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Fredag den 8. november 2019 

Kl. 9.00-15.00 

Østerbrohuset 

Århusgade 103 

2100 København Ø 

 

 

 

Billetter til konferencen koster 400 kr. pr. deltager (inklusive moms) og 

inkluderer frokost og kaffe/kage om eftermiddagen.  

Tilmelding skal ske pr. mail til natasja@amal.dk. Vi gør opmærksom på, at der er 

et begrænset antal pladser, så skynd dig at booke din plads i dag.  

 

 

Amal Hayat Denmark 
inviterer til konferencen 

 

Hvad er radikalisering? 
- Et psykologisk, juridisk og menneskeligt perