Udtalelse fra Skoleleder Anne Vibeke Lassen
Jeg bliver i Politiken 12/8-2011 udråbt til at være med i en organisation, der ifølge beskrivelsen i avisen er
fremmedfjendsk. Det er ualmindelig ubehageligt at blive sat i forbindelse med den slags synspunkter, og jeg kan
forsikre jer, at jeg absolut ikke har kendskab til nogen hemmelig organisation, og jeg vil kraftigt understrege, at jeg
tager skarpt afstand til de holdninger, som den ifølge avisen skulle repræsentere.
Dette har jeg da også forklaret meget grundigt til journalisten, som i skolens og min ånd er blevet inviteret til at
komme og besøge skolen her efter sommerferien, hvor skolen er i gang. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at han tager
udgangspunkt i skolens virkelighed, i stedet for at tage udgangspunkt i, hvordan han tror tingene er. Desværre blev
det ved det sidste, og journalisten har ikke været interesseret i at besøge skolen på en almindelig skoledag.
Jeg håber, at Politikens læsere kan gennemskue, at der ikke er dokumentation - men kun sammensat og manipuleret
spekulation - bag historien, og jeg er overbevist om, at I der kender mig både fra før og efter skolens start i 2007,
kender mig godt nok til vide, at jeg er et åbent og fordomsfrit menneske, og at der ikke er hold i journalistens
ubehagelige påstande. Det er meget grotesk at opleve, og det påvirker mig meget, meget dybt.
Jeg er frygtelig ked af, hvis jeg uden at vide det har været sammen med de forkerte mennesker på det forkerte sted og
på det forkerte tidspunkt. Jeg har gennem mit tidligere arbejde lavet nogle store integrationsprojekter i samarbejde
med kulturministeriet, fritidsklubber og SSP, og jeg kan i den forbindelse have været til møder, arrangementer eller
have haft korrespondance, hvor der kan være personsammenfald med medlemmer af denne organisation. Det vil jeg
aldrig kunne garantere ikke er sket. Jeg kan dog garantere, at jeg aldrig har været i noget selskab, hvor der er blevet
diskuteret noget, der kunne forbindes til fremmedfjendske og ekstreme holdninger. Jeg har aldrig deltaget i
arrangementer, der virkede lukkede og af den karakter, der beskrives.
Jeg har sammen med en tidligere kollega og ven for mange år siden lavet en frivillig idrætsforening Combifit efter
ønske fra en gruppe børn, hvoraf en stor del var 2-sprogede børn, der manglede noget at lave i sommerferien.
Foreningen har modtaget megen anerkendelse for sit arbejde og modtaget støtte fra integrationspuljen. Aktiviteterne
var tilrettelagt efter børnenes ønsker og talte boldspil, aerobic, dans, skydning, fitness, madlavning og styrketræning.
Skydeafdelingen blev etableret under Århus Firmasport.
Det er meget ubehageligt, at gode venskaber og personer, der kan have strejfet min vej pludselig kan forbinde mig til
den organisation, avisen beskriver. Jeg håber på ingen måde at kunne være registreret som medlem deraf, og vil igen
kraftigt understrege, at jeg på ingen måde har sympati for ekstreme synspunkter hverken på den ene eller den anden
fløj. Det ligger uendeligt fjernt fra mine intentioner og værdier.
Hvis jeg på nogen måde har haft forbindelse til eller kan kædes sammen med denne forening eller organisation, så må
jeg erklære, at jeg ikke er bekendt med nogen som helst form for ekstremisme og vil på ingen måde forbindes
dermed.
Som I ved, har jeg arbejdet hårdt for – og lægger et kæmpe engagement – i skolen og vores fælles arbejde, så jeg
håber meget, at vi nu hurtigt kan få arbejdsro til igen at fokusere på skolens værdier og vores gode og fine arbejde
med børnene.
Med venlig hilsen
Anne Vibeke

