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Fråga angående bidrag till Ibn Rushd.
Ställd till Kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist.
Jag inleder med att citera från den debattartikel som Alliansen i Kulturnämnden i
Region Skåne fick publicerad i Kristianstadsbladet den 13 april 2018:
(http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/studieforbundet-ibn-rushd-bor-nekas-bidrag/)
Studieförbundet Ibn Rushd bör inte längre få ekonomiskt stöd, menar alliansen i
Region Skånes kulturnämnd.
Organisationen har tidigare bjudit in extrema föreläsare, och haft verksamhet som
bryter mot demokratiska grundprinciper. Det offentliga stödet är tänkt att verka för
demokratins idéer. Vi anser därför att Ibn Rushd inte lever upp till bidragskriterierna.

Jag citerar vidare:
Studieförbundet Ibn Rushd har under en längre tid kritiserats för att inte uppfylla
kravet på demokratiska idéer.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har exempelvis visat på kopplingar
mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet.
Det finns misstankar om att pengar som de får i bidrag slussas vidare till organisationer
som förlorat sina statliga bidrag och de ligger även bakom hemsidor som innehåller
felaktigheter om svensk lagstiftning och som ifrågasätter debatten om hedersvåld och
hedersproblematik.

Och så ett avslutande citat:
Alliansen i Region Skåne anser inte att Ibn Rushd kunnat visa tydligt att de bedriver
en verksamhet i demokratisk anda, och därför borde de inte fått något bidrag för det
kommande året.

Vi sverigedemokrater delar Alliansens synpunkter i detta fall. Vi anser, att på i stort
sett samma grunder som Alliansen angav i sin debattartikel, bör Ibn Rushd nekas
bidrag. Därför har vi också lämnat in en motion som syftar till att göra just detta:
neka bidrag från Region Skåne till Ibn Rushd.
Dock framstår det som mycket märkligt att Alliansen i januari 2019, bara nio
månader efter sin debattartikel och efter maktskifte samt som styrande, lade fram
och biföll ett budgetförslag för Kulturnämnden som ger Ibn Rushd ett
verksamhetsbidrag på 666 000 kronor år 2019.

I april 2018: Alliansen i Region Skåne anser inte att Ibn Rushd kunnat visa
tydligt att de bedriver en verksamhet i demokratisk anda, och därför borde de
inte få något bidrag för det kommande året.
I januari 2019: Bifall från Alliansen till 666 000 kr till Ibn Rushd år 2019.
Frågan jag utifrån vad som ovan redogjorts för ställer till Kulturnämndens
ordförande är:
- Kommer Alliansen att visa att ni står för vad ni skrev i debattartikeln genom
att i framtiden inte längre bevilja bidrag till Ibn Rushd?

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg, ledamot i Kulturnämnden
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