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Det er en forkert beslutning at droppe jule-
træet hos boligforeningen Egedalsvænge i 
Kokkedal.

Det mener Det Islamiske Trossamfund i 
Danmark, der nu tager bladet fra munden i 
den kontroversielle sag.

»Med forbehold for at jeg ikke kender 
alle detaljer, så er det en beslutning, der bør 
genovervejes,« siger Imran Shah, talsmand for 
Det Islamiske Trossamfund i Danmark.

Holdningen i foreningen er, at beslutnin-
gen i boligforeningens bestyrelse, der har et 
muslimsk flertal, er udtryk for diskrimina-
tion.

»Helt principielt skal der være plads til, at 
ikke-muslimer skal have lov til at praktisere 
deres tro, uanset om det er i Jordan, Pakistan, 
Danmark eller andre lande. Det er der religiøs 
konsensus omkring,« siger Imran Shah.

Sagen har desuden affødt mange henven-
delser til trossamfundet.

»Vi har oplevet et massivt antal telefonop-
kald, hvor vi bliver svinet til og truet på det 

groveste. Det er desværre en konsekvens af, 
at sagen af uvidende politikere bliver taget til 
indtægt for alle muslimer,« siger talsmanden 
for  trossamfundet, der er et frivilligt fælles-
skab for forskellige nationaliteter  i  Norden.

Uenighed om forløbet
Onsdag kom det frem, at et snævert flertal i 
boligforeningen Egedalsvænges bestyrelse 
havde besluttet at droppe det traditionelle 
juletræ, der ville koste 6.000-7.000 kroner.

Beslutningen blev taget 31. oktober på 
trods af, at samme forening netop havde brugt 

60.000 kroner på en fest for den muslimske 
højtid eid. Foreningens bestyrelse er uenig 
om forløbet. Flertallet hævder, at ingen ville 
påtage sig opgaven med at stå for indkøb af 
juletræet. Det er dog en udlægning, der er 
blevet afvist af flere repræsentanter for min-
dretallet.

Siden har en privatperson bebudet, at 
han vil donere penge til såvel foreningens 
juletræ i år samt fejringen af næste eid-fest i 
Egedalsvænge. Kulturminister Uffe Elbæk (R) 
er blevet kaldt i samråd i Folketinget af Dansk 
Folkeparti på grund af balladen. B
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Der mangler masser af billige boliger til uden-
landske studerende i København, og det giver 
universiteterne problemer med at tiltrække 
unge fra udlandet, ligesom det giver hovedsta-
den problemer med at fremstå som en inter-
national uddannelses- og vidensby.

De videregående uddannelser i hovedsta-
den melder om et stigende behov for skaffe 
boliger til de mange tusinde, internationale 
studerende, der enten læser et eller flere seme-
stre eller vælger at tage en hel uddannelse på 
danske universiteter.

Copenhagen Business School (CBS) har i 
dag godt 4.200 internationale studerende på 
udvekslingsophold eller på fuldt studie. Ifølge 
rektor Per Holten-Andersen lykkes det i dag 
»kun lige med nød og næppe« at skaffe boliger 
til dem. Men frem til 2020 vil antallet af uden-
landske studerende på CBS ifølge beregninger 
stige til 5.600.

»Vi er allerede i en situation, hvor vi ikke 
kan stille en boliggaranti, og nogle gange er 
de boliger, de udenlandske studerende får, så 
dårlige, at de vender om og tager hjem,« forkla-
rer han: »Boligmanglen betyder også, at vi får 
et dårligere ry i udlandet, end vi burde, og den 
forhindrer vores muligheder for at lave nye 
udvekslingsaftaler med udenlandske univer-
siteter.«

Bejler til Københavns kommune
Københavns Universitet forventer også flere 
studerende fra udlandet. I dag er der f.eks. 
3.719 internationale studerende, der tager hele 
deres uddannelse på Københavns Universitet. 
Det tal skal efter planen stige med seks pro-
cent de kommende tre år for studerende uden 
for Norden.

Da universiteterne ikke selv må bygge 
eller drive kollegier, efterlyser Per Holten-
Andersen, at Københavns Kommune eller 
andre kommer i gang med at bygge boliger til 
udlændingene. 

