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Vi har hållit i och hållit ut, vi har ställt om och inte ställt in, vi har vågat och varit
modiga! 

Vi har fortsatt givit stöd till våra föreningar, deltagare och medarbetare i ännu ett
år som präglats av covid-19 pandemin. Vi är mer övertygade än någonsin om att
folkbildningen är ett viktigt nät i vårt samhälle där vi stödjer människors lärande
och skapar möten. Det stärker oss som medborgare och individer och möjliggör ett
starkt demokratiskt samhälle. Där alla är inbjudna till att ta del av det svenska arvet
som folkrörelserna utgör. Vi möjliggör att den muslimska folkrörelsen får ta plats,
får växa och vara en självklar del av samhället. Det är bara tillsammans som vi
bygger ett starkt Sverige som vi alla kan vara stola över. 

Abdirahman Gure, styrelseordförande

Josefin Nyström, distriktschef 

Ibn Rushd distrikt Västra
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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 Östra täcker

Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Gotlands län. Under 2021

ordnade vi tillsammans med våra medlemsföreningar ett stort antal studiecirklar

och kulturprogram inom allt från arabiska till klädsömnad. 

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
pengar från stat, kommun och
landsting/regioner för att bedriva
folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är
fortfarande ett ungt studieförbund – hösten
2021 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
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        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 Östra 



Ibn Rushd distrikt Östra
 

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.

Distriktsstyrelsen har under år 2021 haft följande sammansättning:
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Namn Funktion

Abdirahman Abdi Gure Ordförande

Zakaria Tamim Vice Ordförande

Issa Aden Mohammed Sekreterare

Raja Abu Musleh Kassör

Mohamed Saleh Omar Ledamot

Abdigafar Adan Hirsi Ledamot

Ghada Abozamil Suppleant

Trevor Sullivan Suppleant

Mahfoodh Hussen Ali Suppleant

Abdiaziz Abdulee Suppleant

Abdirahman Bulaale Förtroendevald revisor

Ibroghim Iskhak Revisorsuppleant

Jens Persson (PWC) Auktoriserad revisor



Distrikt Östra har tre lokalkontor i Kalmar, Jönköping och Norrköping som är numer är
vårt huvudkontor. I maj flyttades huvudkontoret från Linköping till Norrköping. 
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Ort Ort Tjänster

Linköping/Norrköping

Distriktschef (Josefin Nyström)
Verksamhetsutvecklare (Jan-juni)
Projektledare etablering (Jan-feb)
Kvalitetshandläggare
Studiekonsulent

Jönköping Studiekonsulent

Kalmar Studiekonsulent

Studiekonsulent



Län Kommun Föreningens namn

Jönköpings län GISLAVED Islamiska kulturförsamlingen i Gislaved

Somaliska kvinnor & ungdomsförening

GNOSJÖ Furuhall islamiska kulturförening

JÖNKÖPING East African Relief Organisation

NÄSSJÖ Nässjö somaliska föreningen

Somaliska förening i Forserum

Kalmars län BORGHOLM Salam kulturföreningen i Borgholm

HULTSFRED Föreningen Pegasus

KALMAR Islamiska Kulturföreningen Salam i Kalmar

Somaliska förening i Kalmar

NYBRO Somaliska Föreningen Alhuda

OSKARSHAMN Somaliska Förening i Oskarshamn

VÄSTERVIK Midnimo Kulturförening i Gamleby

Islamiska kulturcentret i Västervik

Kronobergs län ALVESTA Arrisala center i Alvesta

Somaliweynförening

LESSEBO Midnimo Kulturförening i Lessebo

UPPVIDINGE Somaliska kulturförening i Uppvidinge

VÄXJÖ Ikhlas förening i Växjö

Somaliska förening i Braås

Östergötlands län LINKÖPING Islamiska Förbundet i Linköping

MJÖLBY Goda grannar kulturförening

Kultur och kunskap förening i Mjölby

NORRKÖPING
DHALLAAN SOMALI CHILDREN´S RELIEF
FUND

Eritreas kulturförening i Norrköping
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Under 2021 samverkade vi med dessa ideella föreningar:



Förintelsens minnesdag
I Linköping uppmärksammade vi
Förintelsens minnesdag, 27 januari,
tillsammans med med konstnären Eva
Cederwall. Tanken var att det skulle bli en
Live-Art i Skäggetorp Centrum men på
grund av pandemin fick vi sända
skapandet av konstverket på Ibn Rushd
Östras facebooksida. Konstverket ställdes
sedan ut i Skäggetorp Centrum i Linköping,
där vi skapade fina samtal tillsammans
med centrumets besökande.  

