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2021 har varit ett utmanande år för såväl för Ibn Rushd distrikt Västra som våra

medlemsorganisationer. Pandemin, och restriktionerna för att begränsa den,

präglade vårt arbete. Vid årets slut kunde vi börja återvända till gamla rutiner och

fysiska möten.

Distrikt Västra genomförde under året åtgärder och planer som syftar till att

fortsätta utvecklingen tillsammans med våra ambitiösa medlemsföreningar och

samarbetspartner. Under året har vi jobbat målinriktat med att genomföra

verksamheter och aktiviteter som syftar till att tillhanda folkbildning av högsta

kvalitet.

2021 var ett år där vi byggde vidare på mycket av det som startats tidigare år. Vi har

kunnat förbättra vår kommunikation och förbättrat våra sätt att strukturera upp

verksamheten både externt och internt. Digitalisering var fortsatt ett viktigt arbete

för oss. Vi har kunnat erbjuda kunskap och studiesammanhang till intresserade

deltagare på många olika digitala plattformar. Distriktet fortsatte under 2021 sitt

viktiga arbete med att upplysa och förebygga islamofobi. Distrikt Västra har

dessutom under året lyckats bedriva nya och unika verksamheter med kreativa

tävlingar och projekt.  
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Förord



Vi på Ibn Rushd har en viktig roll i vårt svenska samhälle. Få andra aktörer inom

folkbildningen når i samma utsträckning människor som befinner sig i

socioekonomisk utsatthet och människor med utländsk bakgrund. Under 2021 har vi

fortsatt vårt arbete med att stärka minoritetsgrupper, och på så sätt bidragit till

integrationen, en av folkbildningens viktiga uppdrag. 

Vi är stolta över distriktets arbete som vid årets slut återigen ställde om och gick

över till mer och mer fysisk verksamhet, såväl studiecirklar som kulturprogram. Det

blir åter mer liv i distriktet och vi ser fram emot 2022 då möjligheterna finns för

växande verksamhet och mer bildningsglädje. 

Sameer Saeed, styrelseordförande

Malin Novén, distriktschef 

Ibn Rushd distrikt Västra
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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 Västra täcker Västra

Götaland, Värmland och Hallands län. Under 2021 ordnade vi tillsammans med

våra medlemsföreningar ett stort antal studiecirklar och kulturprogram inom allt

från arabiska till matlagning.

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
13 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 idag
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.

Folkbildningen ska dessutom 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 Västra
 

Ibn Rushd studieförbund är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande
styrningen av förbundet ansvarar förbundsstyrelsen för. Varje distrikt har också en
självständig distriktsstyrelse. Distrikt Västra var bland de första distrikten som bildades
och organisationen sträcker sig över Västra Götaland, Värmland och Hallands län. 

Distriktskansliet och personal
Distriktskansliet ligger i Göteborg men det finns ytterligare verksamhetslokaler i Karlstad
och Kristinehamn. Under 2021 bestod distriktets personalstyrka av nio medarbetare, sju
kvinnor och två män. Personalen bär på en bred kompetens och en stor mångfald.
Distriktet hade även ett antal anställda cirkelledare som ledde folkbildningsverksamhet.
Distriktschef är Malin Novén. 

Distriktsstyrelse och årsstämma
Distriktsstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen av distriktet. Under
distriktsstämman samlas ombud för våra medlemsorganisationer men till följd av
coronapandemin hölls 2021 års distriktsstämma digitalt via Zoom. Val av distriktsstyrelse
sker vartannat år och den sittande styrelsens mandat sträcker sig fram till maj 2022.
Distriktsstyrelsen leds av ordförande Sameer Saeed. 
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Distriktstyrelse 2021
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Namn Funktion

1.      Sameer Saeed Ordförande

2.       El Mehdi Siguerdjidjene Vice Ordförande

3.       Aslan Ali Kassör, AU

4.       Hussin Al-Jabery Sekreterare

5.       Shahira Abdul Fattah Ledamot

6.       Haya Waheed Ledamot

7.       Abokar Abbas Ledamot

8.       Mohammed Al Aqidi
(Mohammad Khalifa Alabdullah)

Ledamot

Under 2021 sammanträdde styrelsen åtta gånger. Mest betydelsefullt för ledamöterna var
mötet i juni när de träffades i person för första gången under mandatperioden. Då fick de
möjlighet att tillsammans djupdyka in i förbundets strategi samt distriktets
verksamhetsplan och aktivitetsplan för 2021. Styrelsen spanade och planerade framåt. De
stakade ut en tydlig riktning att sträva efter, där ungas utveckling och deltagande i
samhället samt samhällsfrågor prioriterades. Demokrati med fokus på delaktighet,
inkludering, inflytande och rättigheter var ett annat centralt tema. Genom samtalen blev
det också tydligt vilka enorma resurser styrelsen besitter, i form av erfarenheter, insikter,
kompetenser och engagemang för bildning. 

Medlemsorganisationer
Distriktets kärna utgörs av våra medlemsorganisationer samt samarbetspartner. De består
av ett antal föreningar med olika kulturer, bakgrunder, språk och behov. Under 2021
rapporterade 17 medlemsföreningar in verksamhet. Det är färre än vanligt, och det beror
till stor del att föreningar hade mindre verksamhet på grund pandemin. Distriktets
ändamål är att jobba nära föreningarna för att tillgodose målgruppens olika behov t ex i
de socioekonomiskt utsatta områdena.



