Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS)
Årsberetning 2006-7 v. formanden den 19. marts 2007
Det vil fremgå af denne beretning, at de ændringer, vi bebudede på sidste generalforsamling, så
småt er ved at kunne ses. Det gælder tre områder:
1. Vi blevet mere projektorienterede og har mindre fokus på det religiøse. Det betyder, at vi i
løbet af året har opnået kontakt til og samarbejde med en lang række organisationer og enkeltpersoner udenfor de religiøse miljøer.
2. Vi er blevet mere udadrettede i forhold til det internationale, og i denne periode særligt i
forhold til den arabiske verden. Derfor har vi fået tættere kontakt til organisationer og projekter, der arbejder internationalt.
3. Vi har satset lidt mere på det akademiske område og har haft mere undervisning på universiter og deltaget mere i forberedelse af konferencer og seminarer.
Ansatte
Naveed Baig har været ansat i 22 t/u siden 1.maj ved hjælp af midler fra Oak Foundation og Socialministeriet.
Arbejdsgruppe, bestående af lønnede og en række frivillige mødes ca. fire gange årligt.
Bestyrelse
Konstituerede sig med mig som formand, Isa Kuyucuoglu som næstformand, Fatih Alev som kasserer og Aminah som sekretær.
Studiegrupper
Vi har to mere traditionelle dialoggrupper samt en gruppe, der vil arbejde i mere praksisorienteret
form, pt. med at etablere venskabsmenigheder på Nørrebro. Vi overveje at starte en gruppe, der skal
arbejde med religion og miljøspørgsmål til efteråret.
Undervisning, kurser, seminarer etc.
Kompaktkursus om menneskesyn og socialetik på Det Teologiske Fakultet de sidste to uger af
januar 2007 v. Lissi Rasmussen og Safet Bektovic. Gæstelærer var Qulsoom Inayat, psykolog og
psykoterapeut med pakistansk baggrund , underviser på forskellige universiteter i London, lektor
ved Markfield Institute of Higher Education i Leicester, og hun har arbejdet med muslimske patienter i 25 år. Også Naveed underviste. Deltagerne var overvejende sygeplejersker, lærere og almindelige studerende samt et par præster. Der var 4-5 muslimske studerende. Dertil kom to deltagere fra
Syrien.
Kursus om islam og kristendom i sundhedsvæsenet starter 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 bl.a. fra seminarier og gymnasier, men også af flere store konfirmandgrupper.
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Øvrige aktiviteter og projekter i Danmark
Hospitalsprojekt:
Naveed Baig har færdiggjort kursus for uddannelse af muslimske ”prison and hospital chaplains” på
The Markfield Institute of Higher Education i Leicester.
Naveed har været med til at indrette et bederum på Rigshospitalet. Der er søgt om ansættelse af Naveed som hospitalsimam på Rigshospitalet og Herlev Hospital (hver med en kvote på 25%).
Ressourceteam og koordinator er i perioden blevet brugt til
• samtaler med patienter, pårørende og sygehuspersonale.
• undervisning og rådgivning af personale på de to hospitaler
• undervisning på flere af landets andre hospitaler samt i mange andre sammenhænge så som
sygepleje-radiografskoler, Falcks akutvagt, Diakonissestiftelsen, Skt. Lukas Stiftelsen, kongresser for sygeplejersker og læger, workshops mm.
Ressourcepersonerne er primært blevet tilkaldt af læger og sygeplejersker, der har vurderet, at der
var behov for kontakt. Der har gennemsnitligt været et besøg ugentligt. Der har primært været tale
om akutte situationer i forbindelse med dødsfald eller modtagelse af diagnose, men også i forbindelse med forståelsesproblemer (ikke nødvendigvis sproglige) mellem patient og personale, hvor
personalet har vurderet, at en ressourceperson kunne bidrage til at få patienten ud af sin isolation.
Kun i ganske få tilfælde har det drejet sig om længerevarende samtaleforløb. Der har i de seneste
måneder været et stigende antal henvendelser.
Desuden har koordinator og ressourcepersoner været inviteret ud på afdelinger for at informere om
teamet og om de problemer der kan opstå i forhold til patienter med etnisk minoritetsbaggrund.
Vi vidste, at personalets behov for undervisning og rådgivning var stort, men ikke så stort. Undervisning har derfor taget mere af vores tid end forventet. Naveed (og undertegnede) har undervist i
forskellige sammenhænge. Siden 1.maj 2006 nærmer det sig 50 gange.
Et hæfte, der omhandler emner, som relaterer sig til muslimers ophold på hospitaler er på vej i trykken. Det henvender sig til hospitalspersonale og andre, der arbejder i sundhedsvæsenet.
Vi har fået utrolig mange kontakter, også udenfor hospitalsvæsenet – med henblik på samarbejde.
