
 
 

STORMØDE: VIDEN OG SAMTALESALON 

Bydelsmødrenes Landsorganisation benyttede det 

årlige landsmøde, hvor frivillige fra alle 

lokalforeninger samles, til at sætte fokus på 

radikalisering. Ønsket var at aftabuisere begrebet og 

styrke Bydelsmødrenes viden om emnet.  

Første del af programmet bestod af oplæg fra henholdsvis CERTA, Amal Hayat Danmark, en forening som bl.a. 

hjælper forældre, der er bekymrede for, om deres børn er på vej til at blive radikaliseret, og Politiets 

Efterretningstjeneste omkring det forebyggende arbejde med radikalisering og ekstremisme. For at sætte 

oplægsholdernes viden i spil blev deltagerne bedt om at diskutere udvalgte udsagn med deres sidemakker ud 

fra deres egne erfaringer.  Udsagnene lød blandt andet:   

 ”Religion, uddannelse og økonomisk situation er ikke nødvendigvis grunden til, at en person bliver 

radikaliseret”. 

 ”Mange af dem vi ser, der bliver radikaliseret, de mangler en stærk familie. Når man er en del af en 

stærk familie, har man en ramme for et godt liv”.  

Herefter fortsatte arrangementet med ”samtalesalon”. Forud for mødet havde arrangørerne forberedt en 

række spørgsmål, der var printet på ”samtalemenuer” og fordelt på bordene. Grupperne bestod af 6-8 

personer, og alle blev opfordret til at finde et bord med nogen, de ikke kendte. Samtalesalonen var en 

mulighed for at dele erfaringer, ideer og bekymringer. Der blev ikke taget referat, men hvert bord havde en 

”bordvært”, der sikrede, at samtalen gled. Efter samtalesalonen var der fælles opsamling og refleksion. 

Samtalemenuen til højre er udarbejdet af Bydelsmødrenes Landsorganisation med inspiration fra Borgerlyst. 

 

 

 

 

 

Målgruppe: Frivillige bydelsmødre 

Antal: 200 deltagere 

Varighed: 2 ½ time 

Arrangør: Bydelsmødrenes Landsorganisation 

”På landsmødet blev det slået fast, at radikalisering er der, og det blev gjort klart, at det ikke 

nødvendigvis er farligt at snakke med forældrene om det. Forældrene har tillid til os, og vi kan 

snakke med dem om emnet, og hvis de stadig mangler viden, kan vi sende dem videre”. 

Frivillig fra Bydelsmødrerne 



 
 

 

 

Spilleregler 

Alle skal deltage, og alle skal være åbne overfor at tale med og lytte til 

hinanden. I bruger spørgsmålene i samtalemenuen som inspiration. 

 

Start med en introduktionsrunde 

Fortæl jeres navn, hvor I kommer fra, og hvorfor I er blevet Bydelsmødre. 

 

Tal om spørgsmål i samtalemenuen 

Efter 60 minutter stoppes samtalesalonen, og vi går tilbage til salen og vender 

vores inputs i plenum. 

 

 

Samtalemenu I: Den lokale viden & erfaringer 

 

 Hvilke tanker satte den nye viden i gang hos jer omkring 

fællesskaberne i jeres egne lokalområder? 

 Kan du som Bydelsmor påvirke en ung, der er ved at blive 

radikaliseret? Og er det en Bydelsmors opgave? 

 Hvor stort et ansvar kan og skal en Bydelsmor tage på sig? 

 Hvordan kan I hjælpe bekymrede forældre? 

 Har oplæggene på scenen givet jer gode ideer til noget, I kan gøre frem 

over i jeres Bydelsmødregruppe? 

 

 

Samtalemenu II: Fællesskaber  

 

 Hvilke fællesskaber har haft størst betydning i dit liv? 

 Hvad indeholder et godt fællesskab for dig? 

 Har du været med til at skabe fællesskab? 

 Er der fællesskaber, man ikke kan blive en del af? 

 Hvilke fællesskaber, synes du, fungerer godt i Danmark? 

 Hvilke vil du gerne styrke? 

 

 

Om salonen 

I Bydelsmødrene har vi erfaring med, at fællesskaber er vigtige. Den næste 

halve time skal I være fælles om noget med de mennesker, der er rundt om 

bordet og lære hinanden lidt bedre at kende. I skal snakke om det emne, der står 

ovenfor. Der er ikke rigtige og forkerte svar. Spørgsmålene i menuen er til 

inspiration. 

 

 