Kommun Medlemsförening

Borås Iqra Förening

ISTK Center

Falköping Falköpings islamiska förening

Göteborg Afrikas Horn föräldrar och Ungdomar

Ahlusunna Waljamaaca förening i Göteborg

Ayaamaha förening

Föreningen Islamiskt kulturcentrum Göteborg (IKUS)

Göteborgs unga muslimer (GUM)

Islamisk Centrum i Göteborg

Islamiska föreningen i Bergsjön

Islamiska sunni centret i Göteborg (ISC)

Koranläsare förening i Göteborg (KLF)

Lalè kvinnoförening

Sveriges Muslimska Stiftelse (Göteborgs moské)

Somaliska Kultur Center

Mölndal Kurdiska Islamiska Förbundet

Trollhättan Islamiska Kulturföreningen i Trollhättan

Muslim Shia församling

Somaliska islamiska kultur förening i Trollhättan

Vänersborg Islamisk Kultur Center

Vänersborgs Unga Muslimer (VUM)
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Ibn Rushd och covid-19
Pandemin har under 2021 fortsatt att
påverka samhället på alla nivåer och ur alla
aspekter – ekonomiska, sociala och
kulturella. För Ibn Rushd och andra
studieförbund har pandemin bland annat
inneburit att vi har tvingats hitta nya
arbetssätt. Pandemin har påverkat arbetet
med våra medlemsorganisationer och
samarbetspartner. Sjukdom som drabbade
kontaktpersoner, föreningsaktiva och
personal gjorde att det blev svårare med
kontinuiteten. Restriktioner som ofta
ändrades med kort varsel, försvårade
framförhållning och
verksamhetsplanering.  Restriktionernas
varaktighet utgjorde också en svårighet.
Verksamheten minskade drastiskt, och den
största delen av verksamheten som
genomfördes var digital. 

 

Pandemin synliggjorde de digitala klyftorna
i samhället ytterligare. Ibn Rushd stöttade
föreningarna med digital
kompetensutveckling samt utbildningar i
olika digitala mötesverktyg. Trots detta
stöd, pausade flertalet föreningar sin
verksamhet. Men vissa föreningar hade
lättare för omställningen och kunde snabbt
ställa om till digital verksamhet. Den
fysiska verksamheten som ändock bedrevs
gjordes i betydligt mindre grupper och
under kortare träffar. Kulturevenemang
såsom öppna föreläsningar minskade
också, och de få som hölls, hölls i betydligt
mindre skala. Man kunde inte nå ut till så
stor publik som man önskade och vanligtvis
planerar för. Många möten hölls digitalt,
från små uppföljningsmöten med
personalen till större årsmöten. På
försommaren lättade restriktionerna
temporärt.
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Föreningarna kunde återgå till att hålla
fysisk verksamhet. Många var dock
försiktiga med att återuppta fysisk
verksamhet med äldre. 

För många av våra föreningar har
pandemin alltså påverkat deras
verksamheter negativt men samtidigt 
 inneburit nytänkande och nya
förhållningssätt. Föreningar har fått en
ökad förståelse för vad digital folkbildning
kan möjliggöra. Samtidigt som dörren till
fysisk verksamhet stängdes tillfälligt,
öppnades den digitala. Positivt har varit att
se att många föreningar tog tillfället och
ökade möjligheter till deltagande, då det
blivit enklare för föreningsmedlemmar att
träffas via appar som Zoom, Google meet
m.fl.

Extrastämma och
stadgeändringar 2021:
Förbundets stämma 2021 antog nya
stadgar för Ibn Rushd och under
kommande månader antogs dessa även av
förbundsstyrelse och av distrikten på
extrastämmor. De nya stadgarna togs
fram som ett led i vårt interndemokratiska
arbete och involverade samtliga distrikts
förtroendevalda. Förslaget till nya stadgar
genomgick även en genomlysning av
jurister på revisionsbyrån PWC.  
Bland stadgeändringarna, som främst
fokuserade på att förtydliga den
demokratiska processen och
delegationsordningen, ingick även frågan
om fördelningen av förbundets 

 

kvarstående medel vid en eventuell
nedläggning av förbundet. Därmed är det
förbundsstämman som beslutar om detta,
om det i framtiden skulle bli aktuellt. På
distrikt Västras extrastämma ingick även
en punkt om medlemsorganisationer.
Medlemmar som valt att träda ur
organisationen eller där samarbeten
avslutats sedan 3 år tillbaka uteslöts. Detta
i enlighet med stadgarna och styrelsens
proposition. 

Åtgärdsplan efter särskild
granskning 
Efter varje granskning som genomförs tar
vi fram en åtgärdsplan som vi sedan följer
upp systematiskt under året. Fokus för just
denna åtgärdsplan var på struktur och
uppföljning av vårt arbete. Att vi har ett
gott kvalitetsarbete framgår av
granskningen men det finns också
utrymme för utveckling och förbättring.
Några exempel på åtgärder utifrån planen
är: 

2021 implementerade vi ett nytt och
enklare sätt att dokumentera vår kontakt
med samverkansparter, en så kallad
löpande dokumentation. Personalen i
distriktet använder en mall som fylls på
löpande utifrån verksamhetsbesök, digitala
träffar med ledare och styrelser,
utbildningar och annan interaktion. Syftet
med dokumentation är att vi ska kunna
följa samarbetet och att ha ett
dokumenterat anordnarskap. 
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VI ska kunna använda dokumentation för
att säkerställa att åtgärder sätts in i tid och
för att kunna stötta föreningar. Detta för
att öka vår kontakt samt värdet vi skapar i
våra samarbeten.

