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Kære Cecilia Lonning-Skovgaard
Tak for din henvendelse den 16. september 2015, hvor du stiller
spørgsmål vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens
samarbejde med Det Islamiske Trossamfund.
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Spørgsmål 1
Samarbejder BIF stadig med Islamisk Trossamfund om konkrete
arrangementer fx arbejdsgivermesser a la det arbejdsgiverstævne på
Dortheavej 45 d. 30. september 2005, som blev arrangeret af Det
Islamiske trossamfund i Danmark i samarbejde med Københavns
Kommune?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder ikke med
Det Islamiske Trossamfund om konkrete arrangementer.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2015 været i dialog
med Det Islamiske Trossamfund i forbindelse med følgende indsatser:
VINK (Viden Inklusion København):
I 2015 har Det Islamiske Trossamfund og ungdomsorganisationen
MUNIDA været repræsenteret i medarbejdernetværket og
civilsamfundsgruppen under VINK:
• Medarbejdernetværket. Netværket består af 44 kommunale og
boligsociale medarbejdere samt frivillige fra civilsamfundet,
som er i berøring med københavnske unge, der er udsatte for
rekruttering til radikale miljøer. MUNIDA er tilmeldt
netværket, men har ikke deltaget i møderne.
• Civilsamfundsgruppen. Gruppen gav input til de anbefalinger
fra Ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering, som
relaterer sig til indsatser i civilsamfundet. Der blev inviteret
omkring 60 personer til møderne, herunder lokale boligsociale
medarbejdere, personale fra lokale klubber og foreninger samt
religiøse trossamfund. Gruppen har haft deltagelse af to
medlemmer fra Det Islamiske Trossamfund og MUNIDA. De
har været inviteret i egenskab af deres lokale forankring og
ikke som repræsentanter for organisationerne.
Københavns Board for Integration og Medborgerskab:
Det Islamiske Trossamfund deltager i Københavns Board for
Integration og Medborgerskab sammen med andre trossamfund som
Muslimernes Fællesråd, Københavns Stift, Det jødiske samfund i
Danmark og Det Sikhiske Trossamfund. Jeg mødes med boardet 2
gange årligt.
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Boardet er et rådgivende organ, der skal kvalificere og give sparring
på kommunens Integrationspolitik 2015-18 inden for temaerne
beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab. Det første møde
afholdes den 28. oktober 2015.
Spørgsmål 2
Vil beskæftigelses- og integrationsborgmesteren - som følge af Det
Islamiske trossamfunds udtalelser til Radio24syv om, at "Gud straffer
dig, hvis du kigger X-Faktor i mere end to minutter" - aflyse
fremtidige fælles arrangementer?
Beskæftigelses- og Integrationsborgmesterens svar
Som Beskæftigelses- og Integrationsborgmester tager jeg kraftigt
afstand fra de nævnte udtalelser fra ungdomsorganisationen
MUNIDA, som hører under Det Islamiske Trossamfund. Jeg mener
dog ikke, at vi på den baggrund skal stoppe dialogen med Det
Islamiske Trossamfund og MUNIDA. Vi har netop brug for at
konfrontere forstokkede synspunkter, og hvis vi bare stopper dialogen,
skaber vi kun mere afstand og flere myter. Vi har brug for præcis det
modsatte.
Ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering anbefaler at styrke
dialogen og samarbejdet med religiøse grupper. Ekspertgruppen peger
dog også på, at dialogen bør foregå med foreninger og aktører, som
støtter op om demokratiske værdier. Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen udarbejder derfor et demokratisk charter,
som alle vores samarbejdspartnere skal underskrive, såfremt vores
samarbejde skal forsætte.

Med venlig hilsen

Anna Mee Allerslev
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