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CoCoRa – Nyhedsbrev Nr. 2
Så er de to første projektfaser fuldført: CoCoRa
samarbejdsprogram og CoCoRa træningsprogram for unge med
muslimsk baggrund.
Det toårige EU-støttede Erasmus+ projekt “Community Counteracting
Radicalisation” (CoCoRa) blev indledt med et samarbejdsprogram i foråret 2016,
hvor vi i Danmark indgik aftale med Islamisk Center for de Europæiske Lande
(ICEL) om i fællesskab at planlægge og gennemføre et forebyggende
træningsprogram for unge fra organisationen.

De europæiske CoCoRa partnere ved møde hos den østrigske partner i Innsbruck, januar 2017

De lokale forebyggelses- og træningsprogrammer for unge er afviklet i perioden
fra september 2016 til februar 2017. På et transnationalt partnermød den 24. og
25. januar 2017 i Innsbruck udvekslede CoCoRa partnerne erfaringer og
feedback
fra
den
lokale
planlægning
og
implementering
af
forebyggelsesprogrammet for unge. De gennemgående programtemaer på tværs
af partnerlandene har blandt andet været radikalisering og voldelig ekstremisme,
aktivt medborgerskab, interkulturel forståelse og kompetence, empowerment og

lokale aktivitetsmuligheder mv. Inden for den fælles temaramme har partnerne
tilpasset programaktiviteterne til de lokale forhold og betingelser. Det gælder
lokale samarbejdsmuligheder såvel som forudsætninger, forventninger og behov
blandt de lokale unge, for eksempel de unges alder, uddannelsesbaggrund,
sprogkompetencer mv.

CoCoRa forebyggelsesprogram i København/Danmark…
I Danmark har koordinator og partnerorganisation mhtconsult gennemført et
længerevarende og ekstensivt træningsprogram med 1-2 aftenmøder månedligt i
vores samarbejdsorganisations lokaler. Omkring 10 unge muslimer, der alle har
haft tilknytning til samarbejdsorganisationen ICEL, har deltaget i programmet.
Gruppen har bestået af lige mange unge kvinder og mænd i alderen fra 18 til 27
år. De fleste har enten været skole- og uddannelsessøgende samt i job.
Ved det første møde testede og godkendte deltagerne det programforslag, som
var sammensat i samråd med repræsentanter og kontaktpersoner fra ICEL.
Derefter er rækkefølgen af temaer blevet tilpasset til deltagernes løbende behov
og engagement. Unges radikalisering og overgang til voldelig ekstremisme var et
af de første temaer på dagsordenen. Gennem brainstorming og diskussioner
reflekterede deltagerne I fællesskab over mulige samfundsmæssige,
sociokulturelle, uddannelsesmæssige og personlige årsagssammenhænge og
forklaringer bag disse fænomener. En af hovedpointerne var at ekstremisme ofte
fejlagtigt bliver relateret til religion og religiøsitet. Alle synspunkter og udsagn er
blevet nøje noteret og kopieret til deltagernes egne træningsmapper. Som et af
de opfølgende temaer har deltagerne over flere mødegange haft fokus på
medborgerskabsbegrebet samt temaer som identitet, kulturelle multiple
identiteter, kultur og interkulturalitet, diskrimination, empowerment mv.

CoCoRa deltagere i København

CoCoRa forebyggelsesprogram i Innsbruck/Østrig…
I Østrig har partnerorganisationen Verein Multikulturell afholdt et
forebyggelsesprogram for en gruppe på 11-12 unge muslimer i alderen 15-20 år.
Programmet har været tilrettelagt som 7 møder med fokus på interkulturel dialog,
religion, kultur, mangfoldighed, respekt og tolerance, radikalisering,
menneskerettigheder og kønsligestilling. Seminarer og debatter er blevet
kombineret med uformelle arrangementer og udendørsaktiviteter som for
eksempel museumsbesøg, skovture and andre aktivitetstyper, der har fremmet
dialogen og den interkulturelle udveksling mellem de unge.

