Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens
Årsberetning 2007-8 v. formanden den 10. marts 2008
Dette år har mere end nogensinde været præget af den dårlige økonomi, og vi har gennem det sidste
halve år måttet begrænse vore aktiviteter. Derfor er denne lidt årsrapport kortere end de foregående
år.
Ansatte
Naveed Baig har været ansat i 22 t/u frem til 1.sept. 2007 ved hjælp af midler fra Oak Foundation
og Socialministeriet. Fra 1.feb. 2008 lønnes han igen som projektleder, men nu af Rigshospitalet,
Herlev Hospital og IKS med en tredjedel hver. Der søges dog stadig projektmidler til ham, og aflønningen fra de to hospitaler er taget af en underskudsgaranti.
Eva Bernhagen er ansat fra 1.maj 2007 til 30.april 2008 på en bevilling på kr.127.000 fra Integrationsministeriet med gennemsnitligt 7 t/u til varetagelse af forskellige dialogprojekter.

Undervisning, kurser, seminarer etc.
Kursus om omsorgsetik i islam og kristendom fra den 22.marts (over 5 aftener) med ca. 25 deltagere, overvejende sygeplejersker, hospitalspræster og andre, der arbejder på området. Undervisere:
Theodor Jørgensen, Safet Bektovic, Naveed Baig, Maria Kristiansen og undertegnede.
Projektvejledning, rådgivning, foredragsvirksomhed og gruppebesøg fra uddannelsesinstitutioner.
Der har som sædvanlig været henvendelser om rådgivning og kontakter i forbindelse med projekter,
foredrag og oplæg. Gruppebesøg, især fra seminarier og gymnasier.
Øvrige aktiviteter og projekter i Danmark
Studiegrupper:
Der er kun en dialoggruppe tilbage. Vi er i gang med at etablere en ungdomsgruppe på Nørrebro.
Omsorgssprojekt:
Projektet er fortsat først og fremmest på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Desuden har der været
forhandlinger med Hvidovre, Bispebjerg og Glostrup hospitaler, som nu også bruger ordningen.
Naveed har fået kontorfaciliteter på de to hospitaler og arbejder tæt sammen med præsterne.
Ligebehandlingsprojekter:
IKS har hidtil haft to repræsentanter i Ligebehandlingsudvalg under Rådet for Menneskerettigheder,
nemlig Eva Bernhagen og Hans Henrik Lund, Kirkernes Integrationstjeneste. To muslimske repræsentanter, Lamies og Salma Nassri går ind i stedet for Eva.
Undervisningsprojekt under EU (i alt 7 partnerorganisationer). Projektets formål er at udvikle og
igangsætte et nyt træningsprogram om mangfoldighed og diskrimination relateret til religion, med
tema-specifikke moduler om antisemitisme og islamofobi, til brug i voksenundervisning.
Der har været udbudt kursus om mangfoldighed og anti-diskrimination i workshopform på forskellige gymnasier. Kun Greve gymnasium henvendte sig, men trak senere bestillingen tilbage.
Projekterne omtales i vores Tidsskrift om Islam & Kristendom 1/2007.
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Dansk-arabiske aktiviteter
Nummer tre i rækken af kristen-muslimske, dansk-egyptiske seminarer (arrangeret af IKS og
Danmission i samarbejde med den egyptiske organisation, Coptic-Evangelical Organisation for Social Services (CEOSS)) finder sted den 22.-24.aug. 2008 og vil handle om unges bidrag til interkulturel dialog.
Religion og kunst. Jørn Henrik Olsens kunstprojekt har fået støtte fra Center for Kultur og Udvikling. Tre syriske og tre danske billedkunstnere har planlagt udstillinger, workshops, publikation,
hjemmeside etc. i Damaskus i Damaskus i år. Projektet har forløbet godt indtil for få ugerne siden,
hvor Jørn Henrik fik at vide fra lederen af kunstnergruppen på den syriske side, Nizar Sabour, at
Kulturministeriet i Damaskus/Syrien havde inddraget det sted, de havde planlagt at udstille i maj
måned.
Der er stor forvirring omkring kulturbyårets aktiviteter i Damaskus (2008). Nizar Sabour har i et par
måneder arbejdet intensivt med at finde et nyt sted. Foreløbigt ser det ud til, at man bliver nødt til at
skubbe projektet 1 år.
Venskabsmenigheder på Nørrebro mellem udvalgte folkekirkemenigheder og moskéer.