Att den löpande dokumentationen samt
andra föreningshandlingar finns arkiverat
på ett systematiskt sätt, anpassat till den
digitala samtid vi verkar i, är en annan
åtgärd i planen. Distriktets nya funktion,
administrativ- och operativ ledare har som
en av sina uppgifter att leda
kvalitetsarbetet i distriktet. Denna
funktion följer månatligen upp våra arkiv
och rutiner för att säkerställa att
dokumentation som föreningshandlingar
och verksamhetsavtal finns sparat, samt
att rutiner fungerar. Detta möjliggör att
fånga upp behov och möjligheter hos våra
samverkanspartner.

Genom granskningen samt dess
åtgärdsplan och våra arbetssätt, förstärker
vi samarbeten med föreningar och
identifierar utvecklingsbehov och
möjligheter. T ex kunde vi genom den
särskilda granskningen identifiera vilka
föreningar som behöver mer stöd med att
skriva arbetsplaner på ett pedagogiskt sätt.
Vi kunde också identifiera var vi behöver
förtydliga vårt anordnarskap. I
åtgärdsplanen ingår därmed att för några
föreningar erbjuda utbildningar i
skrivandet och framtagandet av
arbetsplaner. Dessa utbildningar kan ske
enskilt eller i grupp. I åtgärdsplanen finns
också fler besök till vissa föreningar för att
lära känna och stärka verksamheten. 
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Ett av de viktigaste uppdragen för Ibn
Rushd är att öka människors möjligheter
och förutsättningar att organisera sig i
föreningslivet. Genom vägledning,
utbildning och ekonomiskt stöd stärker vi
föreningar och människorna som valt att
engagera sig. För förtroendevalda erbjuder
vi cirklar och kurser i föreningsteknik och
om styrelsearbete. De personer som agerar
som cirkelledare hos Ibn Rushd får delta på
en kvalitetssäkrad introduktionsutbildning
där de får kunskap om folkbildningen och
dess uppkomst, samt om Ibn Rushd som
studieförbund. Därefter får dessa ledare en
fortsättningsutbildning där man
behandlar ämnen som Ibn Rushds
värdegrund, folkbildningens grunder,
cirkelpedagogik och cirkelledarens roll.
 
Vi på Ibn Rushd verkar för att stärka
demokratin i den muslimska folkrörelsen.
Detta, genom att dels erbjuda kunskaps-
ochkompetenshöjande
folkbildningsinsatser men även genom att
skapa möjligheter för ett organiserat och
pedagogiskt lärande. På så sätt skapas
möjligheter på plattformar där människor
med olika bakgrund kan mötas för att
diskutera och reflektera över ämnen som
berör individ- och samhällsutvecklingen.
Personer med muslimsk bakgrund som
utsätts för diskriminering och som tillhör
marginaliserade grupper i samhället, kan
stärkas av en större delaktighet i
föreningslivet.

Människors engagemang i föreningslivet
är en viktig förutsättning för att skapa 
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Borås
Göteborg
Karlstad
Kristinehamn
Mölndal
Tibro
Trollhättan
Vänersborg

Människors engagemang i föreningslivet är
en viktig förutsättning för att skapa
förståelse, respekt och tolerans mellan
människor. Vi arbetar ideligen med att
stärka människors identitet och öppnar
möjligheter för att få andra att utvecklas
och att delta i samhällsutvecklingen. 

Verksamma kommuner

Trots utmaningar och svårigheter, lyckades
många av våra medlemsföreningar och
samarbetspartner bedriva viktig
verksamhet. Verksamhet som berikar
deltagarnas kunskaper om olika kulturer
och identitet, verksamhet som stödjer
ungdomar i sitt skolarbete, verksamhet
som minskar utbildningsklyftorna i
samhället. Särskilt viktigt under pandemin
var cirklar i digital kompetensutveckling för
äldre och andra i behov, detta för att
minska de digitala klyftorna i samhället och
underlätta för individen. Flertalet av våra
samarbetspartner och
medlemsorganisationer bedriver cirklar i
svenska, vilket kan vara avgörande för
människors självkänsla och deras
möjligheter att vara delaktiga i samhället.
Körkort är något som kan underlätta en
persons liv, samtidigt som det många

Distriktets verksamhet



gånger är nödvändigt för att få jobb, vilket
är viktigt för personer såväl som samhället
i stort. Därför har vi i distriktet men även
några av våra samarbetspartner valt att
erbjuda cirklar i körkortsteori. Cirklar i
livsåskådning har hållits för att stärka
deltagarnas identitet och cirklar om hälsa
har bedrivits för att ge deltagarna större
möjlighet att värna sin hälsa.

Borås
I Borås kommun hade vi år 2021 två
verksamma medlemsföreningar.
Föreningarna bedrev cirklar i livsåskådning
med fokus på hur man reciterar koranen
samt språkcirklar i svenska och engelska.
Cirklar i hemspråk hölls för att stärka
deltagarna i sitt hemspråk men också för
att ett bra hemspråk underlättar
inlärningen av andra språk. Även en cirkel i
hennamålning genomfördes.

