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Bland dig i byen puljen - støttede projekter 2013
Dette bilag giver oversigt over, hvilke projekter der er støttet af Bland
dig i byen-puljen i 2013.
Formålet med Bland dig i byen puljen har i 2013 været at stille midler
til rådighed til lokalt forankrede aktiviteter, som fremmer
borgerdialogen i bydele med lav inklusion. Her henvises til de udpeget
6 udsatte byområder i ”Politik for Udsatte Byområder”: Nørrebro,
Bispebjerg/Nordvest, Tingbjerg/Husum, Amager/Sundby,
Vesterbro/Kgs. Enghave og Valby/Vigerslev.
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Herunder har puljen støttet arrangementer som:
Havde til formål at fremme en bedre dialog med borgerne i
lokalområdet med særlig fokus på at fremme valgdeltagelsen.
Havde fokus på tværreligiøse fejringer eller interkulturelle
arrangementer der fejrer byens mangfoldighed. Midlerne afsat
hertil blev fordelt 60/40.
Puljen har kunnet ansøges løbende og med max. 25.000 kr. ekskl.
moms. Ansøgning er sket gennem Københavns Kommunes
ansøgningssystem AMES (Ansøgnings, Moniterings og Evaluerings
System). En forudsætning for at søge puljen har været, at puljens
retningslinjer er opfyldt samt at ansøgers forening/ organisation/
virksomhed kan tilslutte sig Københavns Mangfoldighedscharter.
Der har været krav om, at følgende fire elementer skal være opfyldt:
Initiativet skal styrke mangfoldigheden i København.
Initiativet skal opfordre til at forskellige københavnere blander
sig med hinanden.
Initiativet skal ske i samarbejde mellem ansøgeren og andre
lokale aktører – gerne lokaludvalg.
Initiativet skal ske i partnerskab med Københavns Kommune.
I 2013 har Bland dig i byen puljen støttet disse projekter:
Jødiske Kulturfestival, 4. – 9. juni 2013
Bevilling: 24.370 ekskl. moms
Ansøger: Det jødiske samfund i Danmark sammen med
Carolineskolen.
Formålet med festivalen er at tilbyde alle københavnere en unik
oplevelse af den jødiske kultur. Festivalen foregår i det nye Jødiske
Hus, samt i tilhørende faciliteter på Krystalgade 12. Festivalen er
offentlig tilgængelig. Til festivalen er det muligt at opleve aktiviteter
for børn i alle aldersgrupper, koncerter, filmfremvisninger, oplæsning,
foredrag og symposier, værksteder for børn og unge, udstillinger,
jødisk byvandring og undervisning i jødiske danse. Derudover vil det
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være muligt at købe jødisk mad. Synagogen vil blive åbnet til
forskellige musikkoncerter samt foredrag
om jødisk historie i Indre by.
Midsommerfest på Blågårds Plads, 23. juni 2013
Bevilling: 25.000 kr. ekskl. moms
Ansøger: Kulturhuset Støberiet i samarbejde med Gadepulsen.
Formålet med arrangementet er at skabe fællesskab, kendskab til
hinanden og fælles erindring og positive oplevelser i bydelen.
Årets program rummer alt fra sambaoptog, børneunderholdning over
halal folkekøkken. Derudover bliver festen krydret med musik fra de
lokale helte MODSPIL og det mere ubeskrevne blad Zaki, der
udfordrer musikgenrer med sin blanding af hiphop beats og arabiske
musikstykker.
Cuban Festival 2013, 22. august – 1. september 2013
Bevilling: 25.000 kr. ekskl. moms
Ansøger: Foreningen Ecco fra Cuba i samarbejde med kulturanstalten.
