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Tak for dine tre henvendelser den 9. april 2016 og 24. april 2016 hvor
du har stillet spørgsmål vedrørende VINK’s brug af Fatih Alev i 2012.
Du har ønsket svar på følgende:


”Forvaltningens brug af Fatih Alev som oplægsholder, og om
imamer, der går ind for sharia er relevante
samarbejdspartnere samt om forvaltningen er enig med Fatih
Alev’s synspunkt om, at muslimske kvinder og mænd i
islamiske lande har bedre af at leve under sharia end under
demokrati.”



”Jeg ønsker aktindsigt i antiradikaliseringsprojektet VINKs
brug af imam Fatih Alev som foredragsholder i 2012:
http://capis.dk/wpcontent/uploads/2016/04/InvitationFatihAlev.pdf
Jeg ønsker indsigt i:
1) Modtog Alev penge for oplægget?
2) Hvis ja, hvor stort var beløbet?
Formålet med aktindsigten er at belyse detaljer omkring
Københavns Kommunes brug af Fatih Alev, som er kendt for
sin støtte til ekstremisten Taha Jabir al-Alwani og for at
promovere islamisk lov.”

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
VINK brugte den 17. september 2012 Fatih Alev som oplægsholder i
forbindelse med en temadag om ungearbejde og foreninger - inklusion
via frivillighed.
Oplægget handlede om, hvordan forskellige muslimske
ungdomsforeninger i de forrige årtier bl.a. har understøttet unges
engagement i foreningslivet, velgørenhedsaktiviteter og deltagelse i
demokratiske valghandlinger.
Det var forvaltningens vurdering på daværende tidspunkt, at
oplægsholderen havde en særlig viden og indsigt i udviklingen af
muslimske ungdomsforeningers aktiviteter på civilsamfundsniveau i
København.
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I 2016 har forvaltningen udmøntet et charter for demokratiske værdier
for antiradikaliseringsarbejdet i Københavns Kommune, hvor vi
udelukkende samarbejder med personer, foreninger mv. som går ind
for charterets værdier. Vedlagt finder du charter for demokratiske
værdier for antiradikaliseringsarbejdet i Københavns Kommune.
I forhold til dit spørgsmål om honorering af Fatih Alev har vores
jurister vurderet, at du ikke kan anses som part i sagen, og
anmodningen derfor behandles efter lov om offentlighed i
forvaltningen (offentlighedsloven1), hvoraf § 7, stk. 1 bestemmer, at
enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er
indgået til eller oprettet af forvaltningen som led i dens administrative
sagsbehandling, herunder dokumenter indgået og oprettet som led i
forvaltningens udbudsforretninger.
Du gives derfor fuld aktindsigt jf. offentlighedsloven § 7 stk. 2.
Der blev givet et honorar for oplægget den 12. september 2012. Som
oplægsholder repræsenterede Fatih Alev foreningen Dansk Islamisk
Center. Dansk Islamisk Center modtog et honorar på 1.000 kroner for
oplægget.
Med venlig hilsen
Michael Baunsgaard Schreiber
Direktør, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
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Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
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