Kontakt mellem Lundehus kirke og Imam Ali moskéen, Vibevej. Har bl.a. deltaget i hinandens ceremonier.
Kingos Kirke og den shiittiske Jaffaria moské/Imam Ali moskéen.
Vi har forsøgt at etablere kontakt mellem Bethlehemskirken og Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse,
H.C Ørstedsvej.
Der er kontakt mellem Brønshøj Kirke og Islamisk Kulturcenter.
Der har været afholdt tre fællesmøder i IKS. Desuden har der den 2.okt. og 29.nov. været møder
med skoleledere på Nørrebro.
En ungdomsgruppe er under etablering: Brorsons kirke og unge muslimer fra forskellige moskeer
og ungdomsforeninger på Nørrebro, herunder Fædregruppen. Gruppen vil på længere sigt bl.a. arbejde med de unges problemer på Nørrebro.
Debatmøder:
1.okt. 2007: Reception og debatmøde i fm. med udgivelse af bogen, Bridges instead of Walls. Mogens Mogensen, Fatih Alev og Lissi Rasmussen.
22.okt. om Åbent brev fra 138 muslimske ledere og lærde. Jørgen Nielsen, Erling Tiedemann og
Abdul Wahid Pedersen. Velbesøgt. Ca. 50 deltagerre i løbet af få dage.
1.nov. At være religiøs minoritet i Egypten og Danmark v. Henrik Lindberg og Fatih Alev.
27.nov. Spiritualitet og Dialog. Safet Bektovic, Inger Ravn, tidl. sognemedhjælper i Natkirken, Naveed Baig, Inger Louise Bach, stud.theol. katolik.
10.dec. Sindets kælderdyb hos Dostojevskij v. Niels Tvilling.
21.jan. 2008: Unges forhold til religiøse fællesskaber. Garbi Schmidt, Søren Østergaard og Safet
Bektovic.
Besøg fra udlandet:
2007:
Maj: Islamic Centre, Malmø
8.-10.juni: Tariq Ramadan og hans European Muslim Network (Fatih)
5.juli: Libanon -gruppe
29.aug. To muslimske teologer fra USA og Yemen, Yahya Rhodus og Habib Khadim
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2008
4.marts Kaj Engelhardt, Caritas, Sverige
Medarbejderes aktiviteter i og udenfor Danmark (relateret til IKS)
Kulturnat fredag d. 13. oktober 2007:
Zahra Gul, Sofie Clausager og Eva Bernhagen deltog for IKS i Institut for Menneskerettigheders
”House of Discrimination”, som et led i kampagnen for ligebehandlingsprojektet samt en synliggørelse af Året for Lige Muligheder. Det foregik sådan, at nogle skuespillere diskriminerede publikum, som i forvejen var blevet tildelt en identitet. Dvs. de repræsenterede en bestemt minoritet indenfor de 6 diskriminationsområder: køn, alder, handicap, race og etnicitet, religion og tro samt
seksuel orientering.
IKS’ repræsentanter uddelte brochurer om IKS’ projekter og besvarede spørgsmål fra folk, som var
blevet udsat for diskrimination enten pga etnicitet eller religiøs overbevisning.
Aminah Tønnsen har i perioden oktober 2005 – juli 2007 på vegne af IKS deltaget i et europæisk
netværk initieret af CEJI (Centre Europeen Juif d’Information) med deltagere fra England, Tyskland, Frankrig, Belgien og Bulgarien med det formål at udarbejde undervisningsmaterialer og træningsprogrammer for anti-diskriminationsarbejde på europæisk plan.
30. juni – 8. juli 2007 deltog i et interkulturelt seminar i Warszawa arrangeret af GERFEC
(Groupement Européen d’Études et de Recherche pour la Formation des Enseignants Chrétiens,
Frankrig) i samarbejde med CJFIDN (Centre de la Langue Francaise et de Formation Continue des
Professeurs, Polen). Seminaret blev sponsoreret igennem det europæiske Socrates-program og havde 16 deltagere fra Portugal, Spanien, Frankrig, Polen og Danmark, hovedsageligt folkeskole-,
gymnasie- og voksenundervisere.
Temaet var ”Europas kulturelle rødder” herunder fælles værdier samt mellemfolkelig dialog som
fredsskabende element. Polens skæbne under 2. verdenskrig fyldte naturligvis en del i forbindelse
med udflugter og museumsbesøg.
