Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) - Center for Sameksistens
Årsberetning 2013-14 v. formanden, Lissi Rasmussen 17.marts 2014
Efter ni måneders ventetid kunne Islamisk-Kristent Studiecenter 1.nov. 2013 flytte ind i nye lokaler i Ryesgade 30. IKS’ bibliotek blev flyttet dertil fra Det Teologiske Fakultet. Den 13.nov.
åbnede center Katalysator med deltagelse af op mod 100 gæster og med to artikler i Politiken.
Den 7.dec. 2013 havde centret åbent hus for beboere i området og andre interesserede.
Ansatte og frivillige
Der blev ansat en medarbejder, socialrådgiver Jan Mansur Hussain, på fuld tid fra 15.jan. til
31.juli 2014 til arbejdet med Katalysator. En medarbejder, cand. theol. Christa Lund Herum blev
timelønnet projektansat fra 1.marts 2014 til at arbejde med projektet, Netværksskabende aktiviteter i Katalysator for eks-kriminelle etnisk minoritetsunge, støttet af puljemidler fra Socialministeriet. Centret har derudover tilknyttet et frivillignetværk, der fungerer dels som mentorer i
fængslerne dels som frivillige i centret.
Projektvejledning, rådgivning, interview og foredragsvirksomhed
Også i år har der været et antal henvendelser om interviews og information til studerende, om
rådgivning og kontakter i forbindelse med projekter, specialer, foredrag og oplæg i forskellige
sammenhænge. Mange af henvendelserne har haft relation til Katalysators arbejde.
Senest (den 13.marts 2014) har vi haft besøg af 27 elever fra Sosu-skolen i Åbenrå, der læser til
pædagogiske assistenter. Det blev et godt møde, hvor både mentorer og mentees var aktive deltagere.
Studiegrupper
Studiegruppe (ca. 20 deltagere) mødes en gang i måneden og læser kristne og muslimske tekster
og diskuterer forskellige emner, introduceret af deltagerne (initiativtagere: Theodor Jørgensen og
Safet Bektovic). Det påtænkes at starte en ny studiegruppe, hvor også Katalysators unge opfordres til at deltage.
Møder og konferencer
Internationalt Iqbal-symposium:
Det årlige Iqbal-seminar blev afholdt den 9. november 2013, i samarbejde med Iqbal Academy
Scandinavia (IAS) med temaet, ”Iqbal and Democracy. Iqbals ideals of Muslim Society” Seminaret blev afholdt i Skt.Johannesgården, Blegdamsvej 1. Ca. 30 forskere og studerende fra Danmark, England og Pakistan deltog.
Iqbal-forskeren prof. Muhammad Sharif Baqa, London gav en introduktion til Iqbals samfundssyn. Herefter blev forskellige etiske og åndelige aspekter af emnet behandlet ved Ph.d. Iram
Khawaja, DPU og Ph.d. Uzma Rehman, Nordisk Institut for Asien Studier.
Anden del af seminaret perspektiverede første del og forsøgte at besvare spørgsmålet om, på
hvilken måde Iqbals budskab er relevant i dag. Der var her oplæg ved stud.jur. Tarek Hussein og
Bashy Qureshi, generalsekretær for Emisco (European Muslim Initiative for Social Cohesion).
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Ligebehandlingsarbejde
IKS har fortsat tre repræsentanter i Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder.
Etnisk Ressourceteam
Etnisk Ressourceteam (ERT) arbejder på syv hospitaler i regionen, men tilkaldes også til andre
hospitaler og institutioner. IKS støtter stadig transportudgifter for ERT-frivillige.
ERT har haft 10 års jubilæum i okt.. 2013.
IKS/ERT har haft besøg af Inger Johanne Aas m.fl., Bymission Oslo (14 maj, 2013).
Statistik for 2013 (jan. 2014):
ERT fik 228 patient- og pårørende henvendelser i 2013. Derudover havde ERT faste ugentlige
vagter på palliativ afdeling BBH, P-20, som udgjorde 25 vagter.
ERT underviste i alt 94 gange. 68 % af den samlede undervisning var direkte målrettet ordningens hospitalsafdelinger. De øvrige 32 % foregik på Sygepleje- og Social og Sundhedsuddannelserne, i forbindelse med seminarer m.m.
ERT afholdt og deltog i 53 møder, arrangementer, vejledninger af studerende og lign.
De frivillige blev i 2. halvår primært brugt på baggrund af følgende sprog (foruden dansk): tyrkisk, urdu, persisk, arabisk, engelsk, somali, bosnisk, pashtu og portugisisk. 22 forskellige ERTfrivillige har bidraget i forhold til henvendelser og lignende i 2. halvår 2013.