Göteborg
I Göteborg finns de flesta av våra
föreningar. Föreningar som spelar en stor
roll i sina närområden och bidrar till
engagemang och utveckling. Majoriteten
av våra föreningar är verksamma i
socioekonomiskt utsatta områden och
bedriver verksamhet för marginaliserade
grupper. Verksamheten under fjolåret
varierade stort. Det var allt ifrån cirklar
inom livsåskådning, datakunskap med
äldre, språkcirklar och matematikcirklar till
barnkonventionen och alternativ
läkemedelkonst. Många jobbar aktivt med
att ge ungdomar bättre alternativ än till
gatan och gängen.
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Kristinehamn
I Kristinehamn har vi en medlemsförening
som bland annat driver studiecirklar i
svenska för utrikesfödda och föräldralediga.
De jobbar även med demokrati, jämlikhet
och svenskmuslimers engagemang i
samband med muslimska högtider. Det
som genomsyrar medlemsföreningens
verksamhet är att vara svenskmuslim i
Sverige. I vårt samarbete bidrar vi till att
rusta föreningen i demokrati och
föreningsarbetet. De jobbar för att både
tjejer och killar ska delta aktivt i
verksamheten, dels genom separata men
även blandade träffar. 

I Kristinehamn har vi också bedrivit
studiecirklar för utrikesfödda och
föräldralediga kvinnor i
församlingshemmet i samarbete med
Svenska kyrkan. Det för att de ska kunna ha
en plats att träffa andra kvinnor. I samband
med våra studiecirklar har vi även haft olika
kulturprogram där man sjungit svenska
traditionella sånger.



Karlstad
Tillsammans i Karlstad verkar för bättre
livsvillkor och inkludering i
socioekonomiskt utsatta områden. I
samarbete med dem erbjöd vi en datakurs
för vuxna och en digital föreläsning om
alkohol, droger och psykisk ohälsa. I
samarbete med Kronoparkens kyrka och
Tillsammans i Karlstad startade vi också en
studiecirkel där kultur och andlighet kunde
diskuteras.
Föreningsverksamheten reducerades med
cirka 90 procent i jämförelse med
föregående år. Många föreningar pausade
sin verksamhet till följd av
coronapandemin och hade svårigheter att
komma på fötterna igen. Den största delen
av föreningsverksamheten var digital där
våra samverkanspartner träffades på
mötesplatser som zoom, google, hangout
m.m. 
Den öppna verksamheten, alltså den
verksamhet som distrikt Västra anordnar
själv, var ungefär samma kvantitet som
föregående år.  I och med omställningen
till digitala verktyg kunde vi nå till bredare
målgrupper. Vi erbjöd digitala kurser för
arbetssökande, asylsökande och
föräldralediga inom ämnen så som
svenska, samhällskunskap, körkortsteori
m.m. I denna verksamhet nådde vi ut till
ungefär lika många kvinnor som män. I
kursen svenska för föräldralediga har vi
aktivt prioriterat kvinnor.

Mölndal
I Mölndal erbjöd vår medlemsförening
cirklar inom arabisk lästeknik, vilket är ett
smidigare sätt att lära sig läsa arabiska.
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Tibro
I Tibro kommun höll vår samarbetspartner
en domarcirkel i fotboll för att utveckla
föreningens domare och öka deras
engagemang i föreningen men också i
övriga samhället. Ett syfte med denna
verksamhet var att under pandemin
motverka ofrivillig ensamhet och psykisk
ohälsa hos ungdomarna genom att erbjuda
en gemenskap i en annars ganska isolerad
vardag. Genom att ge ungdomarna en
meningsfull fritid, minskar också risken att
dras in i kriminalitet. 

Trollhättan
I Trollhättan hade vi år 2021 två verksamma
föreningar. Föreningarna är viktiga aktörer
för kommunen och skapar alternativa
samlingsplatser det svenskmuslimska
communityt. Sedan pandemins början har
verksamheten minskat avsevärt och man
har inte kunnat hålla sina större öppna
föreläsningar. År 2021 begränsades
verksamheten till cirklar inom
livsåskådning samt livsåskådning med
historiska inslag och hemspråk.

Vänersborg
I Vänersborg verkar vår medlemsförening
som samlingsplats för många människor i
området. Ett stort fokus hos föreningen är
arbetet med ungdomar. De arbetar aktivt
för att stärka dessa och ge dem en chans till
utveckling och egenmakt. År 2021 bedrev
föreningen verksamhet inom olika ämnen,
såsom matematik, matematikens språk,
svenska språkets grunder, SFI,
livsåskådning och historia. Som många av
våra medlemsföreningar är föreningen i



Vänersborg belägen och verksam i ett
socioekonomiskt utsatt område. Det är
även en av de största föreningarna i
kommunen.

Riktade bidrag till särskilda
insatser
Utöver det ordinarie statsbidraget fördelar
folkbildningsrådet extra bidrag inom
folkbildningen till studieförbunden för att
arbeta med särskilda insatser. Under 2021
arbetade vi med svenska från dag ett,
vardagssvenska för nyanlända, svenska för
föräldralediga, arbetsmarknadsnära
insatser samt erbjöd kurser till personer
som vill komma närmare
arbetsmarknaden och studier. Det är i
Värmland som vi framför allt koncentrerat
verksamheten inom särskilda insatser.
Sammanlagt erbjöd vi i Värmlands län 75
olika studiecirklar, de flesta digitala. I
Karlstad deltog cirka 360 personer och i
Kristinehamn deltog cirka 90 personer i
dessa studiecirklar. 

