
 

 
 

VINK INVITERER TIL DIALOG-
MØDE OM HIZB UT TAHRIR OG 
SALAFIMILJØER I KBH 
 
 
 
 
De seneste år, er den danske befolkning blevet be-
kendt med grupperinger i Danmark, som arbejder 
for oprettelsen af et kalifat, sharia-zoner og  
opfordrer til afholdelse fra demokratisk deltagelse i 
samfundet. Ved dialogarrangementet vil vi se  
nærmere på, hvem disse grupper er, hvem der  
tiltrækkes af deres budskaber og hvordan  
grupperne arbejder. På den måde vil vi forsøge at 
nuancere debatten og imødegå nogle mediers  
ensidige håndtering af tematikkerne.  
 
 
Vi skal bl.a. diskutere 
 

 Hvordan man som medarbejder med unge-
kontakt kan forstå den unges tiltrækning af 
ekstreme fortolkninger af Islam.  

 Hvordan man kan håndtere og forholde sig 
til en ung, der er aktiv i Hizb ut-Tahrir. Og 
bør man blive bekymret, hvis en ung viser 
interesse for salafisters ønske om at indføre 
såkaldte ’shariazoner’ i dele af København. 

 Hvilke bevæggrunde og mekanismer, der 
spiller en rolle i de unges religiøse fælles-
skaber og tilhørsforhold. 

 
 

   

 

 
 

NETVÆRK TIL FÆLLES LÆRING ER ET  
SAMARBEJDE MELLEM VINK OG MHT  
CONSULT  
 
STØTTET AF SOCIAL- OG  
INTEGRATIONSMINISTERIET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNGE OG 
RELIGIØSITET 
PÅ KANTEN AF 
SAMFUNDET 
17. APRIL 2012 KL. 10.00  

OPLÆG V/ KATE ØSTERGAARD, 
KIRSTINE SINCLAIR &  
KHALID AL SUBEIHI 

 



 
HVAD ER VINK? 
VINK er en videns- og rådgivningsenhed for personale med 
ungekontakt i Københavns Kommune. VINK giver rådgivning 
om inklusion, den svære dialog og tidlig forebyggelse af radi-
kalisering.  
 
HVEM KAN BRUGE VINK? 
VINK er relevant for dig, hvis du er lærer, pædagog, gade-
plansmedarbejder, socialrådgiver, bibliotekar, jobkonsulent, 
integrationsmedarbejder el.lign. og i dit daglige arbejde har 
kontakt med unge i alderen 14 til 25 år. 
 
VINKs tilbud er gratis og omfatter: 
 

 Netværksdannelse mellem professionelle og  

frivillige aktører, der arbejder med samme  

målgruppe af unge. 

 Ressourcepersoner, der står klar med personlig vej-

ledning, hvis du har en konkret bekymring eller vil vi-

de mere om håndtering af unge i modstand. 

 Vidensoplæg med fokus på inklusionspædagogik, 

konfliktløsning, interkulturel kommunikation samt 

radikale idéer og grupper i København. Derudover 

bestræber vi os på at tage følsomme  

politiske/religiøse/kulturelle emner op til  

diskussion, med formålet at afmystificere, skabe dia-

log og erfaringsudveksle på tværs af  

forvaltninger og organisationer.  

 
 

          PROGRAM FOR DIALOGMØDE 

 Kl 10.00 – 10.05  Ankomst   
  

Kl. 10.05-10.10  
 
Velkomst og præsentation af visionerne bag ”Netværk til fælles læring” v/ Christine Lunde 
Rasmussen, VINK-sekretariatet, Københavns Kommune. 

 Kl.10.10-10.30 Salafimiljøer i Danmark v/ Kate Østergaard, Forskningsadjunkt og ph.d.,  
Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier  

 Kl.10.30-10.50 
 
Kl.10.50-11.10 

Hizb ut-Tahrir i Danmark v/ Kirstine Sinclair, Adjunkt og ph.d., Syddansk Universitet, Center  
for Mellemøststudier. 
Mødet med unge islamister i det daglige gadeplansarbejde v/ Khalid Alsubeihi,  
Socialarbejder og underviser v. Viden til medspil og modspil. 

 Kl.11.10-11.40    Spørgsmål og diskussion til oplægsholdere  
 Kl.11.40-11.55 Pause 
 Kl.11.55-12.55 Case-arbejde 
 Kl.12.55-13.15+ 

 
Opsamling og afrunding v/ Muhammad Hee, VINK-sekretariatet, Københavns Kommune. 
 

   
Efter arrangementet slutter kl 13.15 anbefaler vi, at deltagerne bliver til at netværke og  
erfaringsudveksle med de øvrige deltagere, hen over et let måltid mad. 

   
   

TID OG STED 
Tirsdag den 17. april 2012  
kl. 10.00 – 13.15+  
 
Kulturstaldene ved Halvtorvet, Forsamlingshuset (bag Cafe Mandela) 
Onkel Dannys Plads 1-9 
1711 – København V 
 
 
TILMELDING 

  Tilmelding sker ved at sende en mail med navn og arbejdsplads til a72v@bif.kk.dk.  
Det er gratis at deltage og fungerer efter først til mølle princippet. Der er 45 pladser. 
  
SPØRGSMÅL? 
Ring på telefon 33 17 32 22 til Muhammad Hee  
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