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Yttrande angående – kritik mot SD yrkande att avveckla 
kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd. 

Yttrande 
Det är ett behjärtansvärt initiativ, att förvaltningschefen fått i uppdrag att 
återkomma med förslag på hur kunskaper från andra instanser skall kunna 
involveras mer i bidragsbedömningen men ingenstans framgår att bidrag till Ibn 
Rushd kommer strypas efter att förvaltningschefen lagt fram sina slutsatser och 
förslag. 

Det är och har varit vida känt under lång att Ibn Rushd har en nära ideologisk 
koppling till Muslimska Brödraskapet vilka är terrorklassade i en lång rad länder. 
Detta har framkommit och dokumenterats i professor Erik Amnås granskning av 
Ibn Rushd och slutsatserna får även stöd av Magnus Ranstorp vid 
Försvarshögskolan. Vidare framförs kraftig kritik mot Ibn Rushds ståndpunkt kring 
antisemitism och homofobi1 och att förbundet upprepade gånger bjudit in 
antidemokratiska, antisemitiska och homofoba föreläsare. 
 
Ibn Rushd har även kritiserats för samarbete och stöd till den islamistiska 
organisationen Milli Görus som arbetar för sharialagar, radikalisering av muslimer 
och som tysk säkerhetstjänst offentligt gått ut och varnat för. Det är minst sagt 
naivt av tjänstemän och politiker i Göteborgs kommun om de tror att Ibn Rushd 
kommer ändra grunduppfattning och börja omfamna svenska och västerländska 
demokratiska värderingar och ideal. Tidigare i år tog Göteborgs stad dessutom 
ett aktivt besluta att stoppa studieförbundet som remissinstans med tanke på 
dess extremistkopplingar. Det blir då minst sagt häpnadsväckande om Göteborgs 
stad på samma gång fortsätter att ge miljonbidrag till och finansiera dess 
verksamhet. 

Det enda som kan få verklig effekt är att aktivt ta ställning mot värderingar som 
de Ibn Rushd delar genom att strypa alla bidrag. SD yrkar därför på att 
Göteborgs Stad visar på framförhållning och omgående avbryter alla bidrag till, 
och samarbeten med, Ibn Rushd, samt eventuellt liknande stöd till dess 
samarbetsorganisationer. 

 
1 https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2019/ny-studie-av-
studieforbundet-ibn-rushd-presenterad (2020-03-05) 
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Yttrande angående yrkande av Sverigedemokraterna om att 
avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd  

 
Yttrande  
(Sd) yrkar på att ge SLK i uppdrag att avveckla allt stöd till studieförbundet Ibn Rushd. Detta med 
motiveringen att de genom åren bedrivit tveksam verksamhet.  

Alliansen kommer att yrka för avslag. I Social resursnämnd röstade vi för Socialdemokraternas 
yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att bidrag inte betalas ut om oklarheter 
finns angående studieförbunds verksamhet. Utredningen ska presenteras för nämnden.  

Det är Folkbildningsrådet som på statligt uppdrag delar ut bidrag till studieförbunden, utifrån 
fastställda kriterier. Kommuner ger även de verksamhetsbidrag. För att få bidrag finns flera kriterier 
som ska uppfyllas - framförallt dem om demokrati och jämställdhet. Studieförbund granskas 
regelbundet. Just Ibn Rushd har dessutom nyligen granskats särskilt, när de fått kritik på några 
punkter. Detta redovisas i rapporten När tilliten prövas.  

Studieförbunden som sådana verkar självständigt och under stor frihet. Utifrån olika idémässiga 
grunder och olika arbetssätt fyller de en unik funktion för vår demokrati och för landets utveckling. 
Studieförbunden når människor som annars inte väljer traditionella utbildningsvägar och de utgör en 
viktig komponent i vårt civilsamhälle som det tredje benet i samhället mellan stat och kommun och 
näringsliv.  
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Yrkande angående – yrkande från SD om att 
avveckla kommunens stöd till Ibn Rushd  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att frysa allt kommunalt stöd till 

studieförbundet Ibn Rushd. 