Vårt digitala utbud inom särskilda insatser
har nått ut till många utrikesfödda från
olika städer och även i kommuner som
Falköping, Göteborg, Trollhättan och flera
städer utanför distriktet. Sammanlagt
lyckades vi nå ut till cirka 515 personer i
olika kommuner runtom i Sverige.

Vi har aktivt arbetat med att synas i
digitala kanaler vilket var en nödvändighet
för att bedriva framgångsrik verksamhet
inom särskilda insatser. Vi har förbättrat
vår närvaro på sociala medier, på
hemsidan samt i olika större grupper på 
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Facebook. Kurserna har utannonserats på
språk som arabiska och persiska. Vi har haft
kurser i allt ifrån i körkortsteori för
daritalande män och kvinnor, körkortsteori
för arabisktalande kvinnor till kurser i att
skriva CV och personligt brev samt
matematik. Genom våra digitala kanaler
har vi kunnat nå flera hundra utrikesfödda
runtom i Sverige då besökare har haft
lättare att kunna finna vårt kursutbud.

I distrikt Västra har vi erbjudit
körkortsteorikurser på persiska och
arabiska digitalt. Det har varit väldigt
eftertraktat runtom i landet. Deltagarna
har kunnat lära sig trafikregler som
tillämpas i Sverige och all annan teoretisk
kunskap för att få godkänt på det
teoretiska körprovet. Innehållet i vårt
kursutbud har varit målgruppsanpassat,
vilket vi tror är en bidragande orsak till
verksamhetens framgång. 

Projekt
Motverka ofrivillig ensamhet i
Skaraborg
I samarbete med Västra Götalands
Bildningsförbund genomfördes ett mindre
projekt med medel från Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden. Projektets mål är att
motverka och minska ofrivillig ensamhet,
genom folkbildningsverksamhet i
Skaraborgs femton kommuner. Projektet är
ett förarbete till en mer långsiktigt insats
riktat mot personer i ensamhet. En
cirkelledare jobbade med projektet i
Falköpings kommun för Ibn Rushds
räkning. Verksamheten som bedrevs var till
exempel föreläsningar, diskussioner, 



läsningsaktiviteter, fysiska aktiviteter,
reflektioner samt kreativa aktiviteter. Allt
för att kunna öka kunskaperna om
ofrivillig ensamhet och välmående samt
inse vikten av att kunna påverka och
förändra sin egen situation.

Människors upplever ensamhet på olika
sätt. Våra behov av att umgås med andra
ser olika ut, några av oss behöver mer
sällskap och andra mindre. Ensamhet
handlar inte enbart om att vara socialt
isolerad. Någon kan ha en stor släkt men
ändå känna sig ensam. Målgruppen
utgjordes bland annat av äldre, men även
en del ungdomar deltog, samt människor
som lever i socioekonomisk utsatthet, står
ångt från arbetsmarknaden och saknar
uppehållstillstånd i Sverige.

Haffla demokrati
Projektet Haffla demokrati syftar till att
öka kunskapen om demokrati. Det i sin tur
kan mynna ut i att yttrandefrihetens värde
stärks och att demokratin hålls levande. 
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Unga utgör Sveriges framtid och har
genom Haffla demokrati därför ansetts
vara den viktigaste målgruppen att nå. För
att bygga en framtid och ett inkluderande
samhälle för alla medborgare är det också
viktigt att ge utrymme till ungas åsikter. I
projektet anordnades därför en tävling för
skolor och föreningar som riktade sig till
ungdomar mellan 12-18 år, som skulle göra
folkbildande film om demokrati. Tävlingen
arrangerades av studieförbundet Ibn Rushd
genom #ViMåstePrata där skolor och
föreningar kunde vara med och tävla om
10.000 kr. #ViMåstePrata görs gemensamt
med alla studieförbund och syftar till att
lyfta 100-årsjubileet av allmän rösträtt och
demokrati i Sverige.

En jury med kulturpersonligheter utsåg
vinnaren. Juryn bestod av Farhiya Feysal
(vinnare Ortens bästa poet 2018),  Mohanad
Salahat (filmare som ofta visas på Al
Jazeera och filmfestivaler) och Izmat Labad
(Oud-spelare, lärare och initiativtagare
Oud-huset). Vinnare blev
Kunskapsgymnasiet NA20 i Göteborg.

På hemsidan www.hafflademokrati.com 
 finns en digital utställning där ungdomars
dikter, konstverk och bilder har ställts ut
som ett sätt för att fira demokrati 100 år.
Utställningen är också ett projekt inom
ramen för #vimåsteprata.

http://www.hafflademokrati.com/


 Haffla demokrati utställning på MR-dagarna i Göteborg
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Vinnarna av tävlingen:  Kunskapsgymnasiet NA20 i Göteborg. Dunya Anwer, Abdala
Mukhtar, Glara Haidari, Amin Mohammed, Eden Gebregergis, Aileen Aliabadi, Fiona Simon,
Lulia Kiflom, Lara Hamid.