Således har vi været i kontakt med Sundhedstyrelsen og ALS-research om et fælles projekt, hvor
flere af ressourceteamets medlemmer bl.a. vil kunne have funktion som kulturelle mediatorer på
forskellige hospitaler i Københavnsområdet. Der arbejdes på en projektbeskrivelse.
Vi har haft en samtale med Anne Mau, sekretariatschef i LOKK, Landsorganisation for Kvindekrisecentre og er herefter gået i gang med at etablere kontakt til to krisecentre med henblik på samarbejde.
Ligebehandlingsprojekter:
IKS har to repræsentanter i Ligebehandlingsudvalg under Rådet for Menneskerettigheder, nemlig
Eva Bernhagen og Hans Henrik Lund, præst i Baptistkirken og daglig leder i Kirkernes Integrationstjeneste. Udvalget har afsluttet en handlingsplan for horisontal ligebehandlingsstrategi, dvs. et
tværgående perspektiv på ligebehandling (alder, seksuel orientering, handicap, køn, etnicitet, religion).
I den sammenhæng har der været en række møder og andre aktiviteter, og IKS afholdt en workshop
i IKS den 25.april, hvor diskrimination på grundlag af religion blev drøftet blandt repræsentanter fra
forskellige trossamfund.
IKS holdt også et møde den 10. december, hvor repræsentanter for Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling fortalt om deres arbejde. Det forventes, at denne komité nedlægges i 2007, hvorefter
der oprettes et nyt fælles klagenævn med en horisontal tilgang, dvs. der arbejder på tværs af de forskellige diskriminations-områder. Alle klagesager vil blive behandlet under samme instans.
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Lovforslaget om det fælles klageorgan fremlagt i folketinget i januar 2007. IKS har hilst dette nævn
velkommen.
Hotline, ligebehandling på arbejdspladsen (sammen med en række organisationer).
Undervisningsprojekt under EU (i alt 7 partnerorganisationer er involveret i projektet, foruden
Danmark, Belgien, Tyskland. Bulgarien, Frankrig og England).. 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 kan læses om disse projekter i Tidsskrift om islam & kristendom, som er gået i trykken.
Dansk-arabiske aktiviteter
1. Dansk-norsk studietur til Syrien og Libanon (20.okt. – 1.nov. 2006) i samarbejde med
dialogcentret Emmaus (Oslo) og Jørgen S. Nielsen, direktør for Det Danske Institut, Damaskus
deltog otte kristne og muslimer tilknyttet Islamisk-Kristent Studiecenter og ni ditto, tilknyttet Dialogcentret Emmaus i Oslo. Turen blev delvist støttet af Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Cairo.
Rapport om turen i det nye tidsskrift.
Efter studieturen drog den danske gruppe videre til Egypten for at deltage i nr. to i rækken af kristen-muslimske, dansk-egyptiske seminarer i byen Minya (1.-5.nov.), arrangeret af IKS og Danmission i samarbejde med den egyptiske organisation, Coptic-Evangelical Organisation for Social Services (CEOSS). Seminaret handlede om demokrati- og dialogmodeller. Fra Denmark deltog i alt 15
kristne og muslimer.
2. Planlægning af omsorgsprojekt i Hama og Beirut. Ti dage i januar havde IKS besøg af Ghada Ghazal og dr. Rufaida AlHabash fra byen Hama i Syrien. IKS’ medarbejdere havde stiftet
bekendtskab med de to kvinder under delegationsbesøget og studieturen til Mellemøsten i 2006.
Rufaida AlHabash er leder af Al Andalus Institute, herunder også en afdeling af Islamic Studies
Centre (Damaskus), og Ghada Ghazal underviser i engelsk ved Al Baath Language Center i Hama.
Kvinderne havde fattet interesse for centrets omsorgsarbejde, som var blevet præsenteret af Naveed
Baig på et seminar i Hama, og de ønskede at vide mere om dette arbejde og om muslimsk sjælesorg
generelt for at starte noget lignende i Syrien.
Nogle af os havde også besøgt en organisation, KAFA i Beirut, som også er interesseret i at samarbejde med os om dette projekt. Om det kan lade sig gøre, vil afhænge af om det er muligt at opnå
økonomisk støtte.
3. Delegationer gennem det arabiske initiativ, Udenrigsministeriet. Den 12.-15.juni rejste Naveed
Baig, Safet Bektovic og undertegnede til Syrien for at deltage i en delegation under Det Arabiske Initiativ sammen med Jørgen Skov Sørensen, Lars Mandrup og Anders Jerichow.
Det var meningen, at stormuftien fra Syrien skulle komme på besøg her i København i denne uge.
