
Interpellation om bidrag till Ibn Rushd 

Under veckan fattade kulturnämnden vid Region Uppsala beslut om att inte bevilja bidrag till 
studieförbundet Ibn Rushd. Därmed står beslutet från förra året fast, som då motiverades med den 
utredning som professor Erik Amnå skulle göra av studieförbundets verksamhet på uppdrag av 
Folkbildningsrådet. Under september presenterades denna rapport, ”När tilliten prövas”, som dock 
trots stora tveksamheter runt studieförbundet valde rekommendera Folkbildningsrådets styrelse att 
ge fortsatt statsbidrag vilket också har skett. 

Rapporten är dock ändå så pass kritisk att Region Uppsala använder den som motivering för att avslå 
Ibn Rushds ansökan.  

I beslutsunderlaget till avslaget citeras också När tilliten prövas (s 6): 

”’Slutsatserna handlar om Ibn Rushd som en betydelsefull aktör som bidrar till att 
målen med folkbildningen delvis uppfylls. Men de handlar också om idémässiga 
svagheter och direkta felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsanslagets 
syften och villkor.’ 

Studien fastslår således att statens syften med folkbildningen endast ”delvis uppfylls”. I rapporten 
nämns vidare t.ex. att kritik framförs rörande könsdiskriminering, antisemitism och homofobi (s. 113 
ff.) inom Ibn Rushds verksamhet. Kritiken vinner i viss utsträckning stöd i rapportens egna slutsatser 
(s. 184 ff.).” 

Kopplat till den dom i Kammarrätten i Stockholms (mål KR 1383-19 från 2019-10-31) som fastställer 
avslaget av bidrag till en av Ibn Rushds medlemsorganisationer - Sveriges Unga Muslimer, kan man 
dra slutsatsen att när det gäller bidrag så ligger bevisbördan på den sökande parten att bevisa att 
man följer demokratikriterierna. Hänvisning i argumentationen sker till den statliga 
demokrativillkorsutredningen (SOU 2019:35 – Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället). 

En organisation kan naturligtvis hävda att man följer demokrati, men om man lägger en helt annan 
tolkning i begreppet förlorar det sitt värde. Demokrati är dessutom inte bara en beslutsregel, utan 
starkt kopplat till Mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.  

Ibn Rushd har själva i den efterföljande debatten påpekat att de inte är något trossamfund, och då 
blir den kritik vi kristdemokrater tidigare framfört så mycket tydligare. Flera forskare har pekat på Ibn 
Rushd som en kanal för det muslimska brödraskapets agerande för att bygga en politisk plattform i 
Sverige. Politisk islam, det vill säga islamism, syftar till att bygga ett samhälle inspirerat av principerna 
för Sharia, lagstiftningen. Enligt denna lagstiftning ska det gälla dödsstraff för såväl konvertering som 
äktenskapsbrott, och den innehåller flera element som tydligt strider mot grundläggande bärande 
principer i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Amnås rapport påpekar också hur Ibn Rushd 
flera gånger medverkat vid konferenser där talare bjudits in med en såväl antisemitisk som icke 
jämställd agenda. Den tydliga ståndpunkt som också är ett bärande element inom islamism, synen på 
att män och kvinnor inte är lika mycket värda, eller åtminstone att kvinnor ska vara underordnade 
män, har fått ett tydligt genomslag i Ibn Rushds ledarstruktur i och med att den utgörs av en mindre 
skara män. 

Sammantaget borde detta föranleda även Uppsala kommun att dra in bidraget till studieförbundet 
Ibn Rushd tills dess organisationen tydligt visat att man i praktisk handling bygger på en acceptabel 
värdegrund. Med tanke på att vi ska vara värd för MR-dagarna och därmed har ögonen på oss är det 
viktigt att vi står upp särskilt för kvinnors rättigheter, och visar att vi har ett praktiskt arbete för 
demokrati och integration. 



 

Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Kulturnämndens ordförande, kommunalrådet Linda 
Eskilsson (MP): 

 
1. Anser du att Ibn Rushd är tillräckligt tillförlitliga när det gäller samhällssyn att beviljas 

bidrag från Uppsala kommun? 
2. Om inte, borde då inte beslut fattas av Kulturnämnden i stället för på delegation av 

avdelningschef i kulturförvaltningen? 
3. Hur ser du på att Uppsala kommun har ett annat förhållningssätt än Region Uppsala (där 

för övrigt även miljöpartiet ingår i styret)? Delar vi inte samma syn på demokrati och 
grundläggande värderingar? 
 

Uppsala 2019-12-19 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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