Derfor er han også begejstret for et helt 
nyt initiativ af bl.a. erhvervsmanden Jørgen 
Rossen, der med det store Cité Internatio-
nale Universitaire de Paris som forbillede vil 
opføre The International Student City of 
Copenhagen (ISCC) på Amager tæt på Sundby 
metrostation.

CBS har sammen med bl.a. Københavns 
Universitet og IT-Universitetet givet 25.000 
kroner hver og deres støtte til projektet, der 
»stille og roligt vokser«, som Jørgen Rossen 
udtrykker det.

Planen er at opføre 5.000 lejligheder til stu-
derende og skabe en slags studenterby, hvor 

Universiteter e! erlyser studenterboliger

Internationalisering. Der er store problemer med at skaffe boliger til udenlandske studerende i 
København. Men en ny  studenterby med 5.000 boliger på Amager kan  være en del af løsningen. 

Sundby

Bella Center

Ørestad

Vestamager

Amager
Fælled

ØRESUNDSMOTORVEJEN

Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) driver studieboliger for 10.000 studerende hvert år. 
Fotos fra CIUPs hjemmeside.

 H Med den store kollegieby Cité Internatio-
nale Universitaire de Paris som forbillede vil 
en række danskere – bl.a. erhvervsmanden 
Jørgen Rossen og den danske ambassadør i 
Frankrig Anne Dorte Riggelsen – oprette en 
tilsvarende by i København.

 H De ønsker at opføre byen på et 150.000 
kvadratmeter stort areal ved Sundby 
metrostation. Den skal indeholde lejlighe-
der til 5.000 studerende og skal afhjælpe 
manglen på billige boliger i København til 
udenlandske studerende.

 H Meningen er, at et land, f.eks. Norge, 
etablerer og betaler et hus i byen. Halvdelen 
af beboerne skal være norske unge, resten 
skal være af anden nationalitet. Håbet er, at 
mange lande vil etablere sådanne huse.

 H Projektet hedder The International 
Student City of Copenhagen (ISCC).

 H Cité Internationale Universitaire de Paris 
blev oprettet i 1920erne.

fakta  H
Fransk forbillede

en lang række lande opfører og betaler hver 
deres hus med studenterlejligheder. Dertil 
kommer en stor fællesbygning, et internatio-
nalt hus, med alt fra bespisning til teaterscene 
og sportsfaciliteter.

Der er blevet stiftet en venneforening til 
projektet. Senere er det ifølge Jørgen Rossen 
meningen at oprette en fond, der skal realisere 
projektet og forsøge at skaffe de fornødne 
midler fra bl.a. fonde og mæcener. 

Jørgen Rossen oplyser, at By og Havn, der 
ejer jorden ved Sundby metrostation, er »gået 
med på at forhandle en hensigtserklæring om 
leje af 150.000 kvadratmeter jord«.

»Det her er det helt rigtige for København. 
Det er jeg sikker på,« siger Jørgen Rossen.  
Selvom han er optimist, er han forsigtig med 
at sætte pris og tidshorisont på projektet.

»Vi har givet os selv to år til at skaffe jorden, 
så vi kan komme videre med projektet og 
bygge i etaper. Hvis alt går vel, står de første 
huse klar om seks-otte år,« siger han.

Internationalisering
Liberal Alliances Lars Berg Dueholm i kom-
munens Borgerrepræsentation er sikker på,  at 
»der er reel politisk interesse« for ISCC.

»Hvis vi i endnu højere grad skal blive 
en vidensby, har vi brug for at kunne til-
trække dygtige studerende fra udlandet. 
Og det kræver, at der er boliger til dem, som 
de kan betale,« siger han og henviser til, at 
kommunens investering på 150 millioner 
kroner i anlægsudgifter til en ny europa-
skole »vidner om vilje til at bruge midler på 
internationalisering«. B

Erhvervsmanden Jørgen Rossen ønsker 
at bygge 5.000 lejligheder reserveret til 
studerende ved Sundby station.

REDIGERET AF HANNE BROS. LAYOUT: PETER TEGLLUND / NATIONALT /               .13BERLINGSKE  /  1.SEKTION  /  LØRDAG 10.11.2012


