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FÖRORD 
Perioden 2013-2014 har varit en tid full av utmaningar, utveckling och engagemang. 
Vår verksamhet växer så det knakar och efterfrågan på oss är större än någonsin. Ibn 
Rushd har lyckats etablera sig bland den muslimska gruppen i Sverige och är nu den 
muslimska organisation som samlar flest och bredast bland de muslimska föreningarna. 
Under 2014 etablerades bl.a. ett samarbete med trossamfundet Islamiska Kulturcenter- 
unionen i Sverige – IKUS som kom in till oss med ett stort antal föreningar som för-
anledde en stor volymökning av verksamheten. 

Ibn Rushd har under åren också blivit ett alternativ för flera föreningar utan 
muslimsk profil såsom flertalet etniska och kulturella föreningar. Vi samarbetar bl.a. 
med Mandeiska Kyrkan i Skellefteå och med kristna irakiska och eritreanska grupper 
i Sundsvall och Sandviken.

Det har dock inte varit en lätt resa då vår verksamhet har mött många utmaningar. 
I samhället gror hatet mot muslimer och vi ser hur de antimuslimska krafterna får allt 
större inflytande över våra beslutande församlingar. Många av våra föreningar och 
medlemmar har blivit utsatta för hatbrott och en känsla av oro och osäkerhet är påtag-
lig. Ibn Rushd har i detta strävat efter att intensifiera sitt arbete med att stärka själv-
känslan och identiteten hos den svenskmuslimska gruppen, att få dem att organisera 
sig, bilda sig och kräva sina rättigheter istället för att passiviseras. 

Ibn Rushd har också varit en stark aktör gentemot de övriga samhället genom olika 
bildnings- och påverkansinsatser. Vi har lyft våra profilfrågor såsom islamofobi och 
muslimers rättigheter med vi har också börjat etablera oss som en aktör i de gemen- 
samma ödesfrågorna och de gemensamma samhällsutmaningarna såsom miljön och 
folkhälsan. 

Trots knappa resurser och bidragsmodeller som missgynnat en snabbt växande 
organisation som Ibn Rushd så har förbundet stolt kunnat visa på ett brett utbud av 
satsningar, kampanjer och projekt. Vi har sysslat med alltifrån biodling till utställningar 
på museer och alltifrån kassörsutbildningar till imamutbildningar. 

Siffror och grafer säger en del om vad vi åstadkommit, men det stora värdet är när 
vi möjliggör att människor kan mötas på lika villkor, stärkas i sin identitet, engagera sig 
för sin omgivning och organisera sig med likasinnade för att skapa en bättre vardag 
för sig själva och för samhället i stort.

Vi vill tacka alla som gjort detta möjligt!

Helena Hummasten,  Omar Mustafa,
förbundsordförande förbundsrektor 
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Om.Ibn.Rushd.studieförbund
Ibn Rushd Studieförbund är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla 
och har verksamhet över hela Sverige. Vi vill verka för att säkerställa demokrati 
och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svenskmuslimska 
identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar vi oss i samhällsdebatten, 
producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar 
och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisatio-
ner. Som ett studieförbund jobbar vi aktivt och ständigt med att stödja samt ut- 
veckla människors möjlighet till att organisera sig i föreningar och organisationer. 
Särskilt marginaliserade grupper stärks genom de möjligheterna som organisering 
ger dem. Som ett led i vårt demokratiuppdrag stödjer vi våra föreningar och del-
tagare genom utbildning, finansiering och vägledning för att möjliggöra ett aktivt 
deltagande i samhället samt möjliggöra en organisering av särskilt marginaliserade 
grupper. 

Ibn Rushds vision är att islam ska erkännas som en självklar del av Sverige. Vi 
strävar efter att vara en stark och trovärdig aktör i det demokratiska samhällsupp- 
byggandet i Sverige. Vi vill vara med och bygga upp ett rättvist samhälle som 
kännetecknas av mångfald, solidaritet och öppenhet. Vi vill att vår verksamhet 
ska växa sakta, men säkert. Detta gör vi genom att utveckla verksamheten i våra 
medlemsorganisationer, men också genom att hitta nya samarbetspartners. 

  
Organisation
Förbundsstämman är det högst beslutande organet för Ibn Rushd Studieförbund. 
Förbundsstämman hålls vartannat år och samlar våra nationella medlemsorgani-
sationer och distrikt. Förbundsstämman väljer förbundsstyrelsen och förbunds-
ordföranden. Förbundsstyrelsen utövar förbundets beslutanderätt under den tid 
då förbundsstämman inte är samlad. 

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden och sex ledamöter. Utöver 
den nationella förbundsstyrelsen finns det styrelser på regional nivå, vilket är de 
sex distriktsstyrelserna, som i sin tur ansvarar inför distriktsstämman, så som för- 
bundsstyrelsen är ansvarig inför förbundsstämman. Distriktsordförandena och 
förbundsrektorn är adjungerade i förbundsstyrelsen. Förbundsrektorn är studie-
förbundets högsta verkställande tjänsteman med förbundskansli som stab. För-
bundskansliet ansvarar och servar organisationen/distrikten i deras verksamhet. 

I varje distrikt finns det även distriktpersonal i form av studiekonsulenter,  
administratörer och verksamhetsutvecklare som hjälper föreningarna i sin folk-
bildningsverksamhet. Varje distriktskansli leds av en verksamhetsledare. 
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Förbundsstyrelsen
Helena Hummasten  Förbundsordförande, ledamot i Arbetsutskottet
Mostafa Kharraki  Vice förbundsordförande
Nadia Lodin  Sekreterare, ledamot i Arbetsutskottet
Güner Kayhan  Kassör, ledamot i Arbetsutskottet
Temmam Asbai  Styrelseledamot
Zana Muhammad  Styrelseledamot
Ahmed Siraj  Styrelseledamot
Zainab Marrakchi  Suppleant
Ahmed Emam  Suppleant
Mustafa Al-Sayed Issa  Suppleant
Juan Veliz  Suppleant
Åsa Brattlund/Omar Mustafa  Förbundsrektor, föredragande

Medlemsorganisationer
Eritreanska Kulturforumet 
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige 
Islamiska Förbundet i Sverige
Islamic Relief
Islamiska Shiasamfundet i Sverige
Koranläsarnas Förbund
New Moon Kulturorganisation
Sveriges Muslimska Förbund
Sveriges Muslimska Scouter
Sveriges Unga Muslimer
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (Ansökande medlemsorganisation 2014)

Distrikt
Gotland, Stockholm, Uppsala (GSU)
Mitt
Norra
Västra
Södra
Östra

Medlemskap.i.andra.organisationer
Folkbildningsförbundet
Ideell Kulturallians
Ideell Arena
Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete
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Ny.geografisk.organisation
Ibn Rushd Studieförbund växer så att det knakar. 2013 gjordes en omorganisation i 
förbundet och en ny geografisk fördelning genomfördes. Distrikt Norra förstärktes med 
Gävleborg och Västernorrland och fick sitt säte i Sundsvall. Gamla distriktet Mälaren 
delades så att ett nytt distrikt Mitt skapades och Gotland, Stockholm och Uppsala fick 
ökad fokus. I processen föddes även ett nytt distrikt som döptes till Distrikt östra. 
Den nye verksamhetsledaren Abdirahman Musse är fylld med förhoppningar om det 
nya distriktet. 
 – Det känns bra att vi äntligen har ett distrikt som kommer att arbeta med  
Kronobergs, Jönköpings, Kalmars och Östergötlands län. Det kommer att underlätta 
en hel del eftersom vi kan fokusera stenhårt på dessa län och kommuner, säger  
Abdirahman Musse. 

Efter att distrikt östra bildats har kartan ritats om. Tidigare var distrikt östra kansli i 
Linköping en del utav distrikt Norra Götaland, dagens distrikt Västra. Detta innebar 
långa resor mellan distriktets kansli i Göteborg och de regelbundna träffarna med 
medlemsorganisationerna. Detta resulterade till att Ibn Rushd Studieförbund förlorade 
en hel del föreningar eftersom behovet inte kunde tillgodoses.

Idé.och.värdegrundsarbetet
Ibn Rushd Studieförbund har med de senaste två åren arrangerat något som kallas för  
Idédagarna. Det är tillfälle då de förtroendevalda i distrikten och förbundet samlas för att  
föra dialog och samtal om vår värdegrund, framtidsplaner och varumärke. Idédagarna  
ägde rum under en helg i en kursgård där de förtroendevalda hade övningar och workshop  
som byggde på både kort- och långsiktiga mål för studieförbundet. Dessa träffar mynnade  
ut till ett dokument om vår värdegrund och hur var vi står inför olika frågor. Doku-
mentet svarar också på våra långsiktiga ambitioner och mål inom förbundet. 

Granhedsgården
I de vackraste delarna av Sörmland och vid den vackra skogsjön Gålsjö ligger de till-
talande röda husen med de vita knutarna på Granhedsgården. Denna vackra gård har 
Ibn Rushd köpt i slutet av 2014 ihop med Islamiska Förbundets Stiftelse. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2013–2014
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sig som en stark aktör i och för det svensk-muslimska 
civilsamhället. 

Rutinerna för kommunikationsguiden är framtagna 
för att underlätta arbetssätten för förtroendevalda,  
ledning och personal men också som en kvalitets- 
säkring för hela verksamheten. Det finns en oerhörd 
styrka och kraft i att alla kommunicerar om Ibn 
Rushd Studieförbund på samma sätt. Med detta visar 
vi på en stark organisation med en ökad sannings-
halt för det vi förmedlar. Detta skapar också ett för- 
troende för vår verksamhet och är därför ytterst 
viktigt för vår utvecklings- och målgruppsfyllelse.

Verksamhetsrapportering.via.webb
Inga.mer.fysiska.listor.och.pappersarbete.för.våra.
studiekonsulenter..Nu.har.vi.lanserat.verksamhets-.
rapportering.via.webben.som.har.underlättat.för..
både.studiekonsulenter.och.cirkelledarna...

Arrangemang via webb är det senaste ledet i den 
digitala utvecklingen. I takt med att utvecklingen 
går framåt och allt börjar bli mer digitaliserat så har 
Ibn Rushd Studieförbund tagit ett gigantiskt kliv, 
från att gå från fysiska närvarolistor till digitala. 
Idag kan cirkelledaren enkelt logga in via hemsidan 
för att anmäla en studiecirkel och fylla in närvaro-
blanketten. 

– Som studiekonsulent behöver man inte oroa 
sig över att få listor där cirkelledaren har fyllt i med 
fel information. De behöver heller inte tänka på 
papper som försvinner och hela arbetet underlättas 
enormt då vi slipper det administrativa arbetet som  
brukar ta en hel del tid, berättare verksamhetsledaren 
Abdullahi Sheikh Ali. 