 

Yrkandet 
 

Studieförbundet Ibn Rushd har under många år omgärdats av hård kritik. Stort 

fokus har legat på Ibn Rushds återkommande inbjudningar av föreläsare som är 

ökända för antisemitism, homofobi, kvinnohat och även individer som understött 

rent våldsbejakande budskap samt legitimerat terrorhandlingar.  

Ibn Rushds ideologiska kopplingar till Muslimska Brödraskapet fastslås bland 

annat i docent Aje Carlboms rapport ”Islamisk aktivism i en mångkulturell 

kontext”, för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2018. 

Carlbom har tillsammans med docent Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan 

också pekat på hur Ibn Rushd, genom sina ideologiska kopplingar till Muslimska 

Brödraskapet och i kombination med att i huvudsak erbjuda studier i arabiska och 

islam - närmast verkar för ett muslimskt parallellsamhälle.  

Folkbildningsrådet gav professor Erik Amnå i uppdrag att undersöka Ibn Rushd 

verksamhet i förhållande till statens syften med statsbidraget och 

Folkbildningsrådets eget demokrativillkor, vilket resulterade i rapporten ”När 

tilliten prövas” 2019.  Erik Amnå fastslår i rapporten till stora delar den kritik som 

omgärdat Ibn Rushd. Han pekar på att den ideologiska kopplingen till Muslimska 

Brödraskapet inte bidrar till att motverka de spänningar som finns mellan 

sunnimuslimer, shiamuslimer och sekulära muslimer i Sverige.  

Amnå lyfter att ämnen som homofobi och antisemitism förefaller vara tabun och 

”no go-zones”, och menar: ”att det inte är försvarbart att ett statligt finansierat 

studieförbund undviker att hantera värderingsmotsättningar och värdekonflikter 

som är centrala i en demokratisk samhällsutveckling”.  
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Studieförbundet Ibn Rushd har bjudit in ökända antisemiter, varav en del har 

legitimerat självmordsdåd och väpnad jihad mot judar. Detta samtidigt som Ibn 

Rushd helt undviker att tala om antisemitism som ett samhällsproblem.  

Ibn Rushd har också flertalet gånger kritiserats av Svenska kommittén mot 

antisemitism.   

Avsnittet i rapporten som listar exempel på ökända föreläsare upptar 20 sidor och 

konstaterar att Ibn Rushd vid varje tillfälle enbart reagerat efter att deras 

inbjudningar av antisemiter, homofober, kvinnohatare och terrorförespråkare - 

uppmärksammats medialt.  

Rapporten pekar också på att makten över verksamheten inom Ibn Rushd, är 

fördelad inom ett begränsat mansdominerat nätverk, vilket Amnå menar 

undergräver studieförbundets självständighet.  

Även den skattefinansierade satsningen islamofobi.se i Ibn Rushd regi kritiserades 

mycket hårt, då sajten relativiserar hedersförtryck och hävdar att svenska skolor 

undervisar om att islam och muslimer är samhällets fiender. Erik Helmerson på 

Dagens Nyheter sammanfattade satsningen som ”en kör av extrema röster”.  

Demokraterna, Socialdemokraterna, Allianspartierna och Sverigedemokraterna 

röstade bort Ibn Rushd som remissinstans under 2019. Samma år uppgick det 

kommunala skattestödet till minst 1.361.583 kronor. 