Sammenlignet med 2012 var der en stigning på 34 % ift. patient- og pårørende henvendelser.
Sammenlignet med 2012 var der en stigning på 29 % ift. undervisning af personalet.
(se vedlagte rapport).
Katalysator
Mentorarbejdet i fængslerne er fortsat og udvidet. Der er nu i alt 15 aktive mentorer, og vi har i
alt haft mere end 100 ordninger med indsatte i perioden siden primo 2011. Vi har pt. 17 mentees
i Københavns Fængsler og kontakt til 31 mentees i andre fængsler. Udenfor fængslerne har vi
kontakt til 16 tidligere indsatte, hvoraf flere er aktive i centret.
Der afholdes månedlige supervisionsmøder og –samtaler for ressourcepersoner/mentorer, og der
har været afholdt to halvdagssupervisionskurser med de to tidligere fængselspræster, Elmo Due
(lektor i sjælesorg på pastoralseminariet) og Jakob Arnbjerg som undervisere.
Der har desuden været afholdt en række frivilligmøder med en månedlig fællesspisning. Der
indledes nu fast café med spisning om torsdagen. Dertil kommer et fast program for indsatte i
Horserød og nyligt løsladte.
Der er indledt samarbejde med High:Five, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgen i Frihed. Medarbejdere har deltaget i en række relevante møder og besøgt samarbejdspartnere.
Der er samarbejde med de forskellige fængsler på Sjælland er også blevet styrket og formaliseret. Mulighederne for at indsatte fra åbne fængsler kan få udgang til Katalysator i forbindelse
med aktiviteter er blevet forbedret. Antallet af indsatte derfra er vokset.
Sjælesorgsuddannelse for ”chaplains” på hospitaler og i fængsler
Naveed og undertegnede er medlem af udvalg af sagkyndige til at bistå Kriminalforsorgen med
ansættelse af og tilsyn af religiøse forkyndere. Der nedsættes i IKS-regi et arbejdsudvalg, der
skal afsøge muligheder for en muslimsk sjælesorgsuddannelse, primært for muslimer, der skal
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fungere som omsorgsmedarbejdere /”chaplains” i fængsler og på hospitaler.
Besøg fra udlandet:
Den 26.6 havde IKS besøg af Abid Gillani, chefredaktør på FIR i Islamabad, Pakistan. Abid besøgte Vestre Fængsel og mødtes med en gruppe af indsatte.
Søndag den 15.sept. 2013 havde IKS’ tre gejstlige i Københavns Fængsler besøg af fire udenlandske og to danske internationalt anerkendte forskere, som alle var oplægsholdere på et stort
seminar om bandekriminalitet på Grundtvigs Højskole. Forskergruppen kom for at se fængslet
og møde nogle af de indsatte. I mødet deltog foruden 3 ansatte og 8 indsatte på VF prof. Ross
Deuchar, University of the West of Scotland: School of Education, prof. Irvin Waller, University
of Ottawa, Rafi Peterson, Cease Fire, Chicago og Jo Tein, direktør for Schleswig-Holstein Association for Social Responsibility in Criminal Justice. Desuden ses Anne Okkels Birk, kriminolog
og Line Lerche Mørck, lektor i udviklingspsykologi (DPU).
Prof. Ross Deuchar vender tilbage til København i slutningen af marts for at lave noget forskning bl.a. i Københavns Fængsler om brugen spiritualitet og sport i forhold til de unge i fængslet.
Den 5.marts 2013 modtog IKS gæster fra Zanzibar, dialogkonsulent Daniel Nygaard Madsen,
Sh. Abdullah Talib og Rev. Lusungu Mbilinyi,, der ved en debatcafé i centret fortalte om deres
samarbejde ud fra Interfaith Centre med håndtering af konflikt og forsoningsarbejde. Et af deres
projekter tager udgangspunkt i fodbold og spillets umiddelbare mulighed for at konkretisere konflikter og løsninger. Blandt andet afholdt de en fodboldturnering med hold bestående af blandt
andre politifolk, journalister og bandemedlemmer. Desuden har de oprettet et lokalt interreligiøst
fodboldhold bestående af kristne og muslimer.
Sheikh Talib vender tilbage til IKS i slutningen af marts måned og vil bl.a. besøge Rigshospitalet
og Københavns Fængsler for at høre om de to omsorgsprojekter.