Tidskriften.Kupolen
Media.är.en.viktig.kanal.för.att.sprida.
ett.budskap..Därför.har.Ibn.Rushd.Studie-
förbund.lanserat.Tidskriften.Kupolen.för.
att.berätta.vad.studieförbundet.gör..

Mediebilden om islam och muslimer  
är oftast negativ och fylld med före- 
ställningar. Bilden om muslimen som 
farlig och våldsam dominerar vårt 
nyhetsflöde och sedan kriget mot ter-
rorismen inleddes den 11 september 
2001 har den bilden förstärkts. 

Kvalitet.i.verksamheten
Ibn Rushd Studieförbund har ett omfattande 
kvalitetsarbete som täcker organisationens ledning, 
kompetensförsörjningen, pedagogiken, verksam-
hetsutbudet samt lokaler med utrustning. Med 
utgångspunkt i satens syfte för folkbildningen, 
direktiv från folkbildningsrådet, våra stadgar och 
interna regler så följer vi kontinuerligt upp vårt 
arbete, granskar, kontrollerar och åtgärder de brister 
som vi kan upptäcka. Förbundets riktlinjer och 
rutiner för internkontroll och kvalitetssäkring är 
välförankrade och följs upp ständigt.  

KOMMUniKaTiOn
ibn Rushd studieförbund ska synas mer i det 
offentliga samtalet, vara initiativtagarna till rele- 
vanta debatter och lyfta upp viktiga frågor som  
ofta faller bort. Vi ska även stärka kommunika- 
tionen med våra medlemsorganisationer samt 
axla rollen som det självklara studieförbundet 
för muslimska organisationer men också för alla  
andra som är intresserade att samarbeta med oss. 

Kommunikationsguide
2013.togs.det.fram.en.kommunikationsguide.som.
innehåller.en.plan.och.rutiner.för.kommunikationen.
i.studieförbundet..Den.har.tagits.fram.för.att.vara.en.
god.grund.för.Ibn.Rushd.Studieförbunds.arbete.både.
internt.och.externt..Den.ska.också.fungera.som.ett.
riktmärke.och.inspiration. 

Kommunikationsguiden är också ett viktigt 
verktyg och en hjälp för att utveckla/utvärdera Ibn 
Rushds verksamhet och de sätt som Ibn Rushd 
Studieförbund uppfattas på. Denna kommunika-
tionsguide är utformad helt utifrån verksamhets-
planen för 2013–2014 och kommer därför revideras 
parallellt med att nya planer tas fram. 

Syftet med kommunikationsguiden är för att skapa 
en god argumentation och kommunikation för att 
göra Ibn Rushd mer känt för allmänheten, befästa 
Ibn Rushds plats inom folkbildningen och förverk-
liga Ibn Rushds vision om att bredda den väster-
ländska historieskrivningen och med detta etablera 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2013–2014
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Därför har Ibn Rushd Studieförbund arbetat fram Tidskriften Kupolen som ska ta upp 
viktiga och angelägna frågor som berör svenska muslimer. I tidskriften kan man läsa 
reportage, krönikor och allmänna nyheter från studieförbundet. Kupolen ges ut varje 
kvartal och för varje nummer så finns det ett tema med en tydlig röd tråd. 

Vi har hittills haft teman om rasism & strukturell diskriminering, kultur och 
muslimska kvinnan. Temat speglar även innehållet i de övriga artiklarna och externa 
skribenterna har haft möjlighet att bidra med egna texter till Kupolen. 

Profilering.–.synas.i.media,.mässor,.Almedalen,.påverkan
Ibn.Rushd.Studieförbund.har.stärkt.sin.position.som.en.viktig.aktör.inom.folkbildningen..
Genom.arrangemang.i.bland.annat.Almedalsveckan.och.bokmässan.har.vi.tagit.plats.i..
det.offentliga.samtalet..

Ett av Ibn Rushds viktigaste arbete är att synas och höras ute i samhället. 2013–2014 
har studieförbundet arrangerat seminarier på både almedalsveckan i Gotland och på 
Bokmässan i Göteborg. Sommaren 2014 hade vi bland annat en politisk paneldebatt 
där vi bjöd in politiska företrädare från de olika partierna. Frågorna handlade om hur 
partierna skulle bekämpa rasismen i allmänhet och islamofobin i synnerhet. Till vår hjälp  
i utfrågningarna hade vi ingen mindre än Mattias Gardell som är professor i religions-
historia och har gett ut flertal böcker, bland annat Islamofobi. 

 

 

Panelsamtal om den alternativa skuggrapporten som  
Ibn Rushd var med och tog fram under almedalsveckan.
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Under året har Ibn Rushd arbetat för att sprida 
guiden till våra medlems- och samverkansorgani-
sationer, moskéer och muslimska organisationer. 
Guiden presenterades även för allmänheten under 
bokmässan i Göteborg genom ett seminarium med 
författaren Dr. Sam Deeb.

Lär.dig.läsa.arabiska
Studiecirklar.i.Arabiska.är.en.av.våra.största.verk-
samhet..Nu.har.Ibn.Rushd.Studieförbund.tagit.fram.
ett.pedagogiskt.material.för.den.som.vill.lära.sig.att.
skriva.och.läsa.arabiska.

En stor del av vår verksamhet handlar om att lära  
sig Arabiska och nu har föreningarna börjat använda  
ett nytt material som togs fram 2013. Studiemate- 
rialet är på en grundläggande nivå och vem som helst 
ska kunna använda sig utav materialet och börja 
lära sig att läsa och skriva arabiska. 

Imamutbildningar
Ibn.Rushd.Studieförbund.tillsammans.med.Sveriges.
imamråd.har.arrangerat.imamutbildningar.till.svens-
ka.imamer..Syftet.med.utbildningarna.har.varit.att.
hitta.smarta.lösningar.till.de.utmaningar.som.finns.
för.svenska.muslimer..

Svenska muslimer brottas dagligen med sociala 
frågor och imamer runt om i Sverige har därför en 
viktig funktion att fylla. Trots att många vänder sig  
till svenska imamer om råd och vägledning så finns  
det en kunskapsbrist i hur man hanterar vissa 
sociala frågor. 

TRO
Här jobbar vi med att stärka den svensk-mus-
limska identiteten, öka kunskapen om islam 
för muslimer och icke-muslimer, skapa inter- 
religiösa möten och genomför spetsutbildningar  
för t.ex. imamer. i de studiecirklar som vi 
arrangerar inom området Tro använder vi bl.a. 
våra studiematerial: ”Lär dig läsa arabiska”,  
”islamisk finansiering” och ”Muhammadguiden”.

Vem.var.Muhammad,.frid.vare.med..
honom?
Efter.att.karikatyrerna.på.Profeten.Muhammad..
publicerades.i.Jyllands-Posten.har.intresset.om.pro-.
feten.aldrig.varit.större..Det.allra.första.materialet.på.
svenska.om.profeten.Muhammad,.frid.vare.med..
honom,.ska.slå.hål.på.fördomar.och.föreställningar.

Intresset för islam och muslimsk kultur ökar allt-
jämt i Sverige och det finns en stor efterfrågan hos 
allmänheten att lära sig mer. Många drivs av ren 
nyfikenhet men i de flesta fall vill få en ökad kun-
skap för att slå hål på de fördomar som vanligtvis 
sprids om islam och muslimer. Inte minst söker 
den muslimska gruppen efter kunskap om islam 
för att stärka tryggheten i den egna identiteten  
och fördjupa sig i den egna tron. 

– Ibn Rushd studieförbund vill vara ett  
kunskapscenter och en katalysator i sådan typ 
av bildningsverksamhet och satsade som ett led i 
detta på att ta fram den första översättningen av 
Muhammad Pocket Guide till svenska, säger Ala 
Eddin al-Qut som arbetar i Distrikt Södra som 
verksamhetsutvecklare. 

Boken är en biografi och en illustrerad guide om 
profeten Muhammad och den islamiska civilisa- 
tionens värdegrund. Den tar på ett lättillgängligt  
sätt upp allt från profeten Muhammads historia och  
profetskap till islams syn på miljö och mänskliga  
rättigheter samt illustrerar islamisk konst och  
arkitektur. 

– Guiden finns på över 20 språk och har nu 
genom Ibn Rushd studieförbund i samarbete med 
utgivaren Islamic Sciences & Research Academy 
Australia (ISRA) även kommit till Sverige,  
fortsätter han. 

21%

 تعلم اللغة
اآلن العربية  

 تعلم اللغة
اآلن العربية  

Så här många procent 
av våra studiecirklar 
handlar om att lära 
sig att läsa och skriva 
arabiska.
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– Sveriges imamråd är en organisation som 
samlar svenska imamer för att diskutera aktuella 
frågor och de årliga utbildningarna vi håller är för 
att stärka och hjälpa varandra, säger Mahmoud 
Khalfi, imamen i Stockholmsmoskén. 

Temat för utbildningarna varierar från år till år. 
Efter det uppmärksammade inslaget ”Imamernas 
råd” på TV-programmet Uppdrag granskning hade 
men utbildning om hur imamerna kan bli bättre på 
att hantera sociala frågor. 

– Vi strävar alltid efter att öka medvetenheten 
om de sociala frågor som svenska muslimer brottas 
med. Vi vill också med utbildningarna fördjupa vår  
förståelse av samhällets regler och dess specifika 
egenskaper i syfta att underlätta imamens uppgift, 
fortsätter Mahmoud Khalfi. 

Att skapa samförstånd krig de viktiga samhällsfrå-
gorna är ett återkommande tema i utbildningarna. 
Ibn Rushd Studieförbund har under 2013–2014 för- 
sökt att få regeringen att ordna en satsning med imam- 
utbildningar men än så länge har man inte fått 
gehör för detta. 

– Man behöver formalisera utbildningarna och 
drömmen hade varit om dessa utbildningar kunde 
bedrivas i våra svenska högskolor. På så sätt kan 
imamer få en bättre utbildning med kvalitetsstämpel, 
avslutar Mahmoud Khalfi. 

Muslimska.familjedagarna.
–.en.mötesplats.för.svenska.muslimer
Föreläsningar,.kulturarrangemang.och.underhållning..
Muslimska.Familjedagarna.har.blivit.en.av.årets.vik-.
tigaste.händelser.för.svenska.muslimer..

Muslimska Familjedagarna är ett årligt event som 
arrangeras under påskhelgen av Ibn Rushd Studie-
förbund tillsammans med Sveriges Unga Muslimer 
och Islamiska Förbundet i Sverige på Stockholms-
mässan. 

