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Ansøgning om tilskud til VM KBH 2010 fra Halmat Faraidon og Ibrahim Faour
(2009-173128)
INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget følger indstillingen fra Børn-, Unge-, Fritids-, og Idrætsudvalget og
Social- og Sundhedsudvalget og giver afslag på støtte til VM KHB 2010

Problemstilling
Halmat Faraidon og Ibrahim Faour søger om 50.000 kr i støtte til afholdelse af fodboldturnering
VMKBH 2010.
Fodboldturneringen er tænkt som det første store arrangement ud af en længere række af
integrationsfremmende arrangementer (Integrations Entertainments). Fodboldturneringen forløber
over 2 dage og skal afholdes som et verdensmesterskab, hvor hver etniske gruppe (både danskere
med anden etnisk baggrund og etniske danskere) danner deres eget landshold. Der vil desuden blive
udvalgt at ”Dream Team” på tværs af holdene, som kan deltage som et slags
integrationsfodboldlandshold.
Den primære målsætning med projektet er at skabe en aktivitet, der tager udgangspunkt i de unges
interesse og dermed kan være med til at hjælpe de unge væk fra kedsomheden og gaden og ind i
foreningslivet. Desuden ønsker arrangørerne at skabe et alternativ til det kriminelle miljø i
lokalområdet både før, under og efter arrangementet. Projektet skal således samle et stort og bredt
antal etniske minoriteter på tværs af kulturer, køn og alder til en fælles integrationsoplevelse.
Arrangørerne har planer om at samarbejde med skoler, arbejdspladser og sportsklubber, der skal give
deltagerne mulighed for at blive optaget eller ansat.
Arrangørerne har planer om at VM-turneringen følges op af en række alternative former for
aktiviteter for både unge danskere med anden etnisk baggrund og unge etniske danskere, såsom
Olympiader, fisketure etc. Arrangementer der ligeledes skal give de unge anderledes oplevelser i
deres hverdag og hjælpe dem ind i foreningslivet.
Det ansøgte beløb skal anvendes til udgifter i forbindelse med fodboldturneringen (oppustelige baner,
PR-reklame, rengøring og materialer etc.). Projektet medfinansieres med frivillig arbejdskraft både
fra arrangørerne og div. foreninger.
Projektet støttes af en privat sponsor, med et endnu ikke fastlagt beløb. Desuden er
Områdesekretariatet Tingbjerg også ansøgt om at støtte projektet (der er ikke ansøgt om et specifikt
beløb og der foreligger ikke en afgørelsesdato).
Turneringen skal afholdes d.26-27.6.2010 i Tingbjerg Idrætspark og på fodboldarenaerne i Brønshøj
(Kvalifikationskampe afholdes i maj 2010). Arrangementet henvender sig til unge i alderen 14-24 år.
Det forventes at ca.320 vil deltage i turneringen.

Ansøgningen har været behandlet i Børn-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI) og Social- og
Sundhedsudvalget (SOSU), som begge ikke mener at projektet – som det foreligger – kan støttes.
Det er BUFI’s vurdering, at forarbejdet ikke sandsynliggør, at projektet vil kunne gennemføres som
planlagt, f.eks. hvordan sikres det at tilstrækkelige hold vil tilmelde sig. Derfor fremstår budgettet
ikke tilstrækkelig underbygget. Endvidere skønnes det, at nationalt opdelte fodboldkampe kan virke
mere konfliktskabende end integrationsfremmende.
SOSU vurderer ligeledes, at budgettet er mangelfuldt, særligt set ift. størrelsen på det ansøgte beløb
og dettes andel af det samlede budget. SOSU så også gerne overvejelser om lokale samarbejdsparter
(Satelit 10A, Brønshøj Boldklub og Husum Boldklub). SOSU er dog åben for at behandle en
eventuelt ny ansøgning.
Løsning
Det meddeles ansøger, at ansøgningen i sin eksisterende form ikke kan støttes. Budgettet fremstår
mangelfuldt og ikke tilstrækkeligt underbygget i beskrivelsen af aktiviteterne. For at projektet kan
komme i betragtning, ønskes mere gennemarbejdet planlægning (f.eks. hvordan det sikres at
tilstrækkelige hold tilmelder sig) og samarbejde med lokale parter i lokalområdet, f.eks.
boldklubberne for at sikre integrationseffekten. Lokaludvalget vil være åben for at behandle en
eventuelt ny ansøgning.
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