I väntan på redovisning av det uppdrag som initierats av Socialdemokraterna i 

Social resursnämnd måste Göteborgs Stad frysa allt skattestöd till studieförbundet 

Ibn Rushd.   
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Yttrande angående yrkande att avveckla 
kommunens stöd till studieförbundet Ibn 
Rushd 

Yttrandet 
Socialdemokraterna har i Social resursnämnd gett förvaltningsdirektören i uppdrag att 
återkomma med förslag på hur de kompetenser som finns inom t.ex. 
Kunskapscenter mot organiserad brottslighet och samordningsfunktionen mot 
våldsbejakande extremism kan involveras mer konkret i arbetet med 
bidragsbedömning för studieförbunden för att säkerställa att bidrag inte betalas ut 
till aktörer som undergräver eller angriper demokratins principer. Detta ärende 
bereds för närvarande av Social resursförvaltning och ett förslag kommer att 
presenteras för nämnden. Vi ser ingen anledning att föregripa det arbetet och 
avslår därför yrkandet. 
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Avveckla kommunens stöd till 
studieförbundet Ibn Rushd 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys och redovisa 
allt kommunalt stöd som studieförbundet Ibn Rushd mottagit av kommunen från och 
med år 2018- och framåt, samt ev framtida planerade utbetalningar. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att avveckla allt kommunalt stöd till 
studieförbundet Ibn Rushd. 

Yrkandet 

Studieförbundet Ibn Rushd erhåller stöd från Göteborgs kommun för den verksamhet som 
man bedriver, och olika samarbeten med studieförbundet lyfts också fram på kommunens 
egen hemsida. Genom åren har detta muslimska studieförbund varit medialt 
uppmärksammat och kritiserat på såväl nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat för 
sina kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade 
gånger under åratal har bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk 
agenda. Efter ett sådant agerande bör man inte längre kunna erhålla kommunalt stöd. 
 
Göteborgs kommun betalade 2019 ut minst 1.361.583 kr till Ibn Rushd. Dessa 
utbetalningar skedde centralt via social resursnämnd till Ibn Rushd enligt gällande 
schabloner. Har mer skattepengar gått till Ibn Rushd från Göteborgs stad? I så fall, hur 
mycket och från vilken nämnd? 

Muslimska brödraskapet är ett slags islamistisk organisation som har rötter i Egypten på 
1920-talet. Flera länder i såväl Mellanöstern som andra delar av världen, har förbjudit och 
terrorklassat organisationen. Brödraskapet vill reformera sig fram till ett slags islamisk 
stat som skulle innebära avskaffande av många av de fri- och rättigheter som vi i Sverige 
ser som givna. 
 
Kopplingen mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet har fastslagits i flera 
rapporter som beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även i 
rapporten När tilliten prövas, som är en granskningsrapport gällande Ibn Rushd som 
Folkbildningsrådet ligger bakom och som presenterades under 2019, så fastslås 
kopplingen. Kritiken gällande Ibn Rushds kopplingar till det Muslimska brödraskapet har 
också framhållits från flera svenska forskare i samhällsdebatten, bland andra docent 
Magnus Ranstorp och docent Aje Carlbom. 

Under ett decennium har studieförbundet också bjudit in olika hatpredikanter till möten 
som man har varit med och anordnat. Så sent som 2018 bjöd man in Noureddine al-

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-02-18 
 

 
Initiativärende 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2) 
   
   

Khademi till konferensen Muslimska familjedagarna. Noureddine al-Khademi är även 
känd som ”Imam Jihad” och har uppmanat unga i Tunisien att ansluta sig till jihad i 
Syrien. 
 
Svenska myndigheter och lokala politiska församlingar har börjat agera på olika sätt mot 
Ibn Rushd och dess medlemsorganisationer. Tidigare i år tog Göteborgs stad ett aktivt 
beslutat att stoppa studieförbundet som remissinstans med tanke på dess 
extremistkopplingar.  

I Hässleholms kommun har man av motsvarande skäl nyligen beslutat att dra in 
kommunalt stöd till studieförbundet. Vidare så har en av Ibn Rushds 
medlemsorganisationer vid namn Sveriges unga muslimer, fått avslag av Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) på sin ansökan om statsbidrag bland 
annat på grund av att organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer.  

Även Kammarrätten i Stockholm gjorde samma bedömning i en därefter följande 
domstolsprocess, att denna medlemsorganisation till Ibn Rushd inte verkar i enlighet med 
demokratins idéer 
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