Eidfirande i Norrköping
Eid är en högtid som avslutar den
muslimska fastemånaden ramadan.
Föreningen Eritreas kulturförening i
Norrköping ordnade eidfirande för deras
medlemmar. De var ute och grillade och
anordnade föreläsningar om ramadan.  

Föreningen har även genomfört tre stora
kulturprogram med externa föreläsare. Två
som handlar om Eritreas självständighet
och en som handlade om starten av
Eritreas revolution.

FYIL-projektet
Projektet Framtidens yrkeskvinnor i
Linköping (FYIL) är ett treårigt projekt som
startade 2019 och är delfinansierats av
Tillväxtverket inom ramen för utlysningen
”Nätverk och kontakter på
arbetsmarknaden för utrikesfödda
kvinnor”. I början av 2021 avslutade vi
projektet med att yrkesutbilda utrikesfödda
kvinnor som står långt från
arbetsmarknaden. 

Projektets syfte och innehåll var att erbjuda
utrikesfödda kvinnor en yrkesutbildning,
Lokalvårdare (PRYL) med praktik. Målet har
varit att utbilda samt certifiera totalt 96
deltagare. Vi har genomfört alla grupper i
projektperioden enligt planeringen med
viss justering utifrån förändrade
förhållanden avseende covid-19 under
2020.
Samverkan med företag i branschen har
skett lokalt för att kunna erbjuda
praktikplatser, detta har fungerat bra under
hela 2019 men från och med vårterminen
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Nedslag i distriktets
verksamhet 2021



2020 har det inte varit genomförbart i och
med pandemin. Utbildningsinsatsen har
dock inte hindrats då vi ställde om snabb
till digitalt. Både deltagarna och
utbildningsaktören har tillsammans med
oss har kunnat ställa om till digitalt utan
större påverkan på kvalitén och innehåll. 

Efter att projektet utförandedel avslutas i
december 2020 har vi lagt fokus på
utvärderingen av insatsen, som
färdigställdes 2021. FYIL och gett mycket
goda och givande resultat. Hela 45 % av
deltagarna hade fått en anställning efter
avslutat utbildning. Med tanken på
målgruppen bedöms resultatet vara 
 mycket bra. 100% av deltagarna har gett

 positiv feedback till projektet FYIL, 58%
svarar mycket bra (högsta möjliga betyg på
en femgradig skala) och 42% svarar bra,
(näst högsta möjliga betyg). Resultat av
utvärderingen visar också att 77% av
deltagarna som fått en anställning har
kunnat använda sig av kunskaperna från
utbildningen i deras arbete. 

Firande av Sveriges nationaldag i
Borgholm
Salam Kulturförening i Borgholm firade
Sveriges nationaldag med barnaktiviteter
samtidigt som de vuxna lyssnade på en
föreläsning om vikten av att integreras i det
svenska samhället. 
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Folkbildning inom islam
Tillsammans med föreningen East African
Relief Organisation (ERO) i Jönköping
kommun har vi bedrivit annan
folkbildningsverksamhet och
kulturprogram om Islam. ERO har också
bedrivit folkbildning inom klädsömnad,
engelska och arabiska.

Särskilda uppdrag
Vi har bedrivit verksamhet inom arrtyperna
10 (Svenska för föräldralediga) och 12
(Personer långt från arbetsmarknaden).
Studiecirklarna har bland annat lärt
deltagarna hur de kan söka jobb, vilka
rättigheter och skyldigheter arbetsgivare
och arbetstagare har, hur det svenska
samhället är uppbyggt. Vi har också haft
studiecirklar där de har lärt sig det svenska
språket och hur de skriver en bra
arbetsansökan. Under året har vi också
bedrivit sy verksamhet för kvinnor och
grundläggande utbildning i grafisk design. 

Somaliska kulturdagen
Den 19 september uppmärksammade
Somaliska föreningen i Kalmar den
somaliska kulturdagen genom att under en
halvdag erbjuda föreläsningar om den
somaliska kulturen men också om hur
somalierna boende i Kalmar kommun ska
sträva efter att integreras i kommunen.
Det anordnades även roliga aktiviteter och
det bjöds på somaliska maträtter och olika
bakverk. 

