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I 1970’erne immigrerede de første muslimer til Danmark. De 
har efter bedste evne forsøgt at etablere en tilværelse, 
bibeholde deres identitet samt være en integreret del af 
samfundet.  
 
Retorikken over for danske muslimer har fra nogle politikere og 
meningsdanneres side været særdeles sorgende og 
samfundssplittende. Den har bl.a. medført, at unge, som er 
født, opvokset og har hjem i Danmark, føler sig fremmedgjorte 
og identitetsløse.

HVEM ER ANSVARLIG, OG HVEM FORMER FREMTIDEN?
 
Vi er ansvarlige, Vi skal tage ansvar og Vi skal forme fremtiden. 
Derfor skal vi bygge en solid og bæredygtig dansk platform, som 
repræsenterer danske muslimer og deres interesser. Platformen 
skal bidrage til at udvikle, hjælpe og præge ikke kun muslimer, 
men samfundet som helhed. IChange er sat i verden for at dække 
netop dette behov og fungere som den eftertragtede platform.  
Herudover fokuserer IChange på personlig udvikling, og udbyder 
kurser, særligt for de unge, der understøtter deres dannelse og 
uddannelse, således at de kan opnå deres fulde potentiale.



HVAD GÅR MIN STØTTE TIL? 
 
For at sikre den bedste repræsentation af muslimer er det 
nødvendigt med en professionel tilgang. Repræsentationen af 
danske muslimer skal således varetages af et fuldtidsansat 
personale med de rette faglige kompetencer. Dit bidrag er 
med til at drifte og udvikle den professionelle repræsentation 
samt understøtte en positiv udvikling, særligt for ungdommen.

25kr. 50kr. 75kr.

Kreditkort

STØT VORES ARBEJDE

Du kan støtte vores arbejde med et månedligt bidrag via 
MobilePay, kreditkort og bankoverførsel via vores hjemmeside 

www.ichange.dk  



ICHANGES VISION 
Dannede, engagerede og lykkelige borgere fylder de danske 
hjem, gader og arbejdspladser. Et samfund, der bygger på 
tolerance, empati og medmenneskelighed, er et forbillede for 
resten af de europæiske nationer. 
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MANGFOLDIGHED
IChange rummer forskelligheder og giver plads til individets 
valg og ønsker. Respekt og tolerance for forskelligheder er 
essentielt for, at mangfoldigheden kan trives og være til gavn. 
Diversiteten er en styrke og en kulturel berigelse.  
 
KVALITET
Alt hvad IChange producerer, udvikler og afvikler skal være af 
højeste kvalitet. Med kvalitet menes, at vi værner om vores 
medlemmers interesser ved at sikre, at vi altid udbyder det 
bedst mulige. Det er vigtigt, at vi kan se os selv i spejlet, og 
føle stolthed over vores arbejde og indsats.  
 
GENNEMSIGTIGHED
IChange spiller en aktiv rolle i samfundet og forpligter sig 
derved til ærlighed og åbenhed. Det er vigtigt, at vores 
medlemmer samt offentligheden altid har mulighed for at 
opnå indsigt. Med gennemsigtigheden sigter vi efter at opnå 
en konstant og vedvarende tillid. 
  