– Syftet med Muslimska Familjedagarna är att 
samla den breda gruppen svenska muslimer för att, 
genom folkbildningen, stärka varandras tro och 
engagemang, säger förbundsrektorn Omar Mustafa.  

Första konferensen initierades 2013 och samlade 
över 3000 deltagare och sedan dess har antalet del-
tagare ökat. I fjol fanns det program på åtta olika 
språk, särskilda programpunkter för våra kvinnliga 

deltagare och ett brett samhällsprogram som tog 
upp dagsaktuella ämnen.

Både Sveriges Unga Muslimer och Islamiska  
Förbundet har en lång erfarenhet av att arrangera  
muslimska konferenser, och Ibn Rushd Studieför- 
bund har kraften att samla den breda muslimska 
gruppen. Målet med Muslimska familjedagarna blir 
därför inte att göra om de tidigare konferenserna 
utan i stället tar den avstamp från tidigare goda 
initiativ för att göra denna mötesplats större och 
ännu bättre. 

– Denna konferens är mer än bara en samlings-
plats för nordens muslimer utan Muslimska Familje- 
dagarna är också en viktig byggsten i folkbildning-
en, fortsätter Omar Mustafa. 

Det är detta koncept som Muslimska familjedagarna 
kommer att formas kring. Vi vill att alla ska kunna 
ta plats, känna sig bekväma och välkomna. Vi vill 
tillgodose så många behov som möjligt och produ-
cerar därför ett brett program med föreläsningar, 
workshops, kulturevenemang och folkbildning. 

För mer information besöker ni: 
www.muslimskafamiljedagarna.se. 

 

Deltagare från hela Norden samlas 
under Muslimska familjedagarna.
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Idag är den muslimska gruppen i Sverige en av de 
mest utsatta samhällsgrupperna. Undersökningar 
såsom Brottsförebyggande rådets årliga hatbrotts-
statistik visar på att hatbrotten mot svenska musli-
mer blir allt vanligare och att segregationen ökar. 

Antalet personer som talar om denna sorts rasism  
och intolerans är dessutom begränsad. Vår målsätt- 
ning var därför att höja kunskapen och medveten- 
heten kring de mänskliga rättigheterna och islamo- 
fobi samt utrusta målgruppen med verktyg för att 
lättare kunna bemöta dessa frågor i vårt samhälle.

– Vi har sett att det har funnits ett behov att 
utrusta den muslimska gruppen med kunskap och 
verktyg för att kunna organisera sig själva, fortsätter 
Rashid. 

Förutom att ha utbildat 100 ambassadörer i olika 
delar av landet så har konferenser, seminarier och 
partipolitiska paneldebatter arrangerats. Projektet 
tog också fram den första valundersökningen som 
visade på hur de politiska partierna förhöll sig till 
frågor som berör islamofobi. Det togs också fram 
den första hemsidan som handlar specifikt om 
islamofobi där besökaren kan beställa utbildnings-
materialet men också föreläsare. 

– Andra året i projektet jobbade vi mycket mer 
med opinionsbildande verksamhet. Vi försökte att 
lyfta frågan om islamofobi under valet 2014. Vi fick 
väldigt mycket gehör från olika aktörer och stats-

Religionsdialog
Ibn.Rushd.Studieförbund.har.varit.framkanten.i.att.
arrangera.religionsöverskridande.dialog.och.samtal.för.
att.överbrygga.konflikter.och.arbeta.för.samexistens..

Det har arrangerats flera satsningar om religions-
dialog på både lokalt och nationell nivå. Ibn Rushd 
Studieförbund har tillsammans med Sveriges 
Muslimska Råd, Bilda, Sveriges Kristna Råd och 
den ortodoxa kyrkan i Södertälje arrangerat reli-
gionsdialog. Syftet med religionsdialogerna var att 
krossa de förställningar som råder bland grupperna 
för att förhindra framtida konflikter. Ibn Rushd 
Studieförbund har också samarbetat med Fryshuset 
och deras stora interreligiösa satsning Tillsammans 
för Sverige. 

DEMOKRaTi
Organisering, opinionsbildning, rättigheter och 
antirasism är några av nyckelbegreppen som  
representerar vårt breda arbete med olika demo- 
kratifrågor. Vi jobbar med alltifrån kassörsut- 
bildningar i föreningslivet till studieresor i  
bosniska srebrenica. 

Krafttag.för.mänskliga.rättigheter
Hur.ska.vi.gå.vidare?.Det.är.en.fråga.som.många.
ställer.sig.efter.ett.seminarium.om.islamofobi..Vi.
lanserade.därför.det.nationella.utbildningsprojektet.
”Krafttag.för.Mänskliga.rättigheter”.med.stöd.från.
Myndigheten.för.Ungdoms-.och.Civilsamhällesfrågor..

 
Det fanns inget svenskt material kring mänskliga 
rättigheter kopplat till rasism och islamofobi när 
projektet initierades 2013. Detta behov ville vi på 
Ibn Rushd Studieförbund tillgodose genom att ta 
fram ett utbildningsmaterial i MR och islamofobi 
och sedan utbilda 100 personer runt om i landet.  

– Det har varit lärorikt att ta fram det första ut-
bildningsmaterialet om mänskliga rättigheter som 
är specifikt kopplat till islamofobi och det har varit 
ännu mer givande att åka runt och utbilda våra  
ambassadörer, berättar projektledaren Rashid Musa. 

En utbildning i islamofobi och  
mänskliga rättigheter i Stockholm.
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och tror på att dessa rekommendationer är en god 
bit på vägen för att åtgärda det underskott som råder 
för svenska muslimers rättigheter idag.

 

ministern sade i sin regeringsförklaring att man 
ska ta tag i frågan om islamofobi, berättar Rashid. 

Krafttag för mänskliga rättigheter avslutades 2014 
men projektet har utmynnat i en större satsning.  
Vi är numera en utav huvudarrangörerna för MR- 
Dagarna. Nordens största konferens om mänskliga 
rättigheter. 

– Många projekt brukar ha en början och ett slut 
eftersom projekten är beroende utav finansiering. 
Men för vår del lever projektet vidare genom att vi 
nu är med och arrangerar en årlig konferens om 
mänskliga rättigheter, avslutar Rashid Musa. 

     
 

Ibn.Rushd.vänder.sig.till.FN
Ibn.Rushd.Studieförbund.var.med.och.skrev.en.skugg-.
rapport.till.FN..Rapporten.presenterades.i.FN:s.hög-
kvarter.i.Geneve.tillsammans.med.en.delegation.från.
förbundet..

Ibn Rushd studieförbund ingår i det nybildade  
nätverket Svenska Muslimer i Samarbete. Här ingår 
majoriteten av muslimska organisationer i Sverige. 
Tillsammans lanserade vi vår alternativrapport till 
FN:s rasdiskrimineringskonvention CERD. Det är 
den ökade osäkerheten för muslimer i Sverige som 
har resulterat i att svenska muslimer nu vänder sig  
till FN med en rapport som för första gången kart-
lägger hur svenska muslimers mänskliga rättigheter 
kränks.

– Det känns stort och enormt viktigt att vi har 
skrivit en alternativ rapport som vi presenterade för  
FN. Detta är unikt i sitt slag då det är första gången 
vi gör något av detta slag, berättar Mohammed 
Kharraki som var en del av delegationen i Geneve. 

Rapporten har tagits fram för att användas  
som ett alternativ till den svenska statens senaste 
ICERD-rapport till FN(svar på 19e, 20e och 21a). 
Rapporten visar på en graverande utveckling. Vid 
en närmare granskning blir det alltmer tydligt att 
Sverige inte uppfyller rasdiskrimineringskonven-
tionens krav om skydd från rasism och islamofobi. 

– Vi fick chansen att prata med FN observatörerna  
för att beskriva situationen i Sverige. De flesta av 
dem var chockade över de brister som Sverige har, 
fortsätter Mohammed Kharraki. 

Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete kräver 
följande förbättringar i och med denna granskning 

Supervalåret.2014
Ibn.Rushd.Studieförbund.genomförde.en.rad.satsningar..
för.att.öka.valdeltagandet.bland.svenskar.med.utom-.
europeisk.bakgrund..Detta.skedde.både.på.riksnivå.
men.också.lokalt..

Projektet ”Vi ska rösta!” är en demokratifrämjande 
insats som Ibn Rushd Södra genomförde i Skåne. 
Projektet drevs tillsammans med Uppdrag Ninjas, 
antidiskrimineringsbyrån och Sensus studieförbund  
med stöd från Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor. 

– Syftet med projektet var att få svenska mus- 
limer att gå ut och rösta i både EU- och riksdagsvalet.  
Vi har ett lågt valdeltagande bland unga utlands-
födda i Malmö och vi ser det som ett demokratiskt 
problem, säger verksamhetsledaren för distrikt 
södra Ala Eddin al-Qut. 

Projektet ”Vi ska rösta!” tog fram ett informations- 
material på sex olika språk som delades ut på offent- 
liga platser och som spreds via sociala medier. 
Valguider och filmer producerades som ett verktyg 
för att engagera och sprida information om hur man  
röstar. Tretton unga personer mellan 16–25 utbildades 
som valambassadörer och tillsammans arrangerade  
de aktiviteter så som politiska talkshows, demokra- 
tidialoger, filmvisningar, workshops och flashmobs 

Andreas Hasslert, studiekonsulent i distrikt Södra får en 
bamsekram efter att ha avslutat projektet ”Vi som ska rösta!”
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hur kan man krossa de barriärer som uppenbarligen 
finns. Materialet innehåller både informativa och 
teoretiska inslag men också praktiska diskussions-
övningar. 

 

Studieresa.till.Bosnien
Sommaren.1995.mördades.nästan.10.000.muslimska.
pojkar.och.män.på.ett.par.dagar.i.staden.Srebrenica,..
Bosnien..Ibn.Rushd.Studieförbund.arrangerade.studie-.
resor.till.Srebrenica.för.att.uppmärksamma.den.värsta.
massakern.sedan.andra.världskriget..

Under november i 2013 och 2014 arrangerade Ibn 
Rushd Studieförbund en studieresa till Bosnien. 
Tjugo personer; ungdomar och vuxna med stark 
förankring i folkbildning, föreningsliv och anti-
rasistiska organisationer åkte med till Bosnien. 
Under drygt en vecka fick deltagarna besöka histo-
riska platser, muséer och överlevanden för att få en 
ökad insikt om vad det var som föranledde kriget 
och folkmordet. 

– Jag måste erkänna att den bild som fanns i 
mitt huvud om vad som hände i Bosnien och vad 
jag såg i media återspeglar endast 30 procent av 
den smärtsamma sanningen, vilket är fortfarande 
ett varigt sår i Europa. Vad som händer nu i Syrien 
är det samma som tidigare hänt i Bosnien, säger 
Fidaaldin Al-Sayed Issa, deltagare på resan. 