Men besøget er igen blevet udsat. IKS vil være vært for et interreligiøst dialogmøde.
4. Religion og kunst. Jørn Henrik Olsen, PhD i teologi. Forsker og udøvende billedkunstner. Syriske og danske billedkunstnere vil arbejde i workshops og sammen lave en udstilling.
Venskabsmenigheder på Nørrebro mellem udvalgte folkekirkemenigheder og moskéer. Jonna
Dalsgaard er involveret sammen med Eva og vores praksis-orienterede gruppe.
Kontakt er etableret mellem Kapernaum/Lundehus kirker og Imam Ali moskéen, Vibevej.
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De shiittiske moskéer på Nørrebro lever en forholdsvis tilbagetrukket tilværelse. IKS har i flere år
haft god kontakt til dem. De er meget åbne og interesseret i samarbejde.
Yderligere kontakter mellem kirke og moské planlægges mellem:
Samuels Kirke og den shiittiske Jaffaria moské i Rådmandsgade 56.
Bethlehemskirken og Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, H.C Ørstedsvej. ( der endvidere været enhenvendelse fra deres nye formand om samarbejde).
Brorsons kirke og unge muslimer fra forskellige moskeer og foreninger på Nørrebro
Formålet med kontakten er følgende:
• at skabe venskaber og fællesskaber på tværs af religiøs og kulturel forskellighed (også
blandt de lidt ældre)
• gennem mødet ansigt til ansigt og dermed øget kendskab til hinanden at modvirke fordomme og negative holdninger.
• gennem det ligeværdige møde og inddragelse af minoriteter i et fællesskab og en samtale
om den dagligdag de lever i, at skabe mere selvtillid og overskud til at være aktive i samfundet.
Der vil blive arrangeret forskellige aktiviteter i den pågældende kirke og moské efter de deltagendes
ønske. Det kan være debatarrangementer, mindre dialoggrupper, foredrag. etc. Deltagerne fra begge
sammenhænge vil blive inddraget i planlægning og udførelse af aktiviteterne.
Der søges om støtte til at ansætte cand.theol. Eva Bernhagen på halv tid, til bl.a. at stå for kontakten mellem menigheder og moskéer og arrangere rundbordssamtaler.
IKS’ 10 års fødselsdag den 22.maj 2006
Der var op mod 150 mennesker, kristne og muslimer i løbet af de tre timer, hele arrangementet varede. Vi havde bl.a. besøg af den tidligere ærkebiskop fra den lutherske kirke i Nigeria, David Windibiziri, en nær ven af og samarbejdspartner med centret gennem flere år.
Der blev gjort status over udviklingen i IKS gennem de 10 år. Der var ingen interesse fra mediernes
side.
Islam-expo
IKS deltog i det kulturelle program, Islam-expo i forbindelse med Images of the Middle East med et
arrangement den 12.juni om religion og humor med deltagelse af en muslimsk stand-up komiker fra
Chicago.
To debatmøder: Rufaida al Habash om ”Profetens kærlighed til kvinder.” - kan læses på vores
hjemmeside. Over 60 deltagere.
Ghada Ghazal: Hvorfor forbindes terrorisme med islam? I panelet foruden den pakistanske mediekonsulent, Abid Gilani og Michael Irving-Jensen, ekstern lektor ved Carsten Niebuhr Afdelingen i
Kbh. ca. 25 deltagere.
Besøg fra udlandet:
2006:
3.april Tariq Ramadan i forbindelse med optagelser (sammen med Fatih Alev) til et britisk TVprogram.
Sept. studerende fra Bergen
22.nov. fra Stiftskansliet i Stockholm
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2007
Jan. Rufaida, Ghada og Qulsoom mødtes med omsorgsteamet under et supervisionsmøde.
Ghada og Rufaida var også med Naveed Baig på besøg på Rigshospitalet.
1.feb. Inayat Ali Shakir, Islamabad, leder af Tahreek Akhwat-e-Islami, en shiittisk organisation.
Besøget var arrangeret af Udenrigsministeriet.
3.feb. Netværk for religionsmøde i. Lunds stift.
4.feb. en gruppe journalister – israelsk, italiensk og egyptisk havde vundet en pris for kulturel diversitet under noget der hedder, Euro-Med. Arrangeret af Center for Kultur og Udvikling.
14. feb. Lagde et to dages program for Kerstin Pihl, Stockholm fra Kirkekansliet, der arbejder med
religionsmøde-spørgsmål. Gruppen besøgte desuden Tværkulturelt Center, Mødestedet og Niels
Nymann Eriksen.
9.marts Cemal Usack, Intercultural Dialogue Platform, Istanbul.
