Sagt om Aksaas fortbildningar
Göran Larsson - religionsvetare vid Göteborgs universitet:
“Aksaa har stora kunskaper om både den muslimska och icke-muslimska världen,
och förstår varför folk frågar som de gör om islam och kan därför ge tydliga svar.
Kursledaren är lugn med trygghet i sig själv och blir inte provocerad av kritiska
frågor.”
Ulla Borre Berg - lärare vid Astrid Lindgrensskolan:
“Efter 23 års arbete med muslimer och många kurser om islam känner jag mig
efter denna dag full av ny kunskap och aha-upplevelser. Den klart bästa islamkurs
som jag gått.”
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Carina Helgesson Björk - chef inom äldreomsorgen i Sjöbo kommun:
“En mycket bra kurs. Rekommenderar den för alla som möter muslimer i sitt arbete
och på andra sätt i sitt vardagsliv.”
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Fortbildningskurser om
islam & muslimsk kultur

Kompetensutveckling för dig som möter muslimer i ditt arbete

I Sverige lever idag omkring
en halv miljon människor
med muslimsk bakgrund.
Hur väl rustade är vi att bemöta dessa nya svenskar
på lika villkor? Har vi den
kunskap som behövs eller
bär vi rent av på fördomar?
Hur påverkar detta vårt sätt
att arbeta?
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Förstärkt lag mot diskriminering

Aksaa islamutbildning för arbetslivet
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Våra utbildningarna är:
• på svenska
• ledda av en imamutbildad svensk muslim
• främst avsedda för de som inte är muslimer
• mycket deltagaraktiva med frågor och svar
• baserade på ett framgångsrikt pedagogiskt
koncept från Storbritannien
• utvecklade att främja integrationsarbetet på
arbetsplatsen och i samhället
berättigande till ett års kostnadsfri support
efter kursen.

Våra korta, effektiva och pedagogiska utbildningar ger grundläggande kunskaper om islam
och muslimsk kultur som behövs för att förstå
den stora heterogena gruppen invandrare med
muslimsk bakgrund i Sverige.

En utbildning i tiden

Vi erbjuder kompetensutveckling om islam och muslimsk kultur för
anställda inom offentlig sektor, kommunala och privata bolag. Vi har
utbildat flera tusen personer från ett hundratal
olika yrkeskategorier. Flera företag, kommuner,
skolor och myndigheter har beställt våra behovsanpassade kurser för grupper och arbetsteam.
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(Uppgifter från Integrationsbarometern 2005)
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Introduktionskurser - om islam och muslimsk kultur
Fördjupningskurser med specifika case-studies
Inhousekurser - behovsanpassade kurser för grupper, avdelningar
och hela arbetsplatser
Konferenser och seminarier
Rådgivning för myndigheter och företag av utbildad imam
Föreläsningar till skolklasser och föreningar

Flera olika kursalternativ

Islamutbildning för arbetslivet
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Men endast 4 % av befolningen bedömer sina kunskaper om
islam som mycket goda. Denna statistik visar på att det finns
ett stort och reellt behov av att öka sina kunskaper om islam
och muslimsk kultur.

4%

Enligt samma undersökning möter hela 22 % av befolkningen
muslimer varje dag. 16 % av dessa möten med muslimer sker
på arbetsplatsen, t ex kollegor, elever, patienter eller kunder. De
övriga 6 % möter även muslimer på sin fritid.

16 %

Enligt statistik från före detta Integrationsverket uppger 70 % av
Sveriges befolkning att man är misstänksam mot muslimer. Lika
många bedömer sina kunskaper om islam och muslimer som
mycket eller ganska dålig. Denna trend verkar öka för varje år.
Så många som 81 % av de tillfrågade uppger att de inte skulle
vilja bosätta sig i områden där det bor många muslimer.

70 %

Omkring 5 % av Sveriges befolkning har en muslimsk bakgrund.
Många kommer från kulturer som skiljer sig från den svenska.
I takt med att Sverige blir allt mer heterogent, mångetniskt och
mångkulturellt ökar också behovet att förstå varandra. Särskilt
viktigt är detta för den offentliga sektorn som ju förväntas ge
samma professionella service till alla, oavsett kulturell bakgrund
eller religionstillhörighet. Även den privata sektorn behöver idag
ökad kulturell kompetens för att vara aktör på nya marknader.

Från och med 2009 gäller en stramare lag mot diskriminering med
högre ersättningsnivåer och strängare tillämpning. Skyddet mot
diskriminering (t ex på etnisk eller religiös grund)
utökas inom offentlig anställning, värnplikt och
civilplikt, alla former av utbildningsverksamhet,
allmän sammankomst samt offentlig tillställning.

Hur ser beredskapen ut?
Vad känner Du till om den halv miljon muslimer
som bor i Sverige och deras religion, levnadssätt och kultur?
Islam är idag landets näst största religion. Trots
detta bär många på missuppfattningar, okunskap och fördomar om muslimer och islam
som försvårar möten på lika villkor i samhället.
Ofta sker diskriminering utan att man känner
till det.
För att undvika strukturell, direkt och indirekt diskriminering är det viktigt att ha
kunskaper om dem man möter. Detta
gäller både för näringslivet och inom den
offentliga sektorn som är till för att tjäna
hela befolkningen.

?

Sveriges
kultur är mångkultur. Vad har
flyktingströmmar, arbetskraftsinvandring,
andra och tredje generationens invandrare betytt
för Sverige? Segregation, assimilation eller integration hur vill vi att samhället ska se ut? Islamvärlden, euroislam och
blågul islam? Islams grunder, tro och praktik? Har islam en andlig
dimension? Kvinnan i islam? Muslimer i sjukvården, i skolan, på arbetsplatsen? Praktiska aspekter i mötet med muslimer. Kultur vs. religion.

