Oslo kommune
Bydel Grünerløkka
Enhet for mangfold og integrering

Enhet for mangfold og integrering inviterer til Kveldsforum

Hvordan få til økt foreldreengasjement i det
forebyggende arbeidet mot radikalisering og
voldelig ekstremisme:
-Veiledningsstrategier, metoder og arbeidsmåter
Forskning viser at foreldre og foresatte er en viktig ressurs i det forebyggende arbeidet mot
radikalisering og voldelig ekstremisme. Veiledning til foreldre og foresatte er nevnt blant de viktigste
tiltakene i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. For alle aktører i feltet bør
foreldrene være en viktig målgruppe.
Dette Kontaktforumet ønsker å åpne for diskusjoner og erfaringsutveksling. Målet er å øke kunnskapen
om utfordringer og muligheter knyttet til bevisstgjøring av foreldre i forhold til det forebyggende
arbeidet mot radikalisering.
Temaer som vil bli tatt opp:
• Hva kan gjøres og hvordan for å styrke foreldrene?
• Hvilke muligheter finnes hos enkelte aktører for å rekruttere/trekke flere foreldre inn i det
forebyggende arbeidet?
• Hvilke utfordringer møter aktørene i sitt veiledningsarbeid rettet mot foreldre?
• Hvordan utnytte foreldrene som ressurs i det forebyggende arbeidet?

Program:
• Funn og erfaringer fra Fafo´s forskning om foreldreveiledning. Hvilke tilnærminger/strategier
anvendes i dag? Hva fungerer, og hva fungerer ikke?
Silje Sønsterudbråten, forsker, Forskningsstiftelsen Fafo
• Hjelpeapparatets og sivilsamfunnets erfaringer med foreldreveiledning og forebyggende tiltak
rettet mot innvandrerforeldre. Innlegg fra ulike ressursmiljøer:
o SaLTo, Isabel Espinoza, SaLTo-koordinator i Bydel Frogner
o Hellerud videregående skole, Asefa Faris, minoritetsrådgiver i Hellerud vgs
o Rahma Konfliktråd (RKR), Ali Battakh, leder, og Rachida Amaanane, nestleder i RKR
o Islamske Samfunn Millî Görüş (ISMG), Mehmet Temel, leder i ISMG-Oslo
o Minotenk, Navjot K. Sandhu, politibetjent og styreleder for Minotenk
• Paneldebatt: Rekrutteringsstrategier og samarbeid mellom aktører i det forebyggende arbeidet.
Hvilke modeller og tilnærminger fungerer best? Hvilke tiltak som bør iverksettes?
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Torsdag 15. februar kl. 17–20
BU-salen, Bydel Grünerløkka, Markveien 57, inng. Korsgata

https://goo.gl/14Znto
Tirsdag 13. februar
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