Medarbejderes aktiviteter i og udenfor Danmark
Nye Veje. Sprednings- og påvirkningsaktiviteter i Malmø med henblik på konstruktiv debat
om langtidsarbejdsløshed og diskrimination. Projektet (med start sept./okt. 2006) udføres i samarbejde med Lunds Universitet, Svenskt Islamiskt Stöd og St Philips Centre for Study and Engagement in Multi Faith Society, Leicester og støttes af Svensk Råd for European Social Fund.
Naveed, Safet og jeg har holdt foredrag. Safet har været lønnet for at deltage og er sammen med
prof. David Kerr, Lunds Universitet i færd med at forfatte en reflekterende rapport.
Flere af IKS’ medarbejdere er involveret i Folkekirke & Religionsmødes bestræbelser på at etablere
et nationalt kristen-muslimsk forum. Safet og Naveed sidder i styregruppen, og Safet har været
med i lytterunden til en række muslimske organisationer. Det var bl.a. på grundlag af denne, at en
konference blev afholdt på Nyborg Strand den 19.-20. aug., hvori deltog repræsentanter fra en række kristne og muslimske organisationer og fra folkekirken.
Aminah Tønnsen deltog i møder i Bruxelles i maj 06 og febr. 07 og i Normandiet i nov. 06 – med
henblik på udarbejdelse af UV-materiale til det europæiske mangfoldigheds- og antidiskriminationsprojekt under CEJI.
I juli 2006 deltog hun i et GERFEC-seminar om Intercultural and interreligious pedagogics in
Kindergarten and primary education ved Hollands Kristne Universitet (CHN) i Leeuwarden, hvor
hun holdt oplæg om religionsundervisning i folkeskolen
http://www.islamstudie.dk/uddannelse_folkeskole.religion.htm. Deltog desuden senere på året i
GERFECS hovedbestyrelsesmøde i Coimbra, Portugal.
Eva Bernhagen deltog d. 19.-23. November en ungdomskonference i Spanien sammen med 43 andre unge fra 26 forskellige lande i Europa og Asien for at diskutere religionens rolle i fremtiden.
Eva deltog desuden i træningskursus i anti-diskrimination og religiøs diversitet i Derby 25.-31. oktober under ovennævnte EU anti-diskriminationsprojekt og deltager i denne uge i endnu et træningskursus sammen med en muslim fra Foreningen for Etnisk Ligestilling i Sofia. Det er meningen, at lignende kurser skal implementeres her i Danmark.
Naveed holdt foredrag i Oslo. 9. august 2006 i Dialogcenteret Emmaus, Oslo om erfaringer fra ressourceteamet.
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Nyhedsbrev/Tidsskrift
Islamisk-Kristent Studiecenter har erstattet det tidligere nyhedsbrev med et tidsskrift om islam &
kristendom, der indeholder artikler om relevante temaer. Det udkommer to gange årligt.
Desuden et elektronisk nyhedsbrev, som udsendes hver eller hver anden måned til alle medlemmer.
Her bringes også information om centrets aktiviteter og andre arrangementer, der kan have interesse
for vores målgrupper.
Det første nummer af det nye tidsskrift har overskriften ”Det inkluderende samfund” og omhandler
ligebehandling i samfundet på forskellige planer.
Hjemmeside
Centrets medarbejdere er i gang med at udarbejde en ny hjemmeside, som vil komme op at køre om
nogle måneder.
Medlemmer
Der er pt. 125 individuelle medlemmer. Der er 28 kristne kollektive medlemmer, heraf 21 menighedsråd og 12 menigheder, der støtter os med mellem 1500 og 25.000 kr. - samt 4 muslimske organisationer. Desuden har vi stadig mindst 200 enkeltpersoner og organisationer på en adresseliste
over interesserede.
Økonomi
Bevilling på 2X kr.100.000 (frem til jan.2008) fra Oak Foundation til aflønning af Naveed samt
100.000 fra Socialministeriet. Vi har penge til at aflønne Naveed frem til sept. 2007.
Frem til 2009 er huslejen sikret og den helt basale drift. Der er dog ingen penge til yderligere aflønning. Satspuljemidler blev søgt for 2007, men ordningen er blevet ændret, så man nu kun kan søge
almindelige puljemidler i Integrationsministeriet. Herfra er søgt til aflønning af medarbejder.
Afslutning
At vi er blevet mere projektorienterede og har fokuseret mindre på religion har ikke blot gjort det
nemmere at få kontakt til organisationer og foreninger, men har også givet os nye muligheder for at
opnå økonomisk støtte.
Vi må stadig kæmpe for at kunne klare os, som det fremgår af denne beretning. Det ser ud til, vi
holder lige skindet på næsen også i 2007. Men også denne beretning må slutte med en konstatering
af, at det er vanskeligt at klare de mange opgaver, herunder særligt de administrative, uden lønnet
arbejdskraft.