Ibn Rushd Studieförbund arbetade enligt metoden  
Learning by doing som syftar till ett lärande genom 

i syfte att sprida demokratibudskapet på ett inklu-
derande och kreativt sätt. 

– Vi kunde med glädje konstatera att i slutet av 
projektet att valdeltagandet i fokusområdena ökade 
i både EU-valet och de nationella valen, förklarade 
Ala Eddin. 

Ibn Rushd Studieförbund arrangerade även flera 
nationella och lokala politiska paneldebatter där 
man bjöd in företrädarna för de olika partierna. 
Syftet med debatterna var att samtala om svenska 
muslimernas utmaningar i samhället. I samband 
med utfrågningarna tog vi också fram en enkät-
undersökning där vi frågade de olika partierna om 
hur de ser på vissa frågor som berör vår målgrupp. 

– Det är väldigt svårt att förstå vad de olika 
partierna vill eftersom man möts av en oändlig 
mängd med information. Därför har vi samman-
ställt enkätundersökningen för att tydligt visa på 
hur partierna förhåller sig till vissa frågor, avslutar 
projektledaren Rashid Musa. 

Föreningsutbildningar.
–.kassörs-.och.ordförandeutbildningar
Föreningsdemokrati.är.ett.av.våra.viktigaste.uppdrag...
Av.den.enkla.anledningen.reser.vi.runt.till.våra.förening-
ar.för.att.ge.de.gedigna.styrelseutbildningarna..

Ibn Rushd Studieförbund har tagit fram studie- 
material om styrelseutbildningar och utbildat med- 
lemsföreningarna i föreningsdemokrati. Bland annat 
finns det kassörsutbildningsmaterial där vi från 2013 
fick i uppdrag av Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund att genomföra kassörsutbildningar 
till våra medlemsföreningar. 

Jämställt.föreningsliv
Kvinnans.roll.i.det.muslimska.civilsamhället.är.ett..
ämne.som.har.börjat.diskuterats.på.senare.tid..Ibn.
Rushd.Studieförbund.har.därför.tagit.fram.materialet.
Jämställt.föreningsliv..

Att kvinnor på lika villkor ska kunna delta i det 
ideella engagemanget är inte en självklarhet alla 
gånger. Muslimska föreningar, precis som i sam-
hället i övrigt, har en del kvar att jobba med sitt jäm- 
ställdhetsarbete. Syftet med utbildningsmaterialet 
är att diskutera vad som hindrar kvinnor från att 
sitta i exempelvis styrelsen för en ideell förening och 



 

16

starkare idag än de var på Balkan innan kriget bröt 
ut i Bosnien. Det som skrämmer mig är, min upp-
levelse att man inte tar det på allvar, berättar hon, 

Mohamed Hassan, lärarstudent på Örebro univer-
sitet, som också var en av deltagarna. Som blivande 
lärare anser han att mycket går att göra redan i skolan. 

– Folkbildning kan slå ett slag mot rasismen och 
det börjar redan i tidig ålder när barnen går i skola. 
Det är viktigt att folkmordet i Srebrenica inte ses som 
en ”historia” i dåtiden utan det är viktigt att den 
aktualiseras. Ibn Rushds resa till Bosnien gav mig 
många perspektiv på hur rasismen normaliseras, 
avslutar Mohamed Hassan.

KULTUR
Med kulturen som verktyg strävar vi efter 
att våra deltagare ska kunna ge uttryck för 
sina identiteter och sina olika budskap. Detta 
kan vara genom en kalligrafiutställning eller 
genom en filmproduktion. 

1001.inventions.
–.en.historisk.aha-upplevelse!
1001.invention.är.en.prisbelönt.utställningssuccé.som..
lyfter.fram.vetenskapliga.och.kulturella.bedrifter.under..
den.muslimska.civilisationens.guldålder..Ibn.Rushd.
Studieförbund.hade.äran.att.få.samarbeta.med.Värm-.
lands.museum.kring.utsälttningen..

1001 Inventions är en vetenskapshistorisk interaktiv 
utställning för barn och ungdomar som ställdes ut  
på Värmlands museum. Besökaren fick lära känna  
till exempel Fatima Al-Fihri, som grundade världens 
första universitet eller Al-Haytham som genom att 
förstå hur ögat fungerar möjliggjorde utvecklingen 
av kameran. 

– Det var kul att se att många svenska barn var 
där. Man känner sig stolt över att se att de också får 
reda på detta. Vi ska inte skämmas som muslimer, 
vi har inget att skämmas över, säger 15 årigga Arij 
som besökte utställningen via Ibn Rushds resor till 
Karlstad. 

aktivitet på plats. Genom studiebesök, föreläsningar, 
och kontakt med lokalbefolkningen har deltagarna 
fått möjligheten under resans gång reflektera över 
frågor såsom antirasism, mänskliga rättigheter och 
solidaritet. 

– Det som betydde mest för mig var att höra  
och se om kriget och folkmordet. Att folkmordet  
så tydligt handlade om att göra sig av med muslimer  
i Europa för att inte alls så längesedan var en ögon- 
öppnare för mig. I min egen forskning fokuserar 
på utsatthet bland muslimer och se vad hatet ledde 
till Bosnien var en ovärderlig kunskap, säger Evin 
Ismail, doktorand i Sociologi vid Uppsala universitet. 

Resorna har varit startskottet till ett viktigt folk-
bildningsarbete med att återberätta det som många 
helst vill glömma; nämligen ett folkmord i modern 
tid. Mekanismerna bakom folkmordet har många 
likheter med de mekanismer som finns bakom 
den intolerans som idag även gror i vårt samhälle. 
Srebrenica är tyvärr den yttersta konsekvensen av 
sådant hat och intolerans. 

Lamia Abu-Iseifan var en av deltagarna på resan 
och hon fick en mer insikt i hur allvarligt hatet mot 
muslimer är och vad utgången kan bli när rasismen 
inte stoppas. 

– En upplysning som påverkade mig starkt var 
hur starka signalerna är i Europa idag om att någon 
liknande kan hända igen. Signalerna är betydligt 

Här ligger cirka 10’000 muslimer begravda efter 
massakern i Srebrenica sommaren 1995.
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Genom en fantastisk utställning med 60 interak-
tiva stationer får man tillfälle att möta män och 
kvinnor som man aldrig har hört talas om, men 
vars upptäckter ligger till grund för flera av de 
tekniker vi idag tar för givet. 

– Vi vill se till att skolungdomar ser utveck-
lingen i vår gemensamma civilisation. Vi vill visa 
att innovationer också överbryggar religioner och  
kulturer. Det handlar om att de historiska epokerna 
inte strider mot varandra utan de följer i varandra, 
säger Henrik Ramberg, pedagog på Värmlands 
museum. 

Muslimers bidrag till den västerländska renäs-
sansen måste få nödvändig vikt i historieböckerna. 
Historieskrivningen bör uppdateras för att vi på 
allvar ska kunna inleda arbetet med att förändra 
felaktiga föreställningar om muslimer och islam. 
Ibn Rushd har ett långsiktigt mål i att arbeta för 
att bredda den västerländska historieskrivningen. 

– Utställningen kan vara en hjälp för att på 
något sätt kunna visa på vad vi har gemensamt i mänsklighetens arv. Allt vi är idag 
är tack vare innovationer och bidrag av personer som fanns före oss, säger Ahmed 
Salim, Managing Director of 1001 Inventions.  

Utställningen är en skattkammare och den blev, med hjälp av Ibn Rushds studieresor 
den mest besökta utställningen som Värmlands museum någonsin haft. 

 
Muhammad.Ibn.Rushd.Al-Córdobi,..
filosofen.som.förändrade.Europa
Muslimska.tänkare.och.filosofer.har.inspirerat.och.ligger.
till.grund.för.den.västerländska.civilisationen..Ibn.Rushd.
Studieförbund.har.publicerat.en.bok.om.filsofen.som.
förändrade.Europa,.Muhammad.Ibn.Rushd.Al-Córdobi..

Ibn Rushd var en av de viktigaste tänkarna i den  
islamiska intellektuella historien. Han var med sin tids  
kunskap, kultur och kontext en tydlig och unik modell  
för den muslimske lärde. Han var också den största 
kommentatorn till Aristoteles verk. Sedan Ibn Rushd 
Studieförbund grundades har både muslimer och icke- 
muslimer efterlyst en svensk litteratur om Ibn Rushd 
och hans betydande roll för Europas utveckling inom 
teologi och filosofi. Ibn Rushd Studieförbund kan med 
stolthet berätta att den nu finns här.

 

Ibn Rushd Studieförbund  
tog fram ett material om  

filosofen Ibn Rushds liv.
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Läsfrämjande
Barn.och.unga.läser.mindre.och.får.en.allt.sämre.läs-.
förmåga,.visade.Litteraturutredningens.betänkande.
som.presenterades.ifjol..Därför.satsade.Ibn.Rushd.
Studieförbund.år.2014.på.läsfrämjande.insatser.

Ibn Rushd Studieförbund har runt om i landet  
arrangerat läsfrämjande insatser för att få upp barn 
och ungas läsvanor, detta på direktiv från regeringen. 
Bland annat har sagostunder med barn arrangerats 
på svenska, somaliska, arabiska, turkiska och bos-
niska i både Distrikt västra och Distrikt norra. 

Matlagningskultur
Halv.åtta.hos.mig.à.la.Ibn.Rushd.och.en.kokbok.med..
rätter.från.olika.delar.av.världen.har.genomförts.
lokalt.och.nationellt...

2014 har vi jobbat med att ta fram ett matlagnings-
material och i flera distrikt har matlagningscirklar 
arrangerats.

– Ifjol arrangerade vi tillsammans med Syrian 
Women’s Association i Göteborg studiecirkeln 
”Matlagning från olika kulturer”, berättar Maimuna  
Abdullahi, verksamhetsutvecklare på Distrikt Västra. 

I Distrikt Norra har de tillsammans med några av 
deras medlemsföreningar arrangerat Halv åtta hos 
mig som är direkt inspirerat från programmet med 
samma titel och som sänds på TV4. 

– Det blev en populär en populär aktivitet som 
vi kommer att fortsätta med. Deltagarna i aktiviteten 
lär sig en massa saker samtidigt som de har otroligt,  
säger Lejla Porovic, verksamhetsutvecklare i  
Distrikt Norra. 

 

Welcome.to.the.desert
Utställningen.Welcomme.to.the.desert”.öppnades.
lördag.9.mars.2013.på.Sundsvalls.museum.och.är.sam-.
marbetsutställning.mellan.Ibn.Rushd.studieförbund.
och.Sundsvalls.museum.

