Mangfoldighed og diskrimination
- et træningsprogram under EU
af Aminah Tønnsen
I 2004 blev IKS opfordret til at deltage i et EU-projekt med titlen ”Religious Diversity & AntiDiscrimination Training”. Initiativet til projektet er taget af Centre Européen Juif d’Information
(ceji.org) i Bruxelles. Desuden deltager The Multi-Faith Centre (multifaithnet.org) og The
Scarman Trust (thescarmantrust.org) fra England, Institut für Internationale Zusammenarbeit
des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (iiz-dvv.de) fra Tyskland, Partners Bulgaria
Foundation (partnersbg.org) fra Bulgarien samt La Ligue de L’Enseignement (fol14.asso.fr) fra
Frankrig.
Projektets formål har været at udvikle et nyt træningsprogram om mangfoldighed og
diskrimination relateret til religion med temaspecifikke moduler om antisemitisme og islamofobi
til brug i voksenundervisningen. Træningsprogrammet skal
 styrke deltagernes bevidsthed om det unikke i hvert enkelt individs religiøse identitet
 lette dialog og erfaringsudveksling på det religiøse og kulturelle område
 øge deltagernes forståelse for begreber og spørgsmål med relation til religiøs
mangfoldighed
 sætte deltagerne i stand til at genkende og imødegå vore dages stereotyper, fordomme og
diskrimination med relation til religion, herunder specifikt antisemitisme og islamofobi
 udvikle deltagernes forståelse for kompleksiteten og rigdommen i religiøs mangfoldighed
 udvikle individuelle færdigheder og institutionelle strategier med henblik på at skabe
inklusive interkulturelle miljøer
Undertegnede har hidtil deltaget i tre møder af 3-4 dages varighed i Bruxelles, hvor der er blevet
arbejdet meget koncentreret med projektet, og har bidraget med en række tekster om kønsroller i
de forskellige religiøse traditioner.
I dagene 25. – 31. oktober blev et træningskursus afholdt i Derby, og her skulle den meget
omfangsrige manual afprøves. Fra IKS deltog cand.theol. Eva Bernhagen (se IKS’ elektroniske
nyhedsbrev nov. 2006).

Foto – Deltagere i første træningskursus i Derby (Eva nederste række i midten)
Efterfølgende mødtes styregruppen i La Ligue de l’Enseignements kursusejendom i Asnelles v.
Caen i Frankrig for at evaluere kursusforløbet. Mindre ændringer og en række tilføjelser til
manualen blev iværksat, og et nyt kursus til afholdelse i Sofia januar 2007 blev planlagt.
Desværre viste det sig, at fristen for at søge om tilskud fra EU's Grundtvig-midler var for knap.
Man valgte derfor at udskyde kurset til afholdelse 18. – 23. marts 2007 i Sofia (fra Danmark
deltager Uzma Andresen fra Foreningen for Etnisk Ligestilling). Yderligere et kursus er planlagt
til at finde sted i Rom 25. maj – 1. juni 2007.

Foto – Workshop på kurset i Derby
Det er meningen, at kursusdeltagerne efterfølgende skal afholde kurser og workshops i hver
deres lokalområde for at bidrage til forståelse for mangfoldighed og forebyggelse af
diskrimination.
Et første kursus er allerede afholdt for La Ligue de l’Enseignements medlemmer i Caen.
Eftersom ligaen definerer sig som sekulær, var deltagerne meget skeptiske over for selve emnet.
Formandens opbakning til projektet og øvelserne på kurset udrettede imidlertid små mirakler, så
skepsisen blev vendt til begejstring, og alle tog derfra med en intention om at lære mere.
Flere oplysninger om kurserne kan fås på www.ikstudiecenter.dk samt hos training@ceji.org
Se endvidere bagsiden af dette tidsskrift.

