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CoCoRa – Nyhedsbrev nr. 1 

 
 
 
CoCoRa er et toårigt europæisk partnerskabsprojekt, der er medfinansieret af EU-
Kommissionen under Erasmus+ programmet. Partnerskabet består af 5 organisatio-
ner fra Frankrig, Tyskland, Østrig, Italien og Danmark, der har koordinatorfunktionen. 
Projektet har til formål at udvikle og teste en ny community-baseret strategi til fore-
byggelse af eksklusion, radikalisering og ekstremisme. Alle aktiviteter i CoCoRa pro-
jektet bygger på en aktiv inddragelse af unge. Vores hovedfokus er at styrke de unges 
empowerment, tilhørsfølelse og oplevelse af et ligeværdigt og aktivt medborgerskab.  

 
 

4 delprogrammer i CoCoRa projektet 
 

 
CoCoRa projektet er sammensat af 4 delprogrammer, der gennemføres i 4 projekt-
faser i perioden fra oktober 2015 til oktober 2017: 
 

 Delprogram 1): Samarbejdsprogrammet 
Samarbejdsprogrammet er udført i den indledende projektfase, hvor målet 
har været at skabe kontakt og samarbejdsaftaler med lokale organisationer, 
foreninger og samarbejdsaktører fra muslimske og etniske minoritetsmiljøer i 
de 5 partnerlande. Inden for delprogrammet er der afholdt samarbejdsmøder 
og workshops med lokale ressourcepersoner om projektets målsætninger og 
idéen om at forankre forebyggende aktiviteter i lokalmiljøer, hvor unge føler 
sig trygge og anerkendte. I et tæt samarbejde har lokale ressourcepersoner 
taget aktivt del i planlægningen, annonceringen og rekrutteringen til forebyg-
gende ungeaktiviteter i lokalmiljøet.   
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 Delprogram 2): Forebyggelsesprogrammet 

I anden projektfase iværksætter vi længerevarende trænings- og empower-
mentforløb for unge i lokalmiljøerne. Gennem inspirationsoplæg, kritisk dia-
log og fælles refleksion arbejder de unge med årsager til og handlemulighe-
der over for politisk-religiøs radikalisering og ekstremisme, identitet, tilhørs-
forhold og ligeværdigt medborgerskab, anerkendelse af religiøsitet og tro i 
sekulariserede samfund, ligebehandling og antidiskrimination, empowerment 
og selvinkluderende medborgerskab mv.  
 

 Delprogram 3): Ambassadørprogrammet 
I tredie projektfase får unge fra forebyggelsesprogrammet tilbud om et videre 
træningsforløb, som vi kalder ambassadørprogrammet. Hér bliver de unge 
rustet til at være talspersoner – ambassadører - for andre unge i deres egne 
lokalmiljøer over for politikere, myndigheder og medarbejdere i forebyggel-
sesindsatsen. Som ambassadører formidler de unge deres egen viden, erfa-
ring og forslag til gode og virkningsfulde forebyggelsesmetoder. De unge 
træner kommunikationsteknikker og lægger strategier for, hvordan de bedst 
kan vinde gehør for deres synspunkter og behov hos professionelle myndig-
heder. De unge ambassadører vi også vise andre unge, at det er vigtigt at tro 
på egne kræfter og gå i positiv dialog med det omgivende samfund.  
 

 Delprogram 4): CoCoRa forebyggelsesstrategien 
I fjerde og sidste projektfase bliver alle erfaringer og metoder samlet i et sæt 
online håndbøger om CoCoRa projektets samlede forebyggelsesstrategi. 
Alle materialer vil blive præsenteret på en afsluttende konference i Berlin i ef-
teråret 2017.  
  

  
Hidtidige aktiviteter i CoCoRa projektet 
 

 
CoCoRa projektets første delprogram er afsluttet med et positivt resultat. Vi har mødt 
stor interesse for projektets mål og idégrundlag. Vi har indgået samarbejdsaftaler 
med lokale miljøer i alle partnerlandene. Overalt har vi fået et vigtigt input til udviklin-
gen af forebyggelsesprogrammet og støtte til rekrutteringen af unge. 
      
I Danmark/København holdt mhtconsult allerede i december 2015 holdt møder med 
samarbejdsorganisationen ICEL, Islamisk Center for Europæiske Lande. Centret ud-
pegede 2 lokale projektledere, og det blev startskuddet til en række planlægnings-
møder om det efterfølgende forebyggelsesprogram. De lokale projektledere har fået 
opbakning til CoCoRa projektet blandt lokale forældre og unge. Den interne rekrutte-
ringsstrategi har vist sig at være bæredygtig, således at der allerede sidst på foråret 
var tilmeldt omkring 10 unge til CoCoRa forebyggelsesprogrammet.  
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I Frankrig/Roubaix inviterede partnerorganisationen ADICE i foråret til informations- 
og samarbejdsmøder med lokale aktører, der til daglig arbejder med unge i risikozo-
nen for radikalisering og ekstremisme i lokale foreninger, socialcentre, offentlige myn-
digheder mv. Alle bidrog med deres erfaringer og vurderinger af behovet for et lokalt 
forankret forebyggelsesprogram. I en møderække blev der sat fokus på:  
 

 Præsention af CoCoRa projektets partnere, mål, aktiviteter og resultatfor-
ventninger 

 Definition of radikaliseringsproblemet og herunder den offentlige sektors 
rolle, radikaliseringstegn, situationen i Europa, i Frankrig og lokalt i Roubaix. 