Med foton, föremål och berättelser i utställningen 
belyser vi människors arbete och kultur, skola, konst,  
historia och arkeologi. Vi skildrade Saharas utveck- 
ling från grönska till öken genom tiderna, samt folk- 
vandringar fram till dagens situation. Fokus ligger 
först och främst på områdets kulturhistoria. 
Utställningen beskrev en vandring i tiden, från 
ristningar på klippor, öknens skiftande karaktärer 
och dess folkgrupper, till en sahrawisk familjs var-
dag, matkultur, marknader, teceremonier, språk 
och musik.

Museet har tillsammans med studieförbundet Ibn 
Rushd gjort ett gediget program för allmänheten. 
Under fem veckors tid gavs möjlighet att måla under 
tisdagar och torsdagar tillsammans med konstnären 
Elkhabal. Varje vecka, måndag, tisdag, torsdag och  
fredag eftermiddag, pågick en traditionell sahrawisk 
teceremoni och högläsning ur boken ”Pojken som 
levde med strutsar” på arabiska språket. Vid tre till- 
fällen var det snabbkurs i arabiska och vid tre till- 
fällen visningar av utställningen av museiintendenter.  
Under påsklovet v 14 var det drop-in måleri för 
barnen i utställningen. Vid tre tillfällen kunde man 
lära sig hassanisk dans med inspiration från djuren 
och naturen.

 
 

Sagostund med barn i distrikt Norra.

Studiekonsulenten Maha Alhaddad gör i ordning inför 
premiären av utställningen Welcome to the desert.
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Eid,.en.svensk.högtid
Visionen.för.Ibn.Rushd.Studieförbunds.är.att.Islam.
ska.vara.en.självklar.del.av.Sverige..Arrangemang.
kring.Eid-firandet.är.kanske.det.viktigaste.sättet.att.
visa.det.på..

Våra distrikt har satsat stort för att uppmärksamma 
Eid al-Fitr. Bland annat har distriktet södra arran- 
gerat ett Eid firande i flera orter. Men 2014 var vi 
tillsammans med SeneGambiska kulturföreningen 
huvudarrangörer till en Eid festival i Malmö. Festi- 
valen hölls för andra året i rad i Folkets Park men 
denna gång med Afrika som tema. 

– Folkets Park är den äldsta folkparken i världen 
och en av Sveriges mest välbesökta platser. Det var  
väldigt roligt att få fira Eid tillsammans med Malmös  
muslimer och icke-muslimer. Festivalen var väl- 
besökt och det fanns ett program för både de stora 
och små, säger studiekonsulenten Romdhane 
Boussaidi. 

Eidfestivalen bjöd på mat från hela världen och 
hantverksbaser för de som gillar att syssla med hant- 
verk. Det fanns också möjligheten att lära sig spela  
trummor och se på mode- och dansuppvisningar. 
På stora scen fanns det en hel del musikuppträdande 
från lokala musiker från Skåne. De yngsta kunde 
roa sig med hopptorn, sagotält, ansiktsmålning, 
hårflätning och clownshower. Festivalen invigdes  
av Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh. 

– Detta ger oss ett viktig erkännande som vi 
behöver. Firandet i Folkets park bygger broar och 
stärker känslan av tillhörighet till Sverige, särskilt 
bland unga, säger Romdhane Boussaidi. 

 

Filmkultur.–.antirasistiska.filmdagarna
Film.är.ett.starkt.media.som.stimulerar.såväl.tankar.
som.känslor..En.film.kan.på.kort.tid.synliggöra.atti-.
tyder,.problem.och.konflikter..Vi.inledde.ett.sam-.
arbete.med.Sveriges.största.antirasistiska.filmfestival,.
Antirasistiska.filmdagarna,.ARF..

ARF är en religiöst och politiskt obunden verk-
samhet och har funnits sedan 1993. ARF vänder sig 
främst till barn och ungdomar samt vuxna i deras 
närhet. Genom att arrangera filmvisningar med 
diskussioner eller workshops, nätverkande och andra 
kulturevenemang, vill ARF synliggöra och väcka 
debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfient-
lighet, diskriminering och demokrati. 

– Vi har haft filmvisningar med ARF i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. I Stockholm visade 
vi den kritikerrosade filmen ”My Name is Khan”. 
Kort därefter hade vi ett samtal tillsammans med 
gymnasielever från Tensta Ross gymnasium om 
islamofobi, identitet och diskriminering, säger 
Rashid Musa, projektledare.

Det som utspelar sig på duken är svårt att värja 
sig från och väcker ofta starka känslor. I dagens 
mediabrus dämpas dock dessa snabbt och det är 
här samtalet/workshopen kommer in. Filmen är 
nyckeln som levandegör och aktiverar. Samtalet/
workshopen är forumet där vi kan fördjupa oss  
och bearbeta de känslor och intryck som filmen 
lämnat efter sig.

– Film är ett bra verktyg för att belysa ett pro-
blem och tillsammans med samtal och workshop 
blir det ett utmärkt sätt att kanalisera frustration 
och diskutera hur man kan bekämpa ett visst  
fenomen, fortsätter Rashid Musa. 

 

Eidfirande i Göteborg.
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Projektet Stadsodling Rosengård 
lockade även de yngre deltagarna.
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domar. De utsätts för en dubbel utsatthet på grund 
av sin religion, etnicitet och pressen att vilja passa 
in i ett redan icke-inkluderande sammanhang. 

– Vi måste erkänna att det finns ett problem med  
muslimska ungdomars alkohol- och drogkonsumtion  
och vi behöver jobba med frågan på många olika plan.  
Projektet kommer att fortsätta även nästa verksam-
hetsår för att fortsätta med informationsspridningen, 
avslutar Mohamed Temsamani. 

 

Grön.strävan.–.en.kamp.för.ett.grönare.
samhälle
Ett.unikt.samarbete.med.Naturskyddsföreningen.har.
ökat.medvetenheten.om.klimatförändringarna.bland.
svenska.muslimer.

Klimatförändringar och global uppvärmning är ord 
som ofta upprepas i medier och läroböcker. Vi blir 
ständigt varnade och påminda om vårt nuvarande  
levnadssätt är skadligt och förödande för vår omgiv- 
ning. Skövlade skogar, ökenspridning och utrotnings- 
hot är vanliga fenomen idag.  

”Grön strävan” är ett unikt samarbete med Natur-
skyddsföreningen där vi har fått möjligheten att ta 
fram ett studiematerial om miljöhoten och som är 
anpassat för svenska muslimer. Studiematerialet  
innehåller samhällsförklaringar i form av vetenskap- 
liga rapporter om hur man bäst värnar om miljön. 
Men den innehåller också teologiska förklaringar,  
så som profeten Muhammads (frid vare med honom) 
traditioner. 

Innehållet i Grön Strävan varierar mellan teori och 
diskussionsövningar. Efter varje kapitel finns det 
diskussionsövningar om hur man kan värna om 
miljön. 

Odla.Rosengård
Odla.Rosengård.är.hittills.Ibn.Rushd.Studieförbunds.
största.miljösatsning..Tillsammans.med.de.boende.i.
Malmöstadsdelen.har.man.arbetat.med.fastighetsnära.
ekologisk.odling.

2012 anlades de första odlingarna och sedan dess 
har det spridits i hela stadsdelen till 40 odlingsytor. 
Det var allt ifrån enskilda familjer och föreningar 
till skolor och andra aktörer som var delaktiga i 
projektet. Över 70 pallkragsodlingar och 20 mark- 

MännisKa & naTUR
Genom vårt arbete med miljö, nykterhet, till- 
gänglighet och folkhälsa berör vi de frågor som  
rör oss som människor och våra nära omgivning. 

Våga.vara.nykter.–.nykter.muslim
Håller.alkoholen.på.att.normaliseras.bland.muslimer?.
Är.alkoholen.ett.problem.för.din.muslimska.identitet?.
Tabubelagda.frågor.väcks.till.liv.när.projektet.”Våga.
vara.nykter”,.ett.projekt.med.stöd.av.Folkhälsomyn-.
digheten,.gör.entré..

I Sverige är alkoholen vanligt vid olika typer av  
sociala sammankomster, allt från studentfirande 
till arbetskonferenser. Att ta studenten är något som 
många av Sveriges ungdomar ser fram emot men 
firandet är ofta starkt kopplat till mycket alkohol-
drickande. 

– Det finns ett dilemma bland praktiserande 
muslimska ungdomar. Ska de avstå från att dricka 
alkohol tack vare sin tro eller ska de kompromissa 
med sin tro för att kunna delta, eller inte närvara och 
därmed missa sitt studentfirande, menar Mohamed 
Temsamani som driver projektet. 

Med ”Våga vara nykter” har Ibn Rushd Studie-
förbund ökat medvetenheten hos unga muslimer, 
deras föräldrar och församlingsledare över hela 
landet om alkoholens och narkotikans skadliga 
verkningar hälsomässigt, socialt och ekonomiskt. 
Detta har gjorts genom att rusta ungdomsledare 
med kunskap och verktyg för ett preventionsarbete 
inom alkohol- och narkotikafrågorna. 

– Vi har arbetat intensivt med informations-
spridning till unga muslimer om droger och alko-
holens skadliga inverkan genom våra föreningar 
och medlemsorganisationer. Vi har skapat mötes-
platser för unga muslimer där de kan prata fritt om  
exempelvis situationer som har uppstått för att  
lära av varandra, berättar Mohamed. 

”Våga vara nykter” har bidragit till att arbeta  
förebyggande mot alkohol- och drogmissbruk.  
De problem som finns vad gäller konsumtionen av 
alkohol och droger gäller även för muslimska ung-



 

22

odlingar utgjorde en total markyta på 720 kvadratmeter. Projektet har genom åren 
involverat över 1 000 personer som på ett eller annat sätt deltagit i odlingarna. 

Cesar var en av deltagarna i projektet och hans gröna fingrar har skapat den mest 
välskötta odlingen i Rosengård. 

Vad betyder odling för dig?
– Det är en avkoppling och jag är intresserad av växter. Jag tycker om att prova 

något nytt om det finns något man kan plantera som är annorlunda. Man prövar och 
ser vad som kan passa. 

Omar, 12, och hans kompis Mohammed var en av de yngsta och mest engagerade  
odlarna under 2013. Omars släkt har odlat i många generationer och tillsammans med 
Mohammed delade de på sju pallkragar. 

– Det har varit bra och roligt att få odla med kompisar. Vi har turats om, en vecka 
han och en vecka jag. När jag reste så vattnade min kompis.

Stadsodling eller stadsnära odling som det också heter där ätbara växter odlas av 
boende inne i städer är inget nytt fenomen. I vår historia är stadsodling ett tecken 
på brist på livsmedel och nödår. På senare år har dock intresset för egen odling ökat 
bland malmöborna. 