CoCoRa deltagere i Innsbruck/Østrig ved et museumsbesøg

CoCoRa forebyggelsesprogram i Roubaix/Frankrig…
Den franske partnerorganisation ADICE i Roubaix har valgt at rekruttere unge fra
organisationens egne ungeaktiviteter til CoCoRa forebyggelsesprogrammet. Det
har betydet, at deltagergruppen fortrinsvis har bestået af unge fra belastede
boligkvarterer samt unge, der dels er henvist fra andre lokale organisationer og
unge med særlig interesse i temaet om medborgerskab. Det franske
træningsprogram har således sat interklturalitet på dagsordenen sammen med
temaerne om aktivt medborgerskab, engagement i lokalsamfundet såvel som
europæisk integration og sammenhængskraft. Med disse temaer har målet været
at skabe grundlag for kritisk tænkning og selvrefleksion blandt de unge deltagere
som et led i den generelle empowerment proces, som led i de unges kamp mod
eksklusion og som led i forebyggelsen af de unges radikalisering. I Frankrig blev
forebyggelsesprogrammet som 4 træningssessioner over 2 dage:
En session til at styrke de unges forståelse for medborgerskabsbegrebet,
engagement i lokalsamfundet og mod til at tale offentligt.
En session til at styrke de unges forståelse for kulturel forskellighed og
evnen til at håndtere for-skelligartede synspunkter. Endvidere et mål om at
styrke de unges indsigt i, hvordan tolerance og inkluderende adfærd kan

være et værn mod radikalisering.
En session til at styrke de unges forståelse for europæiske værdier og
indføre de unge i de læringsmuligheder og tilbud om frivilligt arbejde, som
EU åbner for unge.
En session til at styrke de unges afklaring og erkendelse af egne
kompetencer og give dem metoder til at formulere personlige mål i forhold til
uddannelse og arbejde.
I alt har 57 unge deltaget i dette 2-dages forebyggelsesprogram.

CoCoRa deltagere i Roubaix/Frankrig

CoCoRa forebyggelsesprogram i Berlin/Tyskland…
I Tyskland har partnerorganisationen Cultures Interactive struktureret
forebyggelsesprogrammet
som
en
intensive
empowermentog
forebyggelsesworkshop af 5 dages varighed. Deltagergruppen omfattede 16
unge fra Kreuzberg i Berlin. Forud for workshoppen blev der afholdt en række
halvdagsaktiviteter I ungdomsklubben Statthaus Böcklerpark, som har været en
samarbejdspartner I CoCoRa projektet.
Som repræsentantere for det nutidige Berlin og Kreuzberg var 11 af deltagerne af
anden etnisk herkomst (fra Tyrkiet, Makedonien, Ex-Yugoslavien). 7 deltagere var
flygtninge (Afghanistan, Irak, Syrien). 7 af de 11 deltagere var unge kvinder, og
omkring 6 af de unge havde et muslimsk tilhørsforhold. Ydermere var 6 af de
unge kategoriseret som særligt udsatte og sårbare af psycho-sociale og
psykologiske årsager, som til en vis grad også kunne gøre dem mere sårbare for
radikalisering.
CoCora programmet var metodisk inspireret af tidligere erfaringer fra den
såkaldte Fair Skills tilgang til forebyggelse af voldelig ekstremisme, der
kombinerer unges kulturelle kreativitet med uformelle øvelser i medborgerskab og

selvoplevede narrativer, hvor de unge udveksler umiddelbare erfaringer fra deres
egen livsverden og familiehistorie og på denne baggrund reflekterer over
personlig identitet, kønsidentitet, fremtidsperspektiver. Religiøse emner og
radikalisering bliver især italesat gennem spørgsmål om menneskerettigheder,
gruppebaseret had og fjendskab mv.

CoCoRa forebyggelsesprogram i Palermo/Italien…
I Italien har partnerorganisationen CESIE lagt særlig vægt på programtemaet om
interkulturel udveksling. Programmet har således omfattet lokale af både italiensk
og anden etnisk herkomst. Deltagergruppen udgjorde 19 unge mellem 15 og 25
år, som I fællesskab har udforsket emner som identitet og forskellige kulturer,
indbefattet forskelle i religiøs baggrund og tilhørsforhold. Endvidere har
programmet omfattet en særlig workshop om afklaring af egne kompetencer og
ressourcer. De unge er desuden blevet introduceret til aktivitetstilbud i hjembyen
Palermo og har på dette grundlag drøftet, hvordan de kunne nyttiggøre deres
kompetencer og ressourcer i konkrete lokale aktiviteter. I alt blev der organiseret
9 besøg hos organisationer og igangværende aktiviteter, hvor højdepunkterne for
deltagerne var rundvisningerne i en moske og i en kristen kirke samt besøg i
sociale projekter med sigte på at fremme interkulturelle møder.

