Motion av Peter Wallmark (SD) om indraget bidrag för studieförbundet Ibn Rushd
Studieförbundet Ibn Rushd erhåller stöd från Stockholms kommun för den verksamhet man bedriver.
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 bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en
antidemokratisk och antisemitisk agenda.
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 presenterades under 2019, fastslås
kopplingen. Kritiken gällande Ibn Rushds kopplingar till det Muslimska brödraskapet har också
konstaterats av flera forskare, bland andra docent Magnus Ranstorp.
I Hässleholms kommun har man nyligen beslutat att dra in det kommunala stödet till
studieförbundet. En av Ibn Rushds medlemsorganisationer, Sveriges unga muslimer (SUM) har 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.
Mot bakgrund av detta är det svårförståeligt att Stockholms kommun fortsätter att betala ut bidrag
till förbundet.
Jag föreslår därför kommunfullmäktige att besluta
Att: kommunfullmäktige omedelbart omprövar beslutet i Kulturnämnden av den 18 februari 2020
om att ge Ibn Rushd fortsatt stöd om 400 000kr/år.
Stockholm den 4 september 2020

*Muslimska brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 och
vars mål är att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna. Brödraskapets
motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för
Allahs ära är vår högsta strävan. De avser att reformera sig fram till en slags islamisk stat som skulle
innebära avskaffande av många av de fri- och rättigheter som vi i Sverige ser som givna. En domstol i
Kairo förklarade 2013 Muslimska brödraskapet olagligt. Flera länder i såväl Mellanöstern som andra
delar av världen, har förbjudit och terrorklassat organisationen.