Cuban Festival på Vesterbro er et betydningsfuldt indslag under
Copenhagen World Music Festival, der har til formål at udbrede
kendskabet til verdensmusik miljøer i København. Festivalen sigter
mod at give børn, unge og voksne kendskab til og forståelse for andre
spændende kulturelle udtryk, her specifikt den cubanske kultur. Dette
vil ske gennem aktiviteter som koncerter, danseshows, foredrag,
debat, danse- og musikworkshops, kunstudstilling og
skoleforestillinger.
Kultur for en tudse, 27-29. august 2013
Bevilling: 25.000 kr. ekskl. moms
Ansøger: Børnekulturstedet Karens Minde i samarbejde med
Sydhavns bibliotek.
Formålet er at øge kendskabet til og forståelsen for andres kulturer og
herigennem opnå fredsommelighed, tryghed og tillid i et område, hvor
mennesker med forskellige baggrunde lever side om side. Målgruppen
er børn mellem 1 og 14 år. Der vil blandt andet være aktiviteter som
Afrikanske trommeworkshops, danseworkshops indenfor latin,
bollywood og færøsk folkedans samt musik fra forskellige kulturer.
Moussa Diallo og Gadehjørnet kommer blandt andet og optræder.
Peace Walk, 21. september 2013
Bevilling: 20.000 kr. ekskl. moms
Ansøger: Foreningen Tænk Med Hjertet i samarbejde med 2200
Kultur.
Formålet med arrangementet og Peace Walken som foregår på
Nørrebro er at samle folk på tværs af etnicitet, religion mv. med et
fælles formål – at skabe fred lokalt og globalt. Arrangementet skal
være med til at nedbryde de barrierer, som skaber fordomme,
hvorefter der kan bygges bro og fællesskab på tværs af alle vores
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forskelligheder. Til arrangementet vil der være taler, paneldebet,
musik og forskellige boder.
Jul fra hele verden
Bevilling: 17.055 kr. ekskl. moms
Ansøger: VerdensKulturCentret i samarbejde med Pugad-people
uniting & generation aid for development, DanArmen, Den Estiske
forening i København, Bulgarsk og eritreisk netværk.
Projektets formål er at præsenterer de forskellige landes juletraditioner
og kultur, det foregår via foredrag, billeder, musik, dans, julelege,
kager/mad og konkurrencer. Arrangementet skal skabe en bevidsthed
om Københavns mangfoldighed og give indsigt i borgernes religiøse
sammensætning, der er mere kompleks med muslimsk- vs. kristen.

Puljemidler om valgdeltagelse
Det Danske Demokrati og Kommunevalg, 30. oktober 2013
Bevilling: 25.000 kr. ekskl. moms
Ansøger: CpH Volunnteers i samarbejde med International Service.
Arrangementet henvender sig primært til internationale talenter
(expats), til andre internationale medborgere og til danske medborgere
med anden etnisk baggrund med et lille kendskab til det danske
demokrati og kommunalvalget. Arrangementet foregår på engelsk.
Det primære formål er det at vise, at København er en inkluderende
by, hvor alle borgere har medindflydelse på deres nærdemokrati. Dette
opnås ved at give deltagerne en introduktion til det danske demokrati,
det danske politiske system. Arrangementet indledes med foredrag om
det politiske system og kommunalvalget, og det afsluttes med en
paneldebat, hvor deltagerne kan møde politikere fra
Borgerrepræsentationen og høre om de forskellige politikeres visioner
og synspunkter omhandlende København som international by.
Foredragsholder og ordstyrer er Jacob Buksti (forhenværende
trafikminister og professor i statskundskab ved Århus Universitet).
