Svar på interpellation angående kommunala bidrag till Ibn Rushd
Jag vill börja med att tacka för interpellationen.
Ibn Rushd är ett av de yngsta och minsta studieförbunden i Sverige och är under utveckling. I
Mjölby bedriver Ibn Rushd studiecirklar inom bl.a. språkutveckling, jämställdhet och
samhällskunskap. Cirkelledarna utbildas i exempelvis ledarskap, föreningsjuridik och
styrelseteknik för att utveckla demokrati genom föreningsliv.1 Under 2019 fick Ibn Rushd i
Mjölby ca 90 000 kr i kommunalt bidrag.
I Sverige är det Folkbildningsrådet som bedömer huruvida ett studieförbund möter kriterierna
för bidrag eller ej. Rådet fattar årliga beslut om villkor och kriterier. (För detaljer kring villkor
för och fördelning av bidragen, se länk nedan.2) Riksdagen har fastslagit fyra huvudsyften som
ska gälla för folkbildning:
-

Folkbildningen ska stärka och utveckla demokratin.

-

Folkbildningen ska öka våra möjligheter att påverka våra livssituationer.

-

Folkbildningen ska utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån.

-

Folkbildningen ska bredda ett intresse och se till att man når fler deltagare och fler som
är med och bidrar till folkbildningen.3

Efter att kritik framkommit att verksamheten som Ibn Rushd bedriver inte lever upp till
statens syfte med statsbidraget för folkbildningen, beslutades 2018 av Folkbildningsrådet att en
omfattande studie av verksamheten skulle göras. Erik Amnå, professor i statsvetenskap, har
undersökt verksamheten i förhållande till statens syften med statsbidraget till folkbildningen.
Det som i studien anses positivt med Ibn Rushd är att de som folkbildningsaktör har en
förmåga att nå grupper som andra har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor,
personer med utländsk bakgrund, kort utbildning, svag förankring på arbetsmarknaden och
låga inkomster. I Ibn Rushds verksamhet i Mjölby visar dessvärre statistiken att ca 90% av
deltagarna är män. Det är en mycket otillfredsställande siffra som behöver följas upp.
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Den kritik som studien riktar mot Ibn Rushd är att det finns brister i verksamheten, dels kring
arbetet med homofobi och antisemitism, dels i att den demokratiska styrningen i förbundet är
centrerad i ett litet mansdominerat nätverk. Ibn Rushd har bemött kritiken och upprättat en
åtgärdsplan. Folkbildningrådet har därmed fastslagit att Ibn Rushd får behålla sitt bidrag men
följer nogsamt, tillsammans med Bildningsförbundet, utvecklingen samt de åtgärder som
vidtagits.
I Mjölby är Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) väl insatt i den kritik som riktats mot Ibn
Rushd. Tjänstepersonerna fortsätter följa utvecklingen i ärendet via bland annat
dokumentation. Utöver det ska jag tillsammans med företrädare för KoF träffa representanter
för Östergötlands Bildningsförbund och företrädare för Ibn Rushd, där vi skaffar oss ännu
mer kunskap om deras verksamhet lokalt.
Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten betecknar officiellt
Muslimska brödraskapet som en terrororganisation. Enligt Amnås rapport finns inga
organisatoriska kopplingar mellan Muslimska brödraskapet och Ibn Rushd. I Mjölby finns
inte Muslimska Brödraskapet som bidragstagare.
Mjölby Unga Muslimer fanns tidigare i kommunen, men har inte fått bidrag sedan 2017 då
de erhöll totalt 26 510 kr. Under 2018 ställde Liberalerna frågor till KoF kring bidraget till
just denna förening, utifrån problematiken hos Sveriges Unga Muslimer. I det läget hade inget
stöd sökts eller erhållits för 2018.
Utifrån ovanstående vill jag lämna följande svar på Sverigedemokraternas frågor:
1. Ja, Mjölby kommun har uppmärksammat kritiken och följt utvecklingen.
2. Så vitt vi har kunnat följa Ibn Rushds verksamhet arbetar de i enlighet med de
uppställda bidragskrav som finns. Vi följer upp deras verksamhet.
3. Ja, så länge de formellt är bidragsberättigade och vi inte har några indikationer på att
verksamheten inte är av bidragsberättigad karaktär.
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