Motion om att häva stöd till och samarbete med Ibn
Rushd
Ibn Rushd är idag ett av studieförbunden som sammanlagt erhåller mångmiljonbelopp i
skattepengar varje år. Huddinge kommun är med och bidrar årligen med 154 816 kronor.
Nyligen har även ett samarbete inletts med Ibn Rushd för att skapa utbildningar i
krisberedskap. Förbundet arbetar inom den muslimska befolkningsgruppen och fokuserar på
arabiska samt islamiska studier.
Enligt Huddinge kommuns reglemente för föreningsbidrag HKF 8020, ska föreningen bland
annat verka för jämställdhet. Ibn Rushds tidigare ställningstaganden visar dock att de inte
ställer sig bakom de grundläggande värderingarna och jämställdhetsmålet som kommunen
arbetar efter.
Professor Erik Amnå har för Folkbildningsrådet låtit granska studieförbundet Ibn Rushd i
utredningen ”När tilliten prövas” som presenterades för Folkbildningsrådet under hösten
2019. Amnås granskning visar på allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Bland annat
har studieförbundet i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända
antisemiter och homofober samt förespråkare av religiöst krig.
Sveriges unga muslimer, som är en av Ibn Rushds medlemsorganisationer, förlorade rätten
till statsbidrag bland annat på grund av den verksamhet som bedrevs tillsammans med Ibn
Rushd vid de Muslimska familjedagarna 2008–2018.
Slutligen gör vi bedömningen att Ibn Rushd ska klassas som trossamfund, inte ett
studieförbund. Detta då den absoluta majoriteten av studierna kretsar kring islam samt
arabiska i syfte att studera islam. Om Ibn Rushd ska erhålla stöd i egenskap av trossamfund
ska detta ske via Myndigheten för stöd till trossamfund.
Huddinge kommun ska fokusera på samhällsnyttan och ställa tydliga motprestationskrav vid
utdelning av bidrag. Kommunen ska verka efter tydliga mål som ska ligga till grund för
bidragsutdelning.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
att Huddinge kommun häver bidragsstödet till studieförbundet Ibn Rushd.
att Huddinge kommun häver allt samarbete med studieförbundet Ibn Rushd.
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