Digitala verktyg och sociala
plattformar
Digitala verktyg och sociala plattformar är
ett pågående projekt med stöd av Region
Värmland och i samarbete med
Tillsammans i Karlstad, Våxnäs Bibliotek i
Karlstad och Svenska kyrkan i
Kristinehamn. Studiecirklar erbjuds för att
genom kunskap och ökat självförtroende
leda till ökad delaktighet. En lång tid in i
pandemin där vardagslivet än mer krävt en
digital närvaro såg vi att det digitala
utanförskapet kvarstod, och att för många
hade klyftan vidgats. 

Målgruppen för projektet är daritalande
och arabisktalande vuxna, primärt kvinnor
som vill få grundläggande kunskaper i
digitala verktyg. Deltagarna får en
introduktion i varldensbibliotek.se där en
läsecirkel byggs in under kursens första
halva. Under andra halvan lär de sig om
barnkonventionen. Tillsammans med
kursledare utforskar de olika appar såsom 
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Instagram, Facebook och deras funktioner
utifrån deltagarnas intressen. Både
datakunskap och mobiler som verktyg ingår
i kursen. Kurserna erbjuds både digitalt och
fysiskt till deltagare från Karlstad,
Kristinehamn, Filipstad, Sunne och övriga
kommuner inom Värmlands län.läsecirkel
byggs in under kursens första halva. Under
andra halvan lär de sig om
barnkonventionen. Tillsammans med
kursledare utforskar de olika appar såsom
Instagram, Facebook och deras funktioner
utifrån deltagarnas intressen. Både
datakunskap och mobiler som verktyg ingår
i kursen. Kurserna erbjuds både digitalt och
fysiskt till deltagare från Karlstad,
Kristinehamn, Filipstad, Sunne och övriga
kommuner inom Värmlands län.

Arbetsträning
Arbetsträning är vårt största projekt. Det
bedriver distrikt Västra i samarbete med
arbetsförmedlingen. Vårt uppdrag är att
skapa förutsättningar för en meningsfull 



Möbeltapetsering
Enklare ändring och lagning av plagg 
Enklare möbeltillverkning 

och lärorik sysselsättning till deltagare
som befinner sig i långtidsarbetslöshet.
Arbetsträningen ska skapa förutsättningar
för att inhämta nya kunskaper om
arbetslivet, få ökad motivation och
självförtroende samt känna sig mer
delaktighet. Arbetsträningen är alltså ett
integrationsprojekt och bedrivs i vår
befintliga lokal på Hisingsgatan 28. 

Arbetsträning erbjuds inom tre olika
områden:

23

Deltagarens praktiska lärande står i
centrum och anpassning görs utifrån
deltagarnas olika individuella behov.
Deltagarna arbetar i olika nivåer, beroende
på inriktning, med arbetsuppgifter inom
sömnad samt enklare möbeltillverkning.
Det kan bland annat innebära mätning och
klippning av tyger, sömnad med både
reguljära och industriella symaskiner, olika
tekniker för möbelklädnad, tillverkning av
båtkapell och båtdynor mm.



Digital Ramadan
Kultur är ett viktigt verktyg för att nå
ökad förståelse människor emellan.
Kulturupplevelser som film, litteratur
och konst kallar till eftertanke och
reflektion och bidrar till ett
ifrågasättande av invanda ramar och
tankesätt. Ibn Rushd arbetar för ett
inkluderande och icke-segregerat
kulturliv där alla ska ha samma
möjligheter till deltagande. 

Efter 2020 års succé med Digital
Ramadan arrangerade Ibn Rushd Digital
Ramadan igen år 2021. Det är en
kultursatsning för att erbjuda ett  

Större aktiviteter 
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pandemisäkert alternativ för gemenskap
under fastemånaden, där man kan lära
sig mer om vad Ramadan är för något,
vad traditionen betyder samt hitta
inspiration i några av deltagarnas
berättelser. Programmet pågick under de
tio sista dagarna av Ramadan. Det
erbjöds inspelade samtal och
föreläsningar, varje dag var ett nytt tema
och en ny gäst, som förmedlade
kunskaper till tittarna. Det erbjöds också
barnprogram med sagostund och
frågesport. Med folkbildning som
verktyg gör vi det möjligt för människor
att tillsammans, utvecklas, stärkas och
känna gemenskap.



Ibn Rushd och diskutera mänskliga
rättigheters roll för demokratin. Under MR-
dagarna besöktes mässan sedan av 2500
deltagare som kunde välja mellan 150
programpunkter samt ett 80-tal utställare.
Distrikt Västra fick representera distrikten
och närvarade på mässan, med personal,
projekt och panelsamtalsdeltagare mm.

 

Ibn Rushd hade planerat för tre
programpunkter, varav ett blev inställt. Det
första panelsamtalet som genomfördes var
”Inkluderande demokrati” som handlade
om vad det innebär att uteslutas från
demokratin samt vad som händer med
demokratin när tilliten minskar och
misstron mot “den andre” växer.
Diskussionerna handlade till stor del om
"extremisering" vilket är ett 
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Digital Eid för alla
Distrikt Västra har anordnat Eidfestivaler
många år, men på grund av
coronapandemin kunde den inte
genomföras fysisk 2021. Men det bestämdes
att göra den digital för att möljiggöra
upplevelsen av en Eidfestival. Den 13 maj
kunde därför hela Sverige få se en två
timmars lång livesändning via olika sociala
medier såsom Facebook och Youtube. Det
bjöds på ett festfyllt och familjevänligt
program med stor variation med bland
annat Saliboy (artist), Diyari (komiker, halal
komedi), Camilla Hamid (bakbloggare), Karin
Marmander & barnkören ”Lilla A” och
poeten Yasmin Omar (vinnare Ortens poet år
2017).

