
Hvordan kan civilsamfundet bidrage til myndighedernes 
arbejde med at forebygge ekstremisme og radikalisering?

TEMADAG

Dato
5. februar 2018.

Tid
Kl. 12.30-17.00.

Sted
MBK
Pilestræde 61, 1. sal
1112 København K

Tilmelding
Hos Katrine Dyrlund, kjd@siri.dk, 
senest 20. januar 2018.

Skriv venligst navn samt organisa-
tion/arbejdsplads.

Pris
Gratis.

Parkering
Der er enkelte parkerings- 
muligheder på adressen.            

Derudover henvises til p-kælder 
på Israels Plads, 1361 København 
K.

Den danske indsats for at forebygge radikalisering og ekstremisme er i vid udstrækning 
forankret hos offentlige myndigheder både nationalt, regionalt og lokalt. Frivillige 
foreninger, boligsociale aktører, gadeplansorganisationer og andre aktører fra civilsam-
fundet bliver kun inddraget i mindre omfang, og der eksisterer endnu ikke velafprøvede 
tilgange til, hvordan de bedst bliver inddraget i forebyggelsesarbejdet.

Nogle kommuner har gode erfaringer med at samarbejde med civilsamfundet i indsatsen 
for at forebygge radikalisering og ekstremisme, mens andre kommuner enten arbejder på 
at styrke samarbejdet eller endnu ikke har konkrete erfaringer.

Selvom relevante aktører fra civilsamfundet ikke nødvendigvis arbejder direkte med 
at skabe tryghed eller forebygge radikalisering og ekstremisme, kan der alligevel være 
potentialer og styrker, som med fordel kan drages nytte af.

Socialt Udviklingscenter SUS og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme 
inviterer til temadag om, hvordan civilsamfundet og offentlige myndigheder kan styrke 
samarbejdet og dermed forbedre den samlede danske indsats for at forebygge radika-
lisering og ekstremisme.

Dagen byder på oplæg fra Karin Ingemann, leder af Nationalt Center for Forebyggelse af 
Ekstremisme, Sussi Maack, chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS, samt andre rele-
vante aktører fra både offentlige myndigheder og civilsamfundet. Tilsammen skal de gøre 
os klogere på, hvad og hvordan samarbejdet mellem civilsamfundet og myndigheder er 
defineret - er det metoden, målgruppen, geografien eller noget helt fjerde?
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Program
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12.30

13.00

13.15

13.35

14.15

14.45

15.00

15.30

16.00

16.45

17.00

Tilmelding og frokost

Velkomst
Karin Ingemann, leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Kan civilsamfundet arbejde med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme? Hvordan og på hvilken måde?
Sussi Maack, chefkonsulent, SUS

Hvordan kan samarbejdet mellem civilsamfund og kommune styrkes?
Stine Degnegaard, director, Deloitte

Fritidsakademiets arbejde med at understøtte unge i en positiv udvikling - hvordan arbejder vi forebyggende i udsatte 
boligområder?
Mudi Jarkass, Fritidsakademiet

Pause

Samarbejdet mellem Kolding Kommune og Somalisk Forening - hvordan forebygger vi sammen?
Kim Hansen, Kolding Kommune og Mohamed Abdulahi, Somalisk Forening

Københavns Kommunes Demokraticharter. Hvordan er charteret med til at skabe gode rammer for samarbejdet med 
civilsamfundet?
Thea Erschens, VINK - Københavns Kommune

Hvad definerer samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfundet om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme?
Deltagerdrøftelse i workshop v/SUS

Opsamling

Tak for i dag!