Stadsodling på Rosengård hade över 1 000 
deltagare. Projektet involverade alla möjliga 
målgrupper och åldersgrupper.
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– Projektet engagerade många olika målgrupper. 
Allt ifrån barn till pensionärer har varit en del av 
biodlingssatsningen. Exempelvis var det barnen i 
en av våra föreningar i distriktet som stod för den  
dekorativa skyddsmålningen av kuporna. Vid skörde- 
tiden  i augusti engagerades både unga och vuxna, 
fortsätter han. 

Även i distrikt norra genomfördes det en särskild 
satsning för unga stadsbiodlare. Precis som i Malmö 
placerades bikupor i en stadsmiljö i Sundsvall för 
att sedan börja producera honung. Projektets mål 
var även att visa att möjligheterna att engagera sig  
i sin närmiljö samt att inspirera till att påverka ut- 
vecklingen av stadsmiljön. 

– Syftet med vår satsning var att öka kunskapen 
kring biodling och pollinering i allmänhet och i stads- 
miljö. Deltagarna i projektet producerade honung som  
presenterades bland annat på Mångfaldsdagarna 
i Sundsvall och i Göteborgs bokmässa, säger Lejla 
Porovic, verksamhetsutvecklare i distrikt norra. 

Digital.tillgänglighet
Det.beräknas.att.en.miljon.svenska.lever.utanför..
den.digitala.världen..Det.innebär.att.dessa.personer.
inte.har.tillgång.till.internet.och.därmed.går.miste..
om.tjänster.och.information.

Informationsfriheten är en grundläggande rättig- 
heter som många tar för givet. Men idag finns det  
grupper i samhället som går miste om viktig infor- 
mation eftersom de inte är uppkopplade. Ibn Rushd  
Studieförbund har därför tagit fram en strategi för  
att tillgodose behov till de som lever utanför cyber-
världen. 

Under 2014 formgavs och trycktes boken som 
sammanfattar projektet. Ett sammanfattande 
evenemang hölls i stadsodlingen Enskifteshagen 
dit projektets uppdragsgivare Malmö stad, våra 
samarbetspartners, deltagarna samt media bjöds in 
till ett panelsamtal om projektet och en diskussion 
om framtiden för stadsnära odling. Odla Rosengård  
har bidragit till en ökad social, ekologisk och eko- 
nomisk hållbarhet i stadsdelen och förhoppningen är 
att det efter projektet nu är avslutat leder till fort-
satt engagemang för hållbar stadsodling i regionen.

Idag pågår planer att genomföra stadsodlings- 
satsningar i andra av Ibn Rushds distrikten runtom 
i landet. 

Ibn.Rushd.producerade.Dunderhonung
Dunderhoung.är.inte.längre.en.fiktiv.typ.av.honung.
som.seriefiguren.Bamses.farmor.kokar.ihop.åt.Bamse,.
som.äter.den.för.att.bli.stark..Nu.finns.Ibn.Rushds.egna.
version.av.honungen..

Under våren 2014 påbörjades ett biodlingsprojekt 
med stöd från Malmö stads Miljöanslag. Projektet 
uppmuntrade till fler urbana biodlare för att bland 
annat bidra till en bättre miljö. Samtidigt hade bi-
odlingsprojektet ett tydligt folkbildningssyfte med 
målet att öka miljömedvetenheten bland invånarna 
och för att sprida mer kunskap. Detta genom att ut- 
veckla intressen för fysiska aktiviteter och kreativt 
skapande i gemenskap med andra stadsbor. 

– Det började med att vi byggde en biodling med 
två kupor på taket i vårt kansli på Kopparbergs- 
gatan i Malmö. Intressen blev förvånande stort och 
vi bestämde oss för att inleda en åtta veckor lång 
studiecirkel i biodlingskonsten, berättar södra 
distriktets verksamhetsledare Ala Eddin al-Qut. 

Deltagarna i studiecirkeln fick lära sig allt om 
utrustning, redskap, binas biologi och sjukdomar, 
underhåll, skörd, inventering och ekonomi. 
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Verksamhetsstatistik

antal arrangemang

Verksamhetsområde

63%

16%
Språk

Demokrati

Kultur

Människa

Natur

Tro

6%
1%

Demokrati 616

Kultur 613

Människa 598

Natur 105

Tro 5 907

Språk.1 485

Studiecirkel

Annan.fortbildnings-.
verksamhet 93 690

BESKRIVNING  SLUT ARR SLUT TIMMAR

DEMOKRATI	 	
Flyktingar. 36. 4 210
Integration.och.segregation. 321. 22 512
Internationellt.arbete. 17. 690
Mänskliga.Rättigheter.. 116. 4 886
och.antirasism.
Organisering. 43. 1 828
Påverkansarbete.och.. 83. 3 989
opinionsbildning.
 616 38 115
. . . .
KULTUR	 	
Filmkultur. 39. 1 103
Konst. 146. 9 673
Litteratur. 312. 21 437
Matlagningskultur. 78. 4 853
Ramadan.och.Eidsatsning. 38. 342
 613 37 408
. .
NATUR	 	
Landsbygd.och.. 18. 1 057
jordbrukssatsning.
Miljö. 87. 5 262
 105 6 319
. .
MÄNNISKA	 	
Matematik. 139. 12 424
Folkhälsa. 209. 10 276
Tillgänglighet. 146. 9 270
Organisation.och.. 104. 4 072
utveckling.
 598 36 042
. .
SPRÅK	 	
Arabiska. 1 429. 125 687
Engelska. 56. 5 669
 1 485 131 356
. .
TRO	 	
Folkbildning..om.islam. 5 244. 236 513
Religionsdialog. 37. 1 327
Stärka.den.svenska.. 530. 23 698
muslimska.identiteten.
Utbildning.av.imamer.och.. 96. 8 976
folkbildare.om.islam.
 5 907 270 514

TOTALT	 9 324	 519 754

7%
7%
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2013

52%

13%

35%

Studiecirkel

Kulturprogram

Verksamhetsform timmar

2013

Annan..
fortbildnings-
verksamhet

Annan..
fortbildnings-
verksamhet

Studiecirkel.142 128	

Kulturprogram 34 866

Annan.fortbildnings-.
verksamhet 93 690

2013

61%

7%

32%

Studiecirkel

2014

Annan.fortbildnings-.
verksamhet 163 587

Studiecirkel 318 030

Kulturprogram 35 271

2013

ämnen Hälso-.och.sjukvård.
samt.social.omsorg

Naturvetenskap,.
matematik.och.data

Pedagogik.och.
ledarutbildning
Samhälls-.och.

beteendevetenskap,.
juridik.och.handel

Tjänster
Allmän.

utbildning
Humaniora,.

språk.och.konst

78%

2%
5%

10%

2%
2%

HUMANIORA ANTAL TIMMAR 2014

Främmande.språk. 153 997.
Historia.och.arkelogi. 30 810.
Livsåskådning,.filosofi.. 10 649
och.logik.
Religion. 219 352.
Svenska.och.litteraturkunskap.. 16 241
(även.hemspråk) 

HUMANIORA ANTAL TIMMAR 2013

Främmande.språk. 55 780.
Historia.och.arkelogi. 10 942
Livsåskådning,.filosofi.. 7 598
och.logik.
Religion. 114 110
Svenska.och.litteraturkunskap. 17 456
(även.hemspråk) 

2014

86%

4% 7% 1%
1% 1% 1%

1%

Kulturprogram
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Årsredovisning för
ibn Rushd studieförbund

802411-0762
Räkenskapsåret

2013-01-01 - 2013-12-31

27
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen.för.Ibn.Rushd.Studieförbund,.802411-0762.får.härmed.avge.årsredo-.
visning.för.2013.

Dispositioner.beträffande.vinst.eller.förlust
. . Belopp.i.kr
Styrelsen.föreslår.att.till.förfogande.stående.medel:
balanserat.resultat.. 8.430.758
årets.resultat.. 573.422
Totalt.. 9.004.180

Disponeras.så.att.i.ny.räkning.överförs.. 9.004.180
summa  9 004 180

allmänt om verksamheten
Förvaltningsberättelse 2013
Ibn.Rushd.är.ett.studieförbund.och.har.verkat.som.ett.självständigt.bidragsfinansierat.
studieförbund.sedan.2008..Vi.är.ett.muslimskt.studieförbund.som.är.öppet.för.alla...
Vi.har.en.rikstäckande.folkbildningsverksamhet.i.hela.landet.som.leds.av.vårt.förbunds-.
kansli.och.sex.regionala.distrikt;.Norra,.Mitt,.GSU,.Västra,.Södra.och.Östra.

Vi.vill.verka.för.att.säkerställa.demokrati.och.mänskliga.rättigheter.och.arbetar.aktivt.för.
att.stärka.den.svenskmuslimska.identiteten..Med.folkbildning.som.verktyg.engagerar.vi.oss..
i.samhällsdebatten,.producerar.studiematerial.och.erbjuder.ett.brett.utbud.av.seminarier,.
studiecirklar.och.kulturarrangemang..Detta.gör.vi.tillsammans.med.majoriteten.av.de.
muslimska.föreningarna.i.Sverige.

Våra.10.medlemsorganisationer.är;.Islamiska.Förbundet.i.Sverige.(IFIS),.Sveriges.Muslimska..
Scouter.(SMS),.New.Moon.Kulturorganisation,.Koranläsarnas.Förbund,.Islamic.Relief,.Förenade..
Islamiska.Föreningar.i.Sverige.(FIFS),.Sveriges.Muslimska.Förbund.(SMF),.Sveriges.Unga.
Muslimer.(SUM),.Islamiska.Shiasamfundet.i.Sverige.och.Eritreanska.Kulturforum.(EKF).

Verksamheten.har.styrts.av.en.förbundsstyrelse.och.sex.distriktsstyrelser.som.har.haft.det..
övergripande.ansvaret,.verkat.för.förbundet.och.distriktens.framåtskridande.samt.tillvara-
tagande.av..medlemmarnas.intressen..Verksamheten.har.verkställts.av.ett.kansli.bestående..
av.totalt.28.anställda.för.år.2013.fördelade.på.ett.förbundskansli.och.13.lokala.kontor.