 Erfaringer og idéer til at forebygge og bekæmpe radikalisering 
 



4 
 

I Tyskland/Berlin er der afholdt flere møder mellem projektpartneren Cultures Inter-
active (CI) og lokale community repræsentanter fra foreninger og organisationer i by-
delen Neukölln. De lokale møder blev optakten til en fælles workshop i maj måned 
med fokus på behovene blandt unge i lokalområdet og de forebyggelseserfaringer, 
der allerede findes lokalt.  

 
I Østrig/Innsbruck blev samarbejdsprogrammet udmøntet i tre møder mellem pro-
jektpartneren Verein Multikulturell og lokale organisationer og communities. På mø-
derne blev deltagerne introduceret til CoCoRa projektets delprogrammer og gav selv 
forslag til relevante temaer i forebyggelsesprogrammet. Flere unge deltog i de indle-
dende møder og meldte sig straks som deltagere. En særlig interesse samlede sig 
om temaer som lokale ungetilbud, demokratiske spilleregler og aktiv demokratisk del-
tagelse, interkulturel dialog og kulturmøder, antidiskrimination samt jobmuligheder, 
praktikmuligheder og fremtidsperspektiver, personlig træning, brug af teater og andre 
kreative arbejdsmetoder.  
 
I Italien/Palermo er der ligeledes afholdt en møderække med en vifte af lokale orga-
nisationer og unge med interesse i CoCoRa tilgangen. Som i de øvrige partnerlande 
gav møderne anledning til vigtige diskussioner, erfaringsudveksling og idéforslag om-
kring de centrale projekttemaer.  
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De næste skridt i CoCoRa projektet 
 

 
På baggrund af samarbejdsprogrammet har projektpartnerne udviklet et fælles ram-
meforslag til det videre CoCoRa forebyggelsesprogram. Alle partnere er i fuld sving 
med at implementere forebyggelsesprogrammet, der således bygger på alle lokale 
idéforslag fra lokale community- og samarbejdsaktører. Omdrejningspunktet er te-
maer som:   

 Radikalisering og militant ekstremisme 
 Antidiskrimination, ligebehandling og menneskerettigheder 
 Statsborgerskab, Unionsborgerskab og Medborgerskab 
 Demokrati og demokratiske institutioner 
 Uddannelse og arbejdsmarked 
 Empowerment, identitetsudvikling og tilhørsfølelse 
 Social og kulturel kapital 
 Den frivillige sektor 
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 Muligheder for unge lokalt, regional, national og I EU mv. 

Forebyggelsesprogrammet gennemføres i perioden fra september 2016 til og med 
februar 2017. Herefter starter Ambassadørprogrammet. 

 

 

- 

 

Partnerorganisationerne i CoCoRa projektet 
 

 

 

mhtconsult 

Margit Helle Thomsen og Henning Schultz 
www.mhtconsult.dk 
mht@mhtconsult.dk 
+45 51 20 48 58 
Helsingør, Danmark 

  

 

ADICE 

Fanny Dufréchou 
adice.asso.fr 
fanny.dufrechou@adice.asso.fr 
+33 03 20 11 22 68 
Roubaix, Frankrig 

  

 

Cultures Interactive 

Harald Weilnböck 
www.cultures-interactive.de 
weilnboeck@cultures-interactive.de 
+49 30 60 40 19 50 
Berlin, Tyskland 

http://www.mhtconsult.dk
mailto:mht@mhtconsult.dk
mailto:fanny.dufrechou@adice.asso.fr
http://www.cultures-interactive.de
mailto:weilnboeck@cultures-interactive.de
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Verein Multikulturell 

Carmen Mezinca 
www.migration.cc 
c.mezinca@migration.cc 
+43 51 256 29 29 
Innsbruck, Østrig 

  

 

 
CESIE 

Dorothea Urban 
www.cesie.org 
dorothea.urban@cesie.org 
+39 091 616 42 24 
Palermo, Italien 

 
  

Follow the CoCoRa project online: 

 Website: www.cocoraproject.eu 
 Facebook: www.facebook.com/cocoraproject 
 Twitter: @CoCoRa_Project 

 

 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an en-
dorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. - 
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