MR-dagarna
Föreningen Ordfront arrangerar tillsammans
med en rad andra organisationer årligen
Mänskliga Rättighetsdagarna. I december
2021 hölls den på Svenska Mässan i Göteborg
och temat var ”Demokrati + mänskliga
rättigheter = sant!“. Ibn Rushd tillhörde
huvudarrangörerna. Under ett par veckor
inför dagarna ordnades Insta take-over,
vilket innebar att MR-dagarnas instagram
övertogs av huvudarrangörerna. Ibn RUshd
fick således under en vecka posta på MR-
dagarnas instagramkonto. Den veckan
använde vi till att presentera folkbildning,
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misstänkliggörande av en person eller
organisation till den grad att den personen
eller organisationen kan undantas vissa
mänskliga rättigheter och uteslutas ur vår
demokrati. Personer som utsätts kallas ofta
extremister, där av ordet "extremisering". I
hög grad drabbar extremisering rasifierade
personer och muslimer. Extremisering
kopplas ofta samman med en generell
islamofobisk och rasistisk mytbildning och
konspiration om att muslimer, särskilt MR-
aktivister, egentligen vill ta makten och styra
samhället. Extremisering kan man se såväl
på global som på lokal nivå. 

I samtalet lyfte vi röster och organisationer
som utsätts för “extremisering”. Bland
panellisterna var Anna Ardin (doktorand vid
Centrum för civilsamhällesforskning på Ersta
Sköndal Högskola), Faraj Simmo (ordförande
för Göteborgs moské), Fatima Doubakil
(statsvetare och människorättsförsvarare),
Malin Novén (distriktschef Ibn Rushd distrikt
Västra). 

Samtalet inleddes med poesi av Yasmin
Omar (vinnare Ortens poet år 2017).
Samtalet leddes av Emelie Weski.

Vårt andra panelsamtal ”Minoriteters
berättelser om demokrati” vände sig till
bland annat gymnasieelever och
pedagoger, och utgick från konkreta fall av
rasism och diskriminering. Det handlade
om vem som får sätta agenda och vem som
har tolkningsföreträde när det gäller
demokratins villkor för minoriteter.
Samtalet handlade också om hur
civilsamhället kan spela en tydligare roll att
motarbeta stigmatiseringen och bidra till
en fördjupad och mer jämlik demokrati.
Paneldeltagarna var Mona Nechma
(styrelseledamot StreetGäris) och Jorge
Maria Londoño (ordförande för Ungdom
Mot Rasism och Transgender Europe).
Samtalet leddes av Malin Novén
(Distriktschef Ibn Rushd distrikt Västra). 
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Kvalitetsarbete är långt mer än att granska i
efterhand att allt har blivit rätt. En viktig del
i att säkerställa hög kvalitet i folkbildning är
det som kallas anordnarskap. Att vi som
studieförbund är en aktiv part i all
verksamhet. Anordnarskapet är det som sker
när vårt team förverkligar förbundets
idéplattform och dess beståndsdelar. Det är
ett resultat av gemensam planering med
föreningarna och genomförande av
folkbildning. Möte, reflektion, dialog,
delaktighet främjar kvalitativt
anordnarskap. Ett gott anordnarskap sker
när vi som personalgrupp tar ansvar för att
bedriva och rapportera folkbildning utifrån
folkbildningsrådets riktlinjer och statens fyra
syften med statsbidraget, systematiskt och
kvalitetssäkrat.

Stärkande och utvecklande arbete med
ledare: 
Vi stärker våra cirkelledare med kunskap och
verktyg för att det ska vara roligt att planera
och genomföra folkbildning och lätt att göra
rätt. Det är de många skräddarsydda
utbildningarna där distriktets
studiekonsulenter lär cirkelledare att
använda datorer, Microsoft Word och Excel,
e-tjänster, d v s verktyg som används för att
registrera planerad folkbildning som gör den
stora skillnaden för såväl den individuella
cirkelledaren och kvaliteten. Stödet är
relationsbyggande och stärkande. Vi
erbjuder även flertalet ordinarie
cirkelledarutbildningar varje år med innehåll
så som statens fyra syften med folkbildning,

 Ibn Rushds värdegrund, riktlinjer och
rapporteringsverktyg där deltagare lär i
grupp och av varandra. I dessa cirklar
träffas ledare från olika
samverkanspartner, med olika erfarenheter
och kunskaper. 

Under 2021 tog vi även fram och
genomförde utbildningar till cirkelledare
för verksamhet inom särskilda uppdrag så
som arbetsnära insatser, fler i arbete,
språkutveckling med flera. Utbildningarna
gav också distriktets medarbetare en
möjlighet att lära känna cirkelledarna och
samtala samt utforska ämnesområden,
riktlinjer och målen med statens
satsningar. 
 
Systematisk och kontinuerligt arbete
för kvalitet och anordnarskap  
Genom att kontinuerligt mötas, samtala,
reflektera och följa upp håller vi kvalitets-
och anordnarskapsarbetet levande och
relevant. 

Distrikt Västra möts som personalgrupp
två gånger i veckan.  
Vid ena tillfället sätts gemensamma och
individuella kvalitets- och verksamhetsmål
för veckan. T e x kan det handla om att
granska arrangemang som inkommit,
återrapportera från genomförda
verksamhetsbesök, genomföra intervjuer
med deltagare eller prioritera
dokumentation av interaktion och
planering med ledare och föreningar. 