Dialog om valgdeltagelse
Bevilling: 19.900 kr. ekskl. moms
Ansøger: Organisationen for Fred og Udvikling i det Sydlige
Somalia(OFUSS) i samarbejde med Center for Inklusion og
Beskæftigelse
Projektets formål er at fremme kommunalvalgdeltagelse blandt
somaliere. Fra tidligere kommunalvalg erfares, at somaliere generelt
ikke har været aktive ved kommunalvalgene ved at afgive deres
stemmer. For bedre at informere disse borgere og skabe fokus på
dialog og inklusion via valgdeltagelse, afholdes 3 dages
arrangementer i to bydele i København: Nørrebro og
Tingbjerg/Husum. Aktiviteterne vil bestå af oplæg, debat, workshops
Side 3 af 5

og rundbordsdiskussioner, hvor hovedfokus er, at motivere borgerne
til at deltage i det kommende kommunalvalg såvel som i fremtiden.
Lange partiet
Bevilling: 25.000 kr. ekskl. moms
Ansøger: Det bar ayib i samarbejde med Center for Inklusion og
Beskæftigelse
Projektets formål er at fremme interessen hos nydanskere og unge
etniske danskere for valgdeltagelse, og generelt dansk politik. Der
føres en fiktiv valgkampagne med partiet ’Det højreorienterede
venstrefløjspart’, herunder brug af opslag, plakater, banner,
kampagnefilm, klistermærker, mm. Det sættes fokus på valget og
dermed forventes at forhøje stemmeprocenten blandt målgruppen.
Omdisponerede puljemidler
Pr. oktober 2013 var der stadig 167.000 i udisponerede midler under
Bland dig i byen-puljen, som fra forvaltningens side var øremærket til
interreligiøs dialog. Forvaltningen har derfor inddraget Interreligiøst
Board og øvrige samarbejdspartnere for at få forslag til arrangementer.
Dette er samlet i en fælles prioritering, og midlerne et givet ud fra
følgende kriterier:
Aktiviteter, der fremmer inklusion for etniske minoriteter,
forstået som oplevelsen af tillid og fællesskab, som dermed
støtter op om inklusionspolitikkens mål om, at flere skal
opleve at høre til i København.
Der fokuseres på interreligiøse arrangementer og lægges vægt
på, at flere partnere inddrages.
Der lægges vægt på, at arrangementerne når så bred en
målgruppe som muligt.
Midlerne skal bruges i 2013.
Herudover har forvaltningen lavet en faglig vurdering af, om vi tror,
arrangementet kan realiseres på kort tid inden for rammerne.
BIF indgår partnerskab med de ansvarlige for hvert arrangement.
Arrangementerne er:
Dialog med kunst og kultur som omdrejningspunkt
Bevilling: 50.000 kr.
Interreligiøst dialogarrangement i samarbejde med Jewish Culture,
DialogForum, Kristen-Muslimsk Samtaleforum, Muslimer i Dialog.
Varetages af Missing Voices.
Åbent hus-arrangementer
Bevilling: 17.000 kr.
Brunch og interreligiøst samvær med oplæg og dialog. Åbent hus i totre menigheder, som er del af Interreligiøst board.
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Fotoudstilling
Bevilling: 35.000 kr.
En fotoudstilling, om ”Troen i København” – det være sig kristen,
jødisk, muslimsk, bahaisk, hindu, sikh m.fl. Varetages af det
interreligiøse board.
Alverdens jul
Bevilling: 10.000 kr.
Der afholdes ’Alverdens jul’ i loungen i International House med
fokus på forskellige juletraditioner. Initiativet er målrettet expats og
øvrige besøgende i International House.
Fokus på familieliv
Bevilling: 55.000 kr.
Hvad betyder familien i forskellige kulturelle og religiøse kontekster?
Involvering af minimum tre skoler og produktionsskoler gennem
kunstnere med forskellige kulturelle udgangspunkter. Et filmprojekt i
samarbejde med filmskolen & foreninger. Anne Boukris (Frie
København) i samarbejde med Copenhagen Film Company m.fl.
Økonomi i alt
Samlet set er der disponeret 373.325 kr. til ovenstående
arrangementer.
Videre proces
Bland dig i byen-puljen er nu lukket, og der er ikke afsat midler til en
lignende pulje i 2014.
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