Verksamheten.2013.har.utgått.från.en.verksamhetsplan.bestående.av.33.verksamheter.
som.bygger.på.våra.verksamhetsområden.TRO,.DEMOKRATI,.KULTUR.och.MÄNNISKA/.
NATUR..De.övergripande.målsättningarna.har.varit:.
1).. Synas.mer.i.det.offentliga.rummet,.
2)..Stärka.den.egna.identiteten,.
3)..Utveckla.organisationsstrukturen,.
4)..Stärka.personalen,.
5)..Stödja.våra.medlemsorganisationer.och.involvera.dem.i.all.verksamhet,.
6)..Nätverka.med.viktiga.och.relevanta.aktörer.samt.
7)..Stimulera.verksamhet.och.engagemang
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särskilda satsningar under 2013:
•. Organisatoriska.utvecklingen.från.fem.distrikt.till.sex.distrikt.
•. Ny.förbundsledning.både.på.förtroendemannanivå.och.tjänstemannanivå.
•. Köp.av.Granhedsgården.
•. Etableringen.av.utvecklingsavdelningen.som.lett.till;.nationella.projekt,.för.
. bundstidningen.Kupolen,.studiematerialproduktion,.utbildningar,.satsningen..
. på.nykterhet,.mänskliga.rättigheter.och.antirasism.m.m.
•. Muslimska.Familjedagarna.

Verksamhetsstatistik 2013:

Verksamhetsform nationellt antal arrangemang  antal studietimmar
Studiecirkel.. 1.880.. 142.128
Kulturprogram.. 3.874.. 34.866
Annan.folkbildningsverksamhet.. 1.444.. 93.690
Totalt.. 7.198.. 270.684

Distrikt  antal arrangemang  antal studietimmar
GSU.. 1.041.54.. 203
Mitt.. 1.375.. 56.005
Norra.. 555.. 26.280
Södra.. 1.886.. 70.150
Västra.. 1.606.. 43.134
Östra.. 735.. 20.912
Totalt.. 7.198.. 270.684

antal unika personer i verksamheten: 6 871
antal samverkande föreningar: 215
antal län vi är verksamma i 20 av 21
antal kommuner vi är verksamma i 85 av 290

Vad.beträffar.företagets.resultat.och.ställning.i.övrigt,.hänvisas.till.efterföljande.resultat-.
och.balansräkningar.med.tillhörande.bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp.i.kr.. Not.. 2013-01-01-.. 2012-01-01-
. . . 2013-12-31.. 2012-12-31

Medlemsintäkter.. 2.. 6.000.. 12.000
Erhållna.bidrag.och.övriga.intäkter.. 2.. 26.795.118.. 27.115.445
. . . 26.801.118.. 27.127.445
Rörelsens kostnader
Kostnader.för.utbildning.och.
utveckling.av.verksamheten.. . -7.306.826.. -7.001.886
Övriga.externa.kostnader.. . -5.080.838.. -3.680.948
Personalkostnader.. 3.. -13.835.423.. -10.741.566
Av/nedskrivningar.av.materiella.och
immateriella.anläggningstillgångar.. . -.. -426.628
Rörelseresultat . . 578.031.. 5.276.417

Resultat från finansiella poster
Övriga.ränteintäkter.och.liknande.resultatposter.. 2.243.. 16.332
Räntekostnader.och.liknande.resultatposter.. . -6.851.. -1.683
Resultat.efter.finansiella.poster.. . 573.423.. 5.291.066
Resultat.före.skatt. 6.. 573.423. 5.291.066

Årets resultat . . 573.422.. 5.291.066

Balansräkning
Belopp.i.kr.. Not.. 2013-12-31.. 2012-12-31

TILLGÅNGAR
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar . 4
Byggnader.och.mark.. . 11.000.000.. -
Inventarier,.verktyg.och.installationer.. . -.. -
Summa.anläggningstillgångar.. . 11.000.000.. -

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar.. . 125.331.. 79.831
Fordringar.hos.intresseföretag.. . 35.048.. 31.571
Övriga.fordringar.. . 567.742.. 638.609
Förutbetalda.kostnader.och.upplupna.
intäkter. .. 1.106.303.. 2.648.021
summa kortfristiga fordringar . . 1.834.424.. 3.398.032
Kassa och bank . 7.. 7.503.096.. 12.005.196
summa omsättningstillgångar . . 9.337.520.. 15.403.228

sUMMa TiLLGÅnGaR.. . 20.337.520.. 15.403.228
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Balansräkning
Belopp.i.kr.. Not.. 2013-12-31.. 2012-12-31

EGET KaPiTaL OCH sKULDER
Eget.kapital.. 5
Fritt.eget.kapital
Balanserad.vinst.eller.förlust.. . 8.430.758.. 3.139.693
Årets.resultat.. . 573.422.. 5.291.066
. . . 9.004.180.. 8.430.759

summa eget kapital . . 9.004.180.. 8.430.759

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder.. . 3.311.520.. 1.285.554
Övriga.skulder.. . 5.560.549.. 1.166.594
Upplupna.kostnader.och.förutbetalda.intäkter.. 2.461.271.. 4.520.321
summa kortfristiga skulder.. . 11.333.340.. 6.972.469
sUMMa EGET KaPiTaL OCH sKULDER . . 20.337.520.. 15.403.228

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter
. . . 2013-12-31.. 2012-12-31

Panter.och.säkerheter.för.egna.skulder
summa. . .-. .-
Övriga.ställda.panter.och.säkerheter
summa.. . -. .-

ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

summa . . -. .-
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noter
not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade.redovisningsprinciper.överensstämmer.med.Årsredovisningslagen.
och.Bokföringsnämndens.allmänna.råd

not 2 intäkternas fördelning
. . . 2013.. 2012

Medlemsintäkter.. . 6.000.. 12.000
Erhållna.bidrag.och.övriga.intäkter
Bidrag.från.FBR.*).. . 15.584.100.. 15.139.800
Länsbidrag.. . 1.948.585.. 961.621
Kommunala.bidrag.. . 4.499.547.. 4.418.380
V2,.Verksamhets.område.demokrati.. . 6.500.. 40.000
Forix.. . -.. 1.550.133
Jämställdhet.. . -.. 473.512
Odling.i.Rosengård.. . 677.588.. 281.863
Mänskliga.rättigheter.. . 803.451.. 108.109
Nykterhet.. . 600.000
Hyresintäkter.. . 531.835.. 379.704
Lönebidrag.. . 644.678.. 518.316
Kursavgifter.. . 5.000.. 1.000
Uppdragsutbildning:.Nämnden.för.statligt.
stöd.till.trossamfund.. . 120.000
Mässa:.Muslimska.familjedagarna.. . 845.397
Övriga.bidrag/intäkter. . 528.437.. 100.506
. . . . 3.142.501
summa  26 801 118  27 127 445

*).Varav.transfereringar.till.lokalavdelningar.under.2013:
Norra.. 747.764
Mitt.. 1.966.658
GSU.. 1.311.106
Västra.. 1.498.406
Östra.. 1.217.455
Södra.. 2.622.212
Kansli.. 6.220.499
Totalt.. 15.584.100
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not 3 anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
. . . 2013.. 2012

Män. . 15. 15.
Kvinnor.. . 13.. 9
Totalt.. . 28.. 24

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader. . ..
. . . 2013.. 2012

Löner.och.andra.ersättningar:.. . 9.467.059.. 7.539.732
summa   9 467 059  7 539 732 
Sociala.kostnader.. . 3.020.260.. 2.376.504
Pensionskostnader.. . 444.648.. 362.503

Totalt   12 931 967  10 278 739

not 4 inventarier, verktyg och installationer
. . . 2013.. 2012

Ingående.anskaffningsvärden.. . 1.542.716.. 1.542.716
Årets.förändringar.. . . -
-Nyanskaffningar. . . .-
Utgående.ackumulerade.anskaffningsvärden..1.542.716.. 1.542.716
Ingående.avskrivningar.. . -1.542.716.. -1.116.095
-Avskrivningar.. . . -426.621
Utgående.ackumulerade.avskrivningar.. . -1.542.716.. -1.542.716
Redovisat.värde.vid.årets.slut.. . -.. -

not 5 Förändring av eget kapital
. . Balanserat.fritt.. Årets.resultat.. Summa.EK
. . eget.kapital

Eget kapital vid årets ingång . 3.139.693. 5.291.066. -.8.430.758
Resultatdisposition. . 5.291.066. -5.291.066
Årets.resultat.. . 573.422.. 573.422
Eget kapital vid årets utgång  8 430 758  573 422  9 004 180
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not 6 Årets resultat  
Enhet Belopp
Kansli.. -1.197.342
Norra.. -156.310
Mitt.. 653.964
GSU.. 33.998
Västra.. 67.613
Södra.. 896.640
Östra.. 274.179
Diakoni.-. 430
Utbildare.av.utbildare.. -24.181
Nykterhet. 846
Mänskliga.rättigheter.. 24.448
summa  573 423

not 7 Kassa & Bank
Här.ingår.JAK.sparkapital.-2.700.000
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Underskrifter
ibn Rushd studieförbund
802411-0762
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen.för.Ibn.Rushd.Studieförbund,.org.nr:.802411-0762.får.härmed.avge.årsredovisning.
för.verksamhetsåret.2014..

Ibn.Rushd.är.ett.studieförbund.och.har.verkat.som.ett.självständigt.bidragsfinansierat.
studieförbund.sedan.2008..Vi.är.ett.muslimskt.studieförbund.som.är.öppet.för.alla..Vi.har.
en.rikstäckande.folkbildningsverksamhet.i.hela.landet.som.leds.av.vårt.förbundskansli.och.
sex.regionala.distrikt;.Norra,.Mitt,.GSU,.Västra,.Södra.och.Östra.

Vi.vill.verka.för.att.säkerställa.demokrati.och.mänskliga.rättigheter.och.arbetar.aktivt.för.
att.stärka.den.svenskmuslimska.identiteten..Med.folkbildning.som.verktyg.engagerar.vi.oss..
i.samhälldebatten,.producerar.studiematerial.och.erbjuder.ett.brett.utbud.av.seminarier,.
studiecirklar.och.kulturarrangemang..Detta.gör.vi.tillsammans.med.majoriteten.av.de.
muslimska.föreningarna.i.Sverige.

Våra.10.medlemsorganisationer.är;.Islamiska.Förbundet.i.Sverige.(IFIS),.Sveriges.Muslimska.
Scouter.(SMS),.New.Moon.Kulturorganisation,.Koranläsarnas.Förbund,.Islamic.Relief,..
Förenade.Islamiska.Föreningar.i.Sverige.(FIFS),.Sveriges.Muslimska.Förbund.(SMF),.Sveriges.
Unga.Muslimer.(SUM),.Islamiska.Shiasamfundet.i.Sverige.och.Eritreanska.Kulturforum.(EKF).

Verksamheten.har.styrts.av.en.förbundsstyrelse.och.sex.distriktsstyrelser.som.har.haft.
det.övergripande.ansvaret,.verkat.för.förbundet.och.distriktens.framåt-skridande.samt.
tillvaratagande.av.medlemmarnas.intressen.

