Hei
Velkommen til seminar om lokal forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme (RVE).
Tid og sted: onsdag 30. november fra 0900-1400 på Union scene
Tema: Hvordan kan vi, som ansatte i kommunen og i fylkeskommunen, best forebygge RVE?
For hvor går grensen fra å være engasjert til ekstrem? Hva er forskjellen på å være rasist, religiøs,
ideolog eller politisk engasjert og ekstremist? Er det noen forskjell på å være kriminell og terrorist?
Hva er radikalisering? Har vi ekstremisme i Drammen? Hvem kan vi prate med og melde fra til når vi
er urolige for andres ekstreme holdninger?
Dette seminaret på dagtid er relevant for alle som jobber med barn og unge. Vi skal også ha et
seminar på kvelden for frivilligheten, med samme tema, men med noe forskjellige innledere. Dere er
selvsagt velkomne til å melde dere på begge deler! Informasjon om kveldsseminaret kan sendes ved
henvendelse til slt@drmk.no.
Påmelding til seminaret sendes til slt@drmk.no. Husk å skrive navnet til alle påmeldte
Påmeldingsfrist onsdag 23. november.
Klokka
0830-0900
0900-0915
0915-1000
1000-1015
1015-1100
1100-1115
1115-1200

Aktivitet
Registrering
Velkommen med ordfører Tore Opdahl Hansen
Tore Bjørgo "Hvordan forebygge kriminalitet generelt og ekstremisme spesielt?"
Pause
Tore Bjørgo "Hvordan forebygge kriminalitet generelt og ekstremisme spesielt?"
Pause
Politiet med radikaliserings- og ekstremismekoordinator Georg Østvold
"Hva er situasjonen i Drammen i dag?"

1200-1300
1300-1345
1345-1400

Temalunch
JustUnity - "Hvordan forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom?"
Oppsummering med SLT-koordinator Cecilie Nergaard Langeby

Temalunch innebærer at det vil være bord hvor det sitter en person som kan mye om forebygging,
kriminalitet, ekstremisme eller barn og ungdom. Du kan velge å sitte ved et slikt bord og snakke mer
om temaet under lunchen. Oversikt over temaer og temaverter vil bli lagt ut på intranett og hengt
opp på Union scene på seminardagen. Om du bare ønsker å nyte lunchen ved et bord uten å snakke
om et spesifikk tema går det helt fint også.
Vi gleder oss til å se dere på seminaret! Påmelding avklares med nærmeste leder.

Hilsen fra
Cecilie Nergaard Langeby
SLT-koordinator

Kristine Holmbakken
Rådgiver

Tore Bjørgo er professor ved Universitetet i Oslo og ved Politihøgskolen (bistilling). Han har lang
erfaring fra forskning innen blant annet terrorisme, høyreekstremisme, hatkriminalitet, samt gjengog ungdomskriminalitet og forebyggingsstrategier.
I sitt foredrag vil Bjørgo presentere en helhetlig og generell modell for forebygging av kriminalitet,
basert på ni forebyggende mekanismer. Disse kan tilpasses og anvendes på alle typer kriminalitet,
men virkemidlene for å aktivere de enkelte mekanismene kan variere mye mellom ulike
kriminalitetsformer. I foredraget viser han eksempler fra forebygging av innbrudd i bolig, kriminelle
ungdomsgjenger, bilkjøring i rus, organisert kriminalitet og terrorisme.

JUSTUNITY
VÅRT HOVEDMÅL ER Å FOREBYGGE RADIKALISERING OG EKSTREMISME
BLANT UNGDOM

YOUSEF ASSIDIQ
Medgrunnlegger av JustUnity
Har jobbet i Konfliktrådet, vært prosjektkoordinator for
forebygging av radikalisering og ekstremisme i
Minotenk.
Han har de siste seks årene samarbeidet tett med norske
kommuner, politiet og andre relevante aktører for å
forebygge radikalisering og ekstremisme.
Yousef var selv i en radikaliseringsprosess i perioden
2009 – 2010.
Han bruker også sin personlige erfaring både i samtale
med ungdom og når han holder foredrag rundt om i både
inn- og utland.

FATEN MAHDI AL-HUSSEINI
Medgrunnlegger av JustUnity
Initiativtaker til demonstrasjonen mot Den Islamske Stat (IS) 25.
august 2014 og vinner av Bergersenprisen 2014 for sitt
engasjement og sterke stemme mot ekstremisme.
Har jobbet i Irak som hjelpearbeider og har sett ekstremisme og
terrorisme på nært hold.
Har det siste året jobbet med å reise rundt i både inn- og utland
for å snakke til både skoler, politikere og mennesker i
førstelinjen om hvordan man kan forebygge og arbeide mot
ekstremisme.
Har også et stort engasjement for sosial kontroll knyttet opp mot
integrering og arbeidet mot ekstremisme.

SIRI MARIE SEIM SØNSTELIE
Medarbeider JustUnity
Siri har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner og
menneskerettigheter fra University of Essex og en
mastergrad i sikkerhetspolitikk fra University College
London.
Masteroppgaven hennes handler om forebygging av
voldelig ekstremisme og avradikalisering av personer som
har vært involvert i ekstreme grupper.
I tillegg til en solid faglig bakgrunn har Siri selv følt terror
på kroppen som en av de som overlevde angrepet på Utøya,
22. juli, 2011.
Hun har skrevet den sterke boken «- Jeg lever, pappa» om
sine opplevelser den dagen.

KONTAKT OSS FOR OPPDRAG PÅ :
post@justunity.no
eller ring koordinator i JustUnity; Carl-Ove Fæster (mobil: 41574528)

