WORKSHOP: SAMSKABELSE SOM METODISK TILGANG
Ved denne workshop indbød myndighederne
en bred skare af deltagere ind til en ligeværdig
samskabelsesproces. Samskabelse er en
metode, der kan benyttes til at finde nye eller
innovative løsninger på udfordringer, der ikke
kan løses af en enkelt aktør alene.

Målgruppe: Repræsentanter fra
civilsamfundsorganisationer, religiøse institutioner,
myndigheder og privatpersoner
Antal: 70 deltagere
Varighed: 2 timer
Arrangører: SSP Aalborg

Ved denne workshop ønskede SSP Aalborg at
samle alle relevante aktører med interesse for radikaliseringsproblematikker i kommunen. Undervejs i forløbet
kunne alle byde ind med tanker og ideer med henblik på at få afdækket handlemuligheder, som SSPsekretariatet ikke selv havde fået øje på.
SSP-sekretariatet havde formuleret tre mål, og alle deltagere blev gjort bekendt med disse forud for
workshoppen. Målene var at:
1. Understøtte, at nye vinkler til at arbejde forebyggende med radikalisering bliver afsøgt.
2. Sikre vidensdeling således, at vi bliver endnu bedre til at reagere proaktivt og forebyggende på
radikalisering.
3. Understøtte eksisterende, men også fordre nye samarbejder.
Programmet bestod af ekspertoplæg om forskning på området samt konkrete erfaringer med det
forebyggende område fra politikreds uden for Aalborg. Deltagerne blev herefter inddelt i otte
workshopgrupper, der diskuterede emnet ud fra nedenstående spørgsmål og med løbende opsamlinger i
plenum:


Oplever du udfordringer i din hverdag i relation til radikalisering, og hvad tror du, der kunne blive en
udfordring for os her i Aalborg? Inddrag konkrete eksempler, herunder hvordan den specifikke sag blev
håndteret og forslag til, hvordan det kan gøres anderledes.



Hvordan kan vi gøre det endnu bedre her i Aalborg? Reflektér over, hvad du selv kan gøre, hvem du
skal samarbejde med, og hvad du kunne ønske dig af andre aktører. Udvikl og konkretisér initiativer.



Hvad hørte I fra de andre grupper?



Hvem gør hvad her fra?

”Jeg er overrasket over, at folk ikke bare siger, at det er en kommunal opgave. Det er en positiv
overraskelse. Jeg er stolt over, at vi tænker vi og ikke os og dem”.
Medarbejder i SSP-sekretariatet, Aalborg Kommune