Verksamheten.har.verkställts.av.ett.kansli.bestående.av.totalt.40.anställda.för.år.2014.
fördelade.på.ett.förbundskansli.och.16.lokala.kontor.

Verksamheten.2014.har.utgått.från.en.verksamhetsplan.bestående.av.33.verksamheter.
som.bygger.på.våra.verksamhetsområden.TRO,.DEMOKRATI,.KULTUR.och.MÄNNISKA/.
NATUR..De.övergripande.målsättningarna.har.varit:.
1).. Synas.mer.i.det.offentliga.rummet,.
2)..Stärka.den.egna.identiteten,.
3)..Utveckla.organisationsstrukturen,.
4)..Stärka.personalen,.
5)..Stödja.våra.medlemsorganisationer.och.involvera.dem.i.all.verksamhet,.
6)..Nätverka.med.viktiga.och.relevanta.aktörer.samt.7).Stimulera.verksamhet.och..
. engagemang.

Under.året.så.har.fastigheten.Granhed.3:67.överlåtits.till.det.med.Islamiska.Förbundet.i.
Sveriges.Stiftelse.gemensamt.ägda.bolaget.Granhedsgården.AB.
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allmänt om verksamheten
särskilda satsningar under 2014:
•.Utökning.av.folkbildningsverksamheten.
•.Etablering.av.Granhedsgården.AB.
•.Satsning.på.olika.insatser.och.projekt.i.samband.med.valåret.
•.Etablering.i.nya.områden.för.verksamhet.såsom;.Nykterhet,.biodling.och..
. miljöengagemang.
•.Produktion.av.nya.studiematerial.såsom:.Muhammadguiden,.Grön.Strävan..
. och.Ibn.Rushds.liv.och.vetenskap.
•.Muslimska.Familjedagarna.

Verksamhetsstatistik 2014
Verksamhetsform antal arrangemang studietimmar

Studiecirklar.. 3365.. 318030
Kulturprogram.. 3919.. 35521
Annan.folkbildning.. 2015.. 163587

Distrikt antal  arrangemang  studietimmar
Norra.D1.. 920.. 72073
Mitt.D2.. 1332.. 95966
GSU.D3.. 2567.. 145456
Västra.D4.. 1656.. 75503
Södra.D5.. 1917.. 90813
Östra.D6.. 907.. 42077

antal unika deltagare i verksamheten 8343 
antal samverkande föreningar  228 
antal län vi är verksamma i 20.av.21 
antal kommuner vi är verksamma i  93.av.290

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
. . Belopp.i.kr

Styrelsen.föreslår.att.till.förfogande.stående.medel:
balanserat.resultat.. 9.004.181
årets.resultat.. -2.497.849
Totalt.. 6.506.332
disponeras.så.att.i.ny.räkning.överförs.. 6.506.332
summa . 6.506.332

Vad.beträffar.företagets.resultat.och.ställning.i.övrigt,.hänvisas.till.efterföljande.
resultat-.och.balansräkningar.med.tillhörande.bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp.i.kr.. Not.. 2014-01-01-.. 2013-01-01-
. . 2014-12-31.. 2013-12-31

Medlemsintäkter.. 2.. 13.500.. 6.000
Erhållna.bidrag.och.övriga.intäkter.. 2.. 31.605.782.. 26.795.118
. . 31.619.282.. 26.801.118
Rörelsens kostnader
Kostnader.för.utbildning.och.
utveckling.av.verksamheten.. 4.. -11.557.558.. -7.306.826
Övriga.externa.kostnader.. 4.. -6.965.165.. -5.080.838
Personalkostnader.. 3.. -15.589.587.. -13.835.423
Rörelseresultat . -2.. 493.028.. 578.031

Resultat från finansiella poster
Övriga.ränteintäkter.och.liknande.
resultatposter.. . 2.591.. 2.243
Räntekostnader.och.liknande.
resultatposter. .. -7.412.. -6.851
Resultat efter finansiella poster . . -2.497.849.. 573.423
Resultat före skatt . 7.. 2.497.849.. 573.423
Årets resultat   -2 497 849  573 422

Balansräkning
Belopp.i.kr.. Not.. 2014-12-31.. 2013-12-31

Tillgångar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar.. 9
Byggnader.och.mark.. 9.. . -.11.000.000
Inventarier,.verktyg.och.installationer.. 5.. -.. -
Finansiella anläggningstillgångar.. 10
Andelar.i.intresseföretag.och.övriga. . 6.925.000.. -
långfristiga.tillgångar. .
. . 6.925.000.. -

summa anläggningstillgångar . . 6.925.000.. 11.000.000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar.. . 246.250.. 125.331
Fordringar.hos.intresseföretag.. . 53.462.. 35.048
Övriga.fordringar.. . 241.339.. 567.742
Förutbetalda.kostnader.och.
upplupna.intäkter. .. 961.474.. 1.106.303
summa kortfristiga fordringar.. . 1.502.525.. 1.834.424
Kassa och bank . 8.. 4.563.852.. 7.503.096
summa omsättningstillgångar.. . 6.066.377.. 9.337.520.
sUMMa TiLLGÅnGaR . 12.. 991.377.. 20.337.520
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Balansräkning
Belopp.i.kr.. Not.. 2014-12-31.. 2013-12-31

EGET KaPiTaL OCH sKULDER
Eget kapital . 6
Fritt.eget.kapital
Balanserad.vinst.eller.förlust.. . 9.004.181.. 8.430.758
Årets.resultat.. . -2.497.849.. 573.422
. . 6.506.332.. 9.004.180
summa eget kapital . . 6.506.332.. 9.004.180
Kortfristiga.skulder
Leverantörsskulder.. . 4.455.750.. 3.311.520
Övriga.skulder.. . 572.329.5.. 560.550
Upplupna.kostnader.och.förutbetalda.
intäkter.. . 1.456.966.. 2.461.270
summa kortfristiga skulder . . 6.485.045.. 11.333.340
sUMMa EGET KaPiTaL OCH sKULDER.. . 12.991.377.. 20.337.520

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter
. . . 2014-12-31.. 2013-12-31

Panter.och.säkerheter.för.egna.skulder
summa   -  -

Övriga.ställda.panter.och.säkerheter
summa   -  -

ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
summa. . .-.. -
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noter
not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Bplagets.redovovisning.har.upprättats.enligt.Årsredovisningslagen.och.Bok-
föringsnämndens.allmänna.råd..Principerna.är.oförändrade.i.jämförelse.med.
föregående.år.
Fordringar.har.upptagits.till.det.belopp.varmed.de.beräknas.inflyta.
Övriga.tillgångar.och.skulder.har.upptagits.till.anskaffningsvärden.där.inget.
annat.anges.
Periodisering.av.inkomster.och.utgifter.har.skett.enligt.god.redovisingssed.

not 2 intäkternas fördelning
. . . . . . . 2014.. . . 2013

Medlemsintäkter.. 13.500.. 6.000
Erhållna.bidrag.. 7.907.161.. 6.448.132
Bidrag.från.FBR.*).. 17.235.000.. 15.584.100
Hyresintäkter.. 1.145.839.. 531.835
Övriga.intäkter.. 5.317.782.. 4.231.051
summa  31 619 282  26 801 118

not 3 anställda och personalkostnader
Löner,.andra.ersättningar.och.sociala.kostnader
. . 2014.. 2013

Löner.och.andra.ersättningar:.. 10.824.099.. 9.467.059
Summa.. 10.824.099.. 9.467.059
Sociala.kostnader.. 3.364.348.. 3.020.260
Pensionskostnader.. 586.183.. 444.648
Totalt  14 774 630  12 931 967

Medelantalet anställda
. . 2014.. 2013

Män.. 20.. 15
Kvinnor.. 20.. 13
Totalt  40  28

.

not 4 Övriga rörelsekostnader
. . 2014-01-01-.. 2013-01-01-
. . 2014-12-31.. 2013-12-31

Verksamhet.. 3.501.643.. 3.937.666
Lokaler.. 3.305.604.. 2.105.490
Styrelse.. 226.200.. 264.741
Förstärkningsstöd.. 7.905.452.. 4.163.880
Övrigt.. 3.583.824.. 1.915.887
summa  18 522 723  12 387 664
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not 5 inventarier, verktyg och installationer
. 2014.. 2013

Ingående.anskaffningsvärden.. 1.542.716.. 1.542.716
Årets.förändringar
-Nyanskaffningar.. -.. -
Utgående.ackumulerade.anskaffningsvärden.. 1.542.716.. 1.542.716
Ingående.avskrivningar.. -1.542.716.. -1.542.716
Utgående.ackumulerade.avskrivningar.. -1.542.716.. -1.542.716
Redovisat värde vid årets slut . -.. -

not 6 Förändring av eget kapital
 Balanserat fritt  Årets resultat  summa EK
 eget kapital

Eget.kapital.vid.årets.ingång.. 8.430.759.. 573.422.. 9.004.181
Resultatdisposition.. 573.422.. -573.422
Årets.resultat.. . -2.497.849.. -2.497.849
Eget kapital vid årets utgång  9 004 181  -2 497 849  6 506 332

not 7 Årets resultat
Enhet    Belopp

Kansli.. . . -10.679
Norra.. . . -712.342
Mitt.. . . -75.896
GSU.. . . -1.138.793
Västra.. . . -428.932
Södra.. . . 185.934
Östra.. . . 213.408
Projekt.. . . -530.550
summa    -2 497 849

not 8 Kassa & Bank
Här.ingår.JAK.sparkapital.2.700.000

not 9 Byggnader och mark
. . . 2014-12-31.. 2013-12-31

Ackumulerade.anskaffningsvärden:
Ingående.anskaffningsvärde.. 11.000.000.. -
Inköp.. . -.. 11.000.000
Försäljning.. . -11.000.000.. -
Utgående anskaffningsvärde.. -.. 11.000.000
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not 10 andelar i intresseföretag
. . . 2014-12-31.. 2013-12-31

Ackumulerade.anskaffningsvärden:
Redovisat.värde.vid.årets.slut.. -.. -

specifikation av bolagets innehav i intresseföretag
Intresseföretag/.. Antal.. Andel.. i.Eget.. Redovisat
org.nr,.säte.. andelar.i.%1).. resultat*.. kapital*.. värde

Granhedsgården.AB
556981-2620,.Stockholm.. 50.. . 50.000.. 25.000

Långsiktiga.fordringar.intresseföretag. . . 6.000.000
Depositioner. . . 900.000
Andelar.i.intresseföretag. . . 25.000
Summa.finansiella.anläggningstillgångar.6.. . 925.000
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Underskrifter
ibn Rushd studieförbund
802411-0762
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