Andre projekter/aktiviteter
Studietur til Skt.Petersborg
Den 2.-7.maj 2013 var ti bestyrelsesmedlemmer og frivillige i IKS på studietur i Skt. Petersborg
i Rusland for sammen at opleve byen med dens historiske og kulturelle rigdom. Hovedinteresse
var ligesom på tidligere studierejser at få et indtryk af kristne-muslimske relationer og det interreligiøse arbejde, der foregår i byen. Der kan læses om turen i vort tidsskrift 1/2013.
Projekter i Egypten
Bogprojekt: Egyptian Women today
Ansøgningen til KVINFO på 350.000 til udgivelse af en bog på engelsk, arabisk og dansk om
Egyptiske kvinder i dag blev desværre ikke bevilliget.
Ansøgningen fik gode kommentarer med på vejen, men selve projektet falder udenfor puljens
egentlig formål. Blandt andet er partnersamarbejdet for svagt, da selv produktet – bogen- reelt er
et én - persons værk og ikke et direkte samarbejde mellem egyptiske og danske partnere.
Takket være Kvinfo´s bevilling på 30.000 kr. til pilotfase i begyndelsen af 2013 er der dog materiale at skrive videre ud fra, blandt andet interviews svarende til 250 sider og professionelle portrætter af de interviewede egyptiske kvinder. Der arbejdes nu på, at bogen bliver skrevet færdigt i
efteråret 2014 og på at få et samarbejde med et dansk forlag om en udgivelse på dansk.
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Samarbejde med Egyptisk organisation
IKS er blevet kontaktet af en egyptisk NGO – International Development Support & Consulting
(IDSC) – som ønsker at samarbejde om et nyt tværreligiøst projekt med titlen, ”United we Stand,
Divided we fall”, som primært henvender sig til unge.
Projektet tager udgangspunkt i den nuværende situation i Egypten efter revolutionen i 2011-12,
og har fokus på civilt ansvar og forpligtelse, som skal komme til udtryk i konkrete samarbejdsrelationer mellem kristne og muslimer- altså diapraksis. De ønsker blandt andet IKS som rådgivende organisation på områderne diapraksis, projektets udvikling og budget. IKS har tilkendegivet interesse i at deltage, og vi afventer tilbagemelding på status fra IDSC.
Læs mere om på http://www.annalindhfoundation.org/members/international-developmentsupport-consulting
Seminar om omsorgsarbejde
Medarrangør (ERT/IKS) af halvdagsseminar den 8.juli 2013 om muslimsk omsorgsarbejde ved
offentlige institutioner med deltagelse af bl.a. Ingrid Mattson, prof. i Islamiske Studier ved Western University, Canada. Lissi holdt et af hovedoplæggene om muslimsk omsorgsarbejde i
Danmark.
Medarbejderes aktiviteter i og udenfor Danmark (relateret til IKS)
Naveed Baig
Har bidraget til og skrevet rapport om besøgsrunde mellem Vesterbro bykirke og moskeer på
Vesterbro.
Har udtalt sig på vegne af IKS i forskellige medier (3-4 gange i 2013)
Tro i Harmoni, Abrahamic Council: Netværksmøde Godt Naboskab den 6.marts 2014 på Blågårds Plads.
Lissi Rasmussen
Har også dette år holdt foredrag og indlæg om kriminalitet og om radikalisering blandt unge med
etnisk minoritetsbaggrund i regi af bl.a. Kriminalforsorgens Uddannelsescenter, Jyderup Statsfængsel, Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund, Diakonissestiftelsen.
Tidsskrift
Der er udkommet to numre, 1/2013 (juni 2013) om Religion i Skt. Petersborg (aug. 2013) og 2/
2013 (januar 2014) om Katalysator for en ny udvikling.
Medlemmer
Der er pt. 60 individuelle medlemmer og 20 kollektive medlemmer (inkl. støttemedlemmer).
Økonomi
IKS har pr. 1.3.2014 modtaget kr.300.000 til netværksskabende aktiviteter i Katalysator. Derudover har vi modtaget en række donationer fra vore medlemmer for at kunne klare udgifterne primært til vores frivillige mentorarbejde. Det er vi meget taknemmelige for. Der søges om fondsmidler til at fortsætte arbejdet med Katalysator.
Fremtid
Vi glæder os over at have vore egne lokaler igen og er begyndt at genoptage nogle af vores tidligere aktiviteter så som debatcafé, dialoggrupper og modtagelse af besøg. Vi håber at kunne skaffe midler til at fortsætte vores arbejde og forblive i lokalerne.

