i
arbetsmarknaden. Genom de särskilda
uppdragen kan man jobba mer riktad och
strategiskt att nå nya målgrupper.  Under
2021 gjorde distriktet en omfattande
satsning att nå fler deltagare och nya
målgrupper genom särskilt uppdrag.
Distriktet förstod effekten av pandemin
och den utanförskap och arbetslöshet som
pandemin bidragit till. Genom denna
satsning har distriktet jobba aktivt med att
stödja fler till integration och etablering.

Asyl verksamhet
Inom asylverksamhet jobbade distriktet
med språkträning för asylsökande. År 2021
blev det första året som distriktet lyckades
nå denna målgrupp och erbjuda
verksamhet till asylsökande. Genom
distriktets satsning att stärka
anordnaskapet under 2021 och besöka fler
föreningar lyckades man inventera och
identifiera flera föreningar som lättare når
ut till asylsökande och därmed samverka i
att erbjuda studiecirkelverksamhet.
Tillsammans med våra föreningar erbjöd vi
flera kurser i svenska för asylsökande där
deltagna fick grundläggande kunskap i det
svenska språket samt lära sig om det
svenska samhället.

Tillsammans kortar vi vägen till
integration och etablering 
Trots den pågående pandemin har vi under
2021 lyckats starta flera kurser för
utrikesfödda män och kvinnor. Under 2021
anorndnade Ibn Rushd flera
studiecirkelverksamheter riktade till 
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Nedslag i distriktets
verksamhet 2021

På bild: Cirkelledaren Otabak tillsammans med
hans grupp som studerar svenska för asylsökande. 



egenmakt som i sin tur bidrar till en större
samhälles förändring.

Svenska för föräldralediga
Kvinnans bildnings hus i Flemingsberg har
under åren haft en stor påverkan hos både
deltagarna och kommunen. Under 2021
erbjöd vi flera studiecirklar för
föräldralediga inom flera ämnen. Genom
tex sy-kunskap kunde deltagarna både lära
sig praktisk kunskap samt träna på det
svenska språket.

Genom att erbjuda studiecirklar utifrån
deltagarnas intresse och behov har vi
kunnat nå fler deltagare samt erbjudit en
miljö där kvinnor har möjlighet att ta med
sina barn samtidigt som de tränar svenska
har varit en stor faktor till att fler kvinnor
sökt sig till verksamheten.  

personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Efterfrågan av kurser
inom tex yrkessvenska har varit stort hos
många av våra föreningar, vilket resulterat
i att distriktet lånat ut våra lokaler för att
tillgodose den höga efterfrågan.
Tillsammans med våra föreningar har vi
under 2021 möjliggjort för allt fler
deltagare att kunnat delta i studiecirklar
runt om i länet. 

Kvinnornas bildningshus
Ibn Rushd Studieförbund, har sedan några
år tillbaka skapat och drivit verksamheten
Kvinnornas Bildningshus (KBH) i Huddinge.
Det började med att några kvinnor i
området ville samlas för att lära sig mer
svenska med folkbildning som metod.
Verksamheten har sedan vuxit och idag
arrangeras aktiviteter där det diskuteras
uppfostran, kvinnors roll i familjen, hälsa,
utveckling av närområdet, dialogmöten
med andra viktiga aktörer i området och
kulturaktiviteter. KBH visar dels på hur
man kan arbeta med social mobilisering
och organisering utifrån deltagares egna
behov vilket bidrar till att stärka kvinnans  
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Våra olikheter är en styrka  
Varje religion, kultur och individ har något
unikt att erbjuda. Genom att ta vara på
varandras skilnander och genom
nyfikenhet öka kunskapen om varandras
bakgrund skapar vi ett samhälle där våra
olikeheter kan ha en stor positiv
samhällspåverkan. Under 2021 samverkade
vi med svenska kyrkan och judiska
förenignen för att lära mer om varandras
religioner. Vi hade bsök från en präst som
berättade om deras troslära och påvisade
likheterna mellan flera av religonerna.
På bild: Interreligiös dialog i KBH 

Våra ungdomar är framtiden! 
Under 2021 jobbade vi aktivt med att få fler
ungdomar att engagera sig inom
folkbildning.
Genom att öppna upp kvinnans bildnings
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hus för unga och samverka med lokala
aktörer som fritidsklubbar och
idrottsklubbar har vi lyckats nå en mycket
viktig målgrupp. Under 2021 erbjöd vi
studiecirklar inom psykisk hälsa,
konflikthantering och vägen till en lyckad
framgång. Syftet med flera av vår
ungdomsverksamhet är att avleda
ungdomar från kriminalitet, förebygga våld
bland unga och skapa mer egenmakt för
ungdomarna att välja rätt val i livet. 



 inom svensk samhällsorientering lyckas vi
förmedla hur det svenska samhället
fungerar, våra lagar och processer hos olika
myndigheter. 

Vi stärker våra kvinnor 
På Ibn Rushd är vi övertygade på att genom
att stärka en kvinnas egenmakt så stärker
man ett helt samhälle. Under 2021 bedriv vi
flera riktade insatser med inom
språkkunskap, datorkunskap,
trafikkunskap  riktade till utrikesfödda
kvinnor. Utöver att stärka deltagarnas
kunskap inom diverse ämnen har syftet
med studiecirklarna även grundat sig i att
stärka jämställdheten och bryta isolering.
Genom studiecirklarna har flera kvinnor
kunna ta nästa steg i
integrationsprocessen genom att söka
jobb, praktik eller studie.  

Lär känna ditt Sverige  
Att vara ny i Sverige där man behöver börja
om från grunden är inte alltid lätt. Därför
ser vi vikten av att erbjuda kurser för
personer att få mer kunskap om deras nya
land. 
På Ibn Rushd är det viktigt för oss att våra
deltagare som deltar i våra studiecirklar får
en god kännedom om det svenska
samhället. Genom att erbjuda flera kurser
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På bild: Cirkelledaren Harun lär ut om det
svenska samhället till nyanlända.

På bild: Cirkelledaren Gulnora med deltagare från studiecirkel efter avslutad kurs. 
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Boende situation för unga 
Under 2021 var Ibn Rushd med som
medarrangör på MR dagarna i Uppsala.
Under MR dagarna höll vi två
panelsamtal och en filmvisning.  

Panelsamtalet utgår från COVID-19s
påverkan på boendesegregation. Där
utgångspunkten för diskussion var att
diskutera ekonomiskt och socialt utsatta
gruppers utsatthet under Corona-krisen
utifrån boendesituation och dess
påverkan på ojämlikhet långsiktigt.

Mänskliga Rättighetsdagarna
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Panelsamtalet lyfte fram fyra olika
perspektiv i debatten utifrån
paneldeltagarnas olika expertområden. 

När pandemin slår mot de redan
utsatta 
Under panelsamtalet ”när pandemin slår
mot det redan utsatta” diskuterades hur
möjligheterna över tid sett ut för
samhällets mest utsatta grupper att
kunna få sitt första boende, hur man kan
hitta hållbara lösningar till
boendesituationen. Panelsamtalet
presenterade likheter och olikheter med
ett historiskt perspektiv över hur
bostadsbyggandet och hur synen på
boendet som en mänsklig rättighet
förändrats och vad för utveckling ser vi i
samhället idag? 

Under 2021 var Ibn Rushd med som medarrangör på MR dagarna i Uppsala. Under
MR dagarna höll vi två panelsamtal och en filmvisning.  



Studietimmar

24.294

Verksamheten i siffror
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Under 2021 rapporterade Ibn Rushd Stockholm Uppsala:

Evenemang

290

Unika deltagare

1.019
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