Minska risken för radikalisering
Tillsammans med Islamiska Kulturförening
Salam i Kalmar anordnades under året
föreläsningar om hur vi kan minska risk för
extremism och radikalisering av unga.
Föreläsaren talade med föräldrar om
riskfaktorer och tecken som visas när en
person håller på att radikaliseras. Syftet
med föreläsningarna var att öka
medvetenheten och höja kunskapen kring
demokrati och tolerans. 
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Den planerade verksamheten är i linje
med statens fyra syften och är
statsbidragsberättigad folkbildning.
Distriktet har ett tydligt anordnarskap
och våra medarbetare är aktiva i
planering, genomförande och
uppföljning av verksamheten.
Cirkelledaren är godkänd och har rätt
kompetens samt har genomgått vår
cirkelledarutbildning.
Deltagarnas uppgifter är registrerade i
rapporteringsprogrammet GUSTAV
och att de deltar enligt de villkor som
finns. Vi säkerställer också att
deltagandet är fritt och frivilligt och
verksamheten har bidragit till lärande.
Granskning av att samtliga
arbetsplaner uppfyller Ibn Rushds
kvalitetskrav.
Kostnadsersättningar är direkt
kopplade till verksamheten. 

I vårt kvalitetsarbete följer vi vår
granskningsprocess där vi bland annat
säkerställer följande:

Ibn Rushd kvalitetssäkrar verksamheten
löpande genom flera olika processer. Vi ser
till att endast statsbidragsberättigad
verksamhet som är planerad finns med i
våra verksamhetsavtal, ett avtal vi skriver
tillsammans med samtliga
samverkansparter. Avtalet underlättar
båda parternas framförhållning,
transparens, utförande och förtydligande
av mål och samarbetets innehåll. Ibn
Rushd förtydligar för föreningarna vilka 
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aktiviteter som inte kan rapporteras genom
att förklara skillnaden mellan
statsbidragsberättigad verksamhet och
föreningars övriga verksamheter.
Studiekonsulent och cirkelledare brukar ha
flera samtal i verksamhetsplaneringsfasen,
där diskuteras vilka ämnen som ledaren har
goda kunskaper i och kan bilda andra
personer i, därtill säkerställs att ledaren har
genomgått minst en
introduktionsutbildning. Vi ser också till att
cirkelledaren har den kunskap som krävs
för att använda de digitala verktyg vi
använder oss av.

Vi samarbetar med andra studieförbund på
olika sätt. Vi deltar aktivt i
samverkansgrupper för etik och kvalitet via
de lokala Länsbildningsförbunden.
Exempelvis i Östergötland så träffas vi
minst två gånger per termin med syftet att
vi tillsammans ska kunna hålla hög etik och
kvalitet i folkbildningen. Vi ingår i ett
Länsbildningsförbund för varje län
(Östergötland, Jönköping, Kronoberg samt
Kalmar). Detta har bidragit till att stärka
arbetet med internkontroll, framför allt när
det handlar om kontroll av eventuell
dubbelrapportering av verksamhet till flera
studieförbund. Under 2021 kom det
gemensamma analysverktyget Power BI i
bruk, där tar vi kvartalsvis ut rapporter på
dubbelbokningar med andra
studieförbund. Dessa utreds sedan lokalt
och justeras därefter. Vi lägger då även
stort fokus på att dessa inte ska uppstå 

Kvalitetsarbete hos
Ibn Rushd
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igen och talar med berörd förening,
cirkelledare och/eller deltagare. 
Statistiken som rör vårt studieförbunds
verksamhet tas regelbundet fram från
rapporteringssystemet Gustav samt från
SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik.
Statistiken hjälper oss att följa upp vår
verksamhet samt göra våra
rimlighetsbedömningar utifrån resultat
samt implementera åtgärder i god tid.



Studietimmar

22.294

Verksamheten i siffror
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Under 2021 rapporterade Ibn Rushd Östra:

Evenemang

538

Unika deltagare

1.363
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Nedan följer en lista på vilka ämnesområden vår folkbildning rapporterades inom. 
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Diagram: Beskriver ämnesindelning inom folkbildningsverksamhet.

I de specialsatsningar vi genomfört via Folkbildningsrådet har vi bedrivit verksamhet inom
arrtyp 10 och 12.

I Folkbildningsverksamheten var våra deltagare 57% män och 43% kvinnor. Våra kvinnliga
deltagare har ökat med 5% sedan förra året. Vi är väldigt glada att våra satsningar på att
öka kvinnlig verksamhet tillsammans med våra samverkansparter har gett resultat. 
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Övriga arr-typer
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