18.–26. juli 2007 deltog i et såkaldt ”Stage A” arrangeret af GERFEC. Fondation Goethe var vært
på det idylliske Chateau Klingenthal lidt uden for Strassburg for 22 lærerstuderende, folkeskolelærere samt seminarielærere fra England, Danmark, Norge, Frankrig, Portugal, Grækenland, Tyrkiet
og Polen.
Temaet var – som altid på disse kurser – ”What sort of education for what sort of Europe?”. Deltagerne fra de forskellige lande udvekslede erfaringer fra deres undervisning og fortalte om deres respektive undervisningssystemer. Der var kulturelle aftener med sang og dans samt besøg i Europarådet, Europaparlamentet og Menneskeretsdomstolen satte prikken over i’et.
Næste ”Stage A” afholdes i dagene 1.-9.juli 2008. Interesserede kan henvende sig til
aminah@ikstudiecenter.dk
Aminah deltog ligeledes i GERFECs repræsentantskabsmøde i Paris 4.-7.oktober 2007.
Eva Bernhagen deltog 17.-23. marts 2007 sammen med Humma Bari fra ”Vision – den om lighed”
i et 5 dages træningsforløb i ”Anti—discrimination and Religious Diversity” afholdt af CEJI i Sofia, i Bulgarien. Der var ca. 18 deltagere på kurset; kristne, muslimer, hinduer og jøder. Efter kurset
udfærdigede Eva Bernhagen og Humma Bari et brev, hvori de tilbød en halv- eller heldags workshop til danske gymnasieelever som et forsøg på at implementere kurset i Danmark.
Naveed Baig og Eva Bernhagen blev i slutningen af august 2007 indbudt af den Presbyterianske
Kirke i New York til en konference med titlen ”A mutual call to peacemaking between Muslims
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and Christians.” Konferencen blev afholdt på Stony Point Center uden for New York fra d. 9.-11.
september, afsluttende med en mindehøjtidelighed over ofrene for 11. september.
Før den officielle konference deltog de i en intern høring om den Presbyterianske Kirkes strategi og
forholden sig til krigen i Irak. I den forbindelse udlagde Eva Bernhagen en rapport udfærdiget af
The Transnational Foundation for Peace and Future Research, som giver et indblik i overvejelser
over krigen fra europæisk side. Siden 2004 har den Presbyterianske Kirke lagt pres på den amerikanske regering for at den skulle trække sine tropper ud.
Lissi Rasmussen har afsluttet og publiceret bogen, Bridges instead of Walls. Christian-Muslim
interaction in Denmark, Indonesia and Nigeria. (Lutheran University Press 2007), som er resultat af
et flerårigt studieprojekt under Det Lutherske Verdens forbund.
Studietur: IKS’ medarbejdere er i færd med at forberede en studietur til Istanbul/Islamabad/Rawalpindi/Lahore i oktober 2008.
Tidsskrift/Nyhedsbrev
Det første nummer havde overskriften ”Det inkluderende samfund” og omhandler ligebehandling i
samfundet på forskellige planer. Andet nummer behandler temaet. Kløften mellem os og dem.
Desuden udsendes til medlemmer hver eller hver anden måned et elektronisk nyhedsbrev. Her bringes også information om centrets aktiviteter og andre arrangementer, der kan have interesse for vores målgrupper.
Hjemmeside
Centret har i 2007 fået ny hjemmeside.
Medlemmer
Der er pt. 119 individuelle medlemmer og 29 kollektive medlemmer. Desuden en adresseliste med
ca. 250 interesserede.
Økonomi
Naveed modtog løn indtil sept. 2007. Vi har modtaget en bevilling på kr.60.000 fra Københavns
Kommune, som anvendes til Naveeds løn i dette år.
Afslutning
På sidste generalforsamling sluttede jeg af med at sige, at vi nok lige kunne holde skindet på næsen
i 2007. Dette viste sig at holde, men så gik det heller ikke meget længere, og i slutningen af 2007
stod det klart, at vi var nødt til at opsige lejemålet for vore lokaler til udflytning i løbet af foråret.
Lejemålet blev således opsagt pr. 1.februar, og Dialog Forum overtager lokalerne fra 1.april i år. Vi
er glade for, at lokalerne i det mindste vil blive anvendt i samme ånd, som IKS har gjort det i snart
11 år.
Denne generalforsamling er således den sidste, der finder sted i disse lokaler, og det er vemodigt at
skulle pakke sammen og flytte ud herfra. Tak til alle, der har været med til at gøre dette sted til både
et fristed og et aktivitetscenter for mange mennesker.