Kvalitetsarbete hos
Ibn Rushd Västra 
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Dessa träffar är ett led i distriktets
systematiska uppföljningsarbete. 

Tillfälle två, är distriktets teammöte och
genomsyras av dialog, reflektion och
utforskande. Träffen har tre övergripande
delar, kvalitetsarbete, 
 verksamhetsutveckling och allmänna
uppdateringar internt och externt. Fokus för
dessa träffar hämtas bl a från årshjulet för
kvalitetsarbetet, kvalitetshandboken,
analyser av verksamhet, medarbetares
önskemål om fördjupningar i olika områden
så som arbetsplaner och strävan efter
fördjupad förståelse för våra olika verktyg.
Målsättningen för dessa tillfällen är att
fördjupa, förankra, utvärdera och förbättra
vårt arbete och medarbetares
förutsättningar i sitt arbete. Under 2021
fokuserade vi bland annat på tydlig
dokumentation kring anordnarskap,
utveckling av våra verksamhetsavtal med
samverkansparter, hur och på vad
kostnadsersättningar bedöms, verktyg som
främjar dialog och utforskande så som
Liberating Structures mm. 

Inom ramen för verksamhetsutveckling
planerar vi terminens
cirkelledarutbildningar, träffar för
samverkansparter och
medlemsorganisationer samt satsningar
inom distriktet så som #vimåsteprata,
särskilda uppdrag och hur vi kan nå fler med
våra insatser, strategiska inriktningar,
gemensam planering för arbete med
särskilda uppdrag, ramadanaktiviteter och
mycket mer. 

Samtliga funktioner träffar och jobbar med 

samverkansparter för utveckling och stöd.
Samtliga funktioner deltar i
förbundsgemensamma forum för ökad
förståelse, kunskap och utveckling i
kvalitet, riktlinjer, utvecklingsarbete,
mötestekniker, granskning och mycket mer.
Detta cirkulära arbetssätt tillför
kontinuerligt kunskap och insikt och
utvecklar arbetet internt och med externa
partner. 

Under 2021 träffade så väl
ledarfunktionerna som
studiekonsulenterna föreningar för
planering, uppföljning och utvärdering.
Några konkreta resultat från dessa träffar
förs också in i verksamhetsavtalen 2022
(överenskommelse mellan distriktet och
samverkansparten kring samarbetet för
året) och formaliseras därmed som en del
av vårt utvecklingsarbete. Exempel kan
vara föreningens önskemål och stöd med
årsstämma eller att planera och genomföra
verksamhet för ungas inflytande. Andra
exempel är önskemål om utbildningar och
kompetensutvecklingsmöjligheter så som
ledartekniker, digitala verktyg, workshops i
att skriva arbetsplaner, mm. 

Genom att olika funktioner träffar
samverkanspartnerna fördjupas också
deras förståelse för service och stöd som
distriktet kan erbjuda,  så som stöd med
bidragsansökningar, förslag på nya
material och ämnen mm. Med andra ord,
samarbetet stärks och fokuseras på
utveckling och följs upp genom
avtalsrevideringen minst en gång per år
samt av distriktets olika funktioner och
roller. 
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Verksamhetsavtal
Flertalet workshops genomfördes inom
personalgruppen under våren 2021 för att
utforska och konkretisera hur avtalet kan
leda och driva samarbetena framåt, t ex
genom att det kan och bör fånga upp
föreningens aspirationer,
kompetensutvecklingsbehov, behov av stöd i
planering och genomförande av
folkbildning,  kostnader för folkbildningen
som vi kan ersätta mm på ett tydligare sätt. 

Inför hösten 2021, återbesökte vi avtalen
tillsammans med föreningar för att se över
den planering vi gjort för året och reviderade
den utifrån nuläget. T ex ledde
revideringarna i somliga fall till förändringar
av den planerade verksamheten, en del lades
till, en del fastställdes att de inte skulle
komma att genomföras, en del ställdes om
till fysisk verksamhet, osv. 

I slutet av 2021 genomfördes planering.
Utkast för verksamhetsavtal för 2022 skrevs
för flertalet föreningar. Tidigare år har denna
planering påbörjats i januari efter att vi
stängt föregående år. Vi valde 2021 att
påbörja arbetet tidigare av flertalet
anledningar, däribland för att kunna börja
planera hur distriktet ska organisera sig för
att på bästa sätt möta behov hos våra olika
samverkanspartner och då förstärka
utvecklingsmöjligheter och anordnarskapet.
Aldrig tidigare har vi planerat och
dokumenterat planering av vår verksamhet
så tidigt som 2 månader innan årets slut. 

Nätverk och samtal med andra
studieförbund 
Ett viktigt externt sammanhang är det vi
delar med andra studieförbund i de
områdena vi är verksamma. Vi ingår i
flertalet nätverk både för chefer och för
funktioner som arbetar närmare
verksamheten och gemensamt lyfter vi
satsningar, utmaningar, kvalitets- och
etikfrågor. Vi ingår i andra
kommunövergripande sammanhang med
andra studieförbund. 



Verksamheten i siffror
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Verksamhetsformer

Verksamhetsområden
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Diagram: Beskriver ämnesindelning inom folkbildningsverksamhet.

Deltagare
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Övriga arr-typer
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