
Lokal identitet
- Lokal forebyggelse

Introduktion 

Et stærkt lokalt sammenhold kan være med til at forebygge radikalisering, ekstremisme og mistrivsel mere 
bredt. Brug denne øvelse til at få skabt en fælles forståelse af jeres lokalmiljøs styrker og særlige karakter-
træk. I har garanteret meget at være stolte af, og det må gerne blive italesat.

Målgruppe og praktiske forhold

Lokal identitet – Lokal modstand er målrettet unge og voksne fra lokale foreninger, organisationer, myn-
digheder og erhverv. Det bør efterstræbes, at der er deltagere fra mindst tre forskellige foreninger og 
organisationer og i alt mellem 10 og 40 deltagere. 

Øvelsen kræver papir og skriveredskaber samt at en person agerer facilitator. Facilitatoren skal på for-
hånd ahve sat sig ind i øvelsen.

Øvelsens varighed: 1 til 1½ time. Det er ikke nødvendigt at gå igennem alle udsagn – facilitatoren kan 
udvælge dem, der er mest relevante for gruppen.

Trin for trin:

1 Deltagerne inddeles af facilitatoren i grupper af tre til fem personer. Det tilstræbes, at grupperne består af 
personer, der ikke kender hinanden på forhånd.

2 Facilitatoren læser et udsagn op, som bliver fulgt af et spørgsmål eller en opgave til grupperne. Udsagn og 
spørgsmål findes nederst i denne øvelsesbeskrivelse.

3 Grupperne diskuterer internt i 3-5 minutter deres svar på spørgsmålet/opgaven. 

4 Hver gruppe præsenterer på skift deres svar på spørgsmålet/opgaven. Facilitatoren har til opgave at få 
deltagerne til enten at finde det ”bedste” svar – alternativt, at deltagerne sammen med facilitatoren får 
skrevet elementer fra de forskellige bud sammen til en fælles sætning.

5 Punkt 2-4 gentages, indtil alle udsagn er blevet behandlet af grupperne.

6 Der holdes en pause, hvor facilitatoren har mulighed for at indsamle de forskellige udsagn og skrive det 
sammen til en samlet fortælling for lokalområdet. Facilitatoren har mandat til – på baggrund af inputs fra 
deltagerne – at komme med et bud på en samlet beskrivelse af, hvad der ifølge deltagerne kendetegner 
lokalsamfundet. 

7 Facillitatoren præsenterer den samlede beskrivelse. 

• Er der noget, der skal korrigeres? Er der noget, der skal tilføjes? 

8 Refleksion 

• Har denne workshop givet nye tanker om jeres lokalmiljø?

• Hvordan kan vi bruge denne fortælling? 

• Hvad vil I konkret gøre efter denne workshop? 



1 ”Et stærkt lokalsamfund er i stand til at identificere fælles interesser til trods for politiske, ideologiske og religiøse 
meningsforskelle.”
Hvad er vores fælles værdi?
F.eks. at vores børn er glade? At vi elsker god mad? At vores unge har sunde interesser? 

2 ”I et stærkt lokalsamfund taler vi respektfuldt og ikke-generaliserende til hinanden og formår at se personer og 
ikke ”blot” titler eller gruppeidentiteter.”
Hvad gør vi hos os?
F.eks. bryder vi ind, hvis vi hører, at der bliver talt nedladende mod en bestemt samfundsgruppe. Vi tænker 
over det, når vi kommunikerer med pressen. Vi sørger for at formidle positive historier om nogle af de ud-
satte og stigmatiserede grupper, der kan være med til at udfordre de fordomme, der er knyttet til dem. 

3 ”Et stærkt lokalsamfund organiserer for eksempel politiske debatmøder og indsamlinger til at bistå ofrene for 
internationale konflikter og giver dermed et modspil til de stemmer, der fremhæver et voldeligt svar på verdens 
problemer.”
Hvordan bakker vi hinanden op om de sager, der optager os?
F.eks. arrangerer vi støttekoncerter, hvor overskuddet går til den gode sag. Vi er fælles om en oplys-
ningskampagne, der informerer om begivenheden. Vi inviterer udenlandske gæster til at holde foredrag 
om sagen. Vi giver os tid til at lytte, når en elev eller en nabo er bekymret og gerne vil dele sine tanker.  

4 ”Et stærkt lokalsamfund har plads til os alle sammen. Når nogle af vores naboer kommer ud på et sidespor, tager 
vi afstand fra deres handlinger, men vi giver ikke op på dem som mennesker.”
Hvad vil vi gerne, at de unge kender os for?
F.eks. sørger vi for hos os at hjælpe de unge tilbage i de frivillige organisationer, hvis de har været ude i en periode 
f.eks. pga. en straf. Hos os prioriterer vi menneskelige ressourcer til at imødekomme også de personer, der kræver 
mere overskud og rummelighed. Vi hjælper de unge med at få nye relationer i f.eks. skole og klub, så de kan komme 
ud af de negative fællesskaber, de måske er blevet en del af.  Vi hjælper de unge med praktikpladser og arbejde.  

5 ”I et stærkt lokalsamfund kan vi tale om alt – også når det er emner, der gør ondt. Vi ser hinanden og har tid til 
at lytte, når vi kan se, at vores naboer har brug for at blive hørt. Vi tør også godt sætte svære emner på dagsor-
denen, såsom alkoholmisbrug, vanrøgt, kriminalitet og radikalisering.”
Hvad er soundtracket til vores lokalområde?
F.eks. Kanye West- Empire State of Mind, Anne Linnet – Barndoms gade, Suspekt – Proletar.  

6 ”Et stærkt lokalsamfund arbejder sammen og er altid åbent over for nye ideer til, hvordan man kan holde usunde 
elementer som bander og ekstremister ude af vores miljø og væk fra vores unge.”
Hvordan holder vi gang i vores indbyrdes kontakt for at modstå kriminalitet og ekstremisme?
F.eks.: Vi har en opdateret telefonliste, så vi kan kontakte hinanden, hvis vi ser noget bekymrende. Vi holder et 
åbent møde hvert kvartal for at diskutere vores unges trivsel. Vi har en aktiv facebookgruppe, hvor vi deler de 
inspirerende historier fra vores børns og unges liv, som gør os stolte.

Udsagn


