Beskrivelse af trosgrundlag
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At fremme en bæredygtig integration af især unge på arbejdsmarkedet, så de tager
ansvar for eget liv og deltager aktivt og engageret i samfundslivet. Øge det gensidige
kendskab, venskab, respekt og forståelse imellem danskere og etniske minoritetsgrupper
og deres tro, kultur og medlemmernes integration. Deltage aktivt i medlemmernes
inddragelse i forenings-, fritid-, kultur-, samfunds- og arbejdslivet og arbejde for
udbredelse af viden om det danske samfund.
At medvirke til at udvikle medlemmernes almene viden, faglige ressourcer og
kompetencer.
At øge børn og unges medbestemmelse, inddragelse i demokrati, foreningsarbejde og
tilrettelæggelse af fællesaktiviteter.
At tilbyde skoleforedrag om Islam, og tilbyde besøg af skole- og gymnasieklasser, som
ønsker foredrag og information om religionen Islam.
At forebygge radikalisering og deltage i samarbejde med offentlige institutioner herom.
At udbyde lektiehjælp, undervisning i brug af edb, internet mv., samt at motivere unge til
at tage en uddannelse.
At skabe faste, trygge fritidstilbud og væresteder for børn, unge og ældre.
At skabe sociale og kulturelle netværk og herunder arrangere foredrag, debat,
information og oplyse om aktuelle, sociale, politiske og sundhedsmæssige emner. Skabe
debat og dialog. At arrangere religiøse og kulturelle
programmer/arrangementer/konferencer.
At præsentere Islams sande billede kendetegnet ved fred og tolerance, og at arbejde for
Islams spirituelle værdier og samtidig undervise om Islam i en dansk/europæisk kontekst.
At arbejde for at etablere et fredelige og tolerant miljø i det danske samfund.
At arbejde for at etablere fredelig sameksistens og tolerance mellem forskellige religiøse
og ikke-religiøse minoriteter/grupper i det danske samfund.
At tjene som et bedested og et sted for afholdelse af religiøse arrangementer særligt for
de muslimske medlemmer.
At inddrage kvinder i det sociale og samfundsengagerende arbejde og styrke deres rolle i
familien
I særlig grad at arbejde for beskyttelse af kvindernes rettigheder og mod vold og
undertrykkelse af kvinderne i det danske samfund. Forebygge misbrug, vold, kriminalitet
og sociale problemer.
At udføre velfærdsarbejde og velgørenhedsarbejde både i Danmark og i udlandet fx ved
at hjælpe de udsatte mennesker efter naturkatastrofer rundt omkring i verden.

At hjælpe ved begravelse af muslimske afdøde personer i Danmark eller udlandet.
Foreningen samarbejder med alle private/offentlige organisationer og institutioner og
støtter alle aktiviteter, der falder indenfor foreningens formål.