CoCoRa deltagere i Palermo på vej til et besøg i en moske og en kirke

Den fremadrettede aktivitet: CoCoRa
Ambassadørprogram

I den næste projektfase vil de unge deltagere for alvor med CoCoRa
Ambassadørprogrammet være hovedpersonerne, når det gælder om at definere
og organisere aktiviteterne. De unge vil i dette afsluttende CoCoRa program blive
trænet til at varetage rollen og positionen som “ambassadører” for deres egne og
ligestillede unges interesser, udfordringer og behov i forhold til det omgivende
samfund og den generelle unge- og forebyggelsesindsats. Men som
ambassadører har de unge fra CoCora i høj grad også en opgave med at
præsentere og synliggøre de kompetencer og ressourcer, som de kan tilbyde
samfundet. Temaer i ambassadørtræningen vil således være:
Unges mangfoldige kompetencer og ressourcer som aktive og ligeværdige
medborgere • Unges egenoplevelse af diskrimination og eksklusion
Unges
egen
viden
om
årsager
bag
og
forebyggelse
af
radikaliseringsprocesser
Unges interesse for europæiske værdier, samarbejdsprojekter og
tværgående projekter • Unges identiteter mellem forskellige miljøer,
kulturer, værdier og religiøse traditioner
Kommunikationsteknikker, præsentationsteknikker og researchmetoder •
Assertionstræning og narrative metoder mv.
Som led I Ambassadørprogrammet vil de unge gennemføre mindre projekter til
indsamling af information og data om aktuelle temaer som for eksempel den
igangværende forebyggelsesindsats. Som afslutning på programmet vil de unge
præsentere deres viden og synspunkter inden for særligt prioriterede temaer på
Ambassadør-workshops for professionelle medarbejdere fra den lokale/nationale
unge- og forebyggelsesindsats såvel som for andre aktører og interessenter fra
lokalsamfund og muslimske miljøer mv. Det sker alt sammen i perioden fra marts
til og med juni 2017.

CoCoRa forebyggelsesstrategi og håndbøger
De 3 CoCoRa programmer (samarbejdsprogrammet, forebyggelsesprogrammet
og ambassadørprogrammet) udgør til sammen en forebyggelsesstrategi.
Strategien og programmerne vil blive detaljeret beskrevet og dokumenteret i en
samlet metodepakke, bestående af en kort metodehåndbog for hvert program
samt en tværgående introduktion til tankerne og erfaringerne bag strategien.
Håndbøgerne vil blandt andet indeholde beskrivelser af mål og tilgange i
strategien og programmerne. Håndbøgerne vil også formidle konkrete metoder
og læringsmaterialer samt good practice eksempler fra partnerlandene.

CoCoRa slutkonference i Berlin september 2017
Det samlede materiale håndbogsmateriale vil blive præsenteret på den

afsluttende CoCoRa konference i Berlin, 19. september 2017. Deltagelse i
konferencen er gratis, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og få nærmere
oplysninger om konferencen hos: mhtconsult v/ Margit Helle Thomsen, +45
51204858, mht@mhtconsult.dk.
-

Ønsker du flere oplysninger om de locale CoCoRa
aktiviteter?

Kontaktperson i Danmark:
mhtconsult: Margit Helle Thomsen
mht@mhtconsult.dk

Kontaktperson i Frankrig:
ADICE: Fanny Dufréchou
fanny.dufrechou@adice.asso.fr

Kontaktperson i Tyskland:
Cultures Interactive: Harald Weilnböck
weilnboeck@cultures-interactive.de

Kontaktperson i Østrig:
Verein Multikulturell: Carmen Mezinca
obo@migration.cc

Kontaktperson i Italien:
CESIE: Dorothea Urban
dorothea.urban@cesie.org

Følg CoCoRa projeket online!
Website: www.cocoraproject.eu
Facebook: www.facebook.com/cocoraproject
Twitter: @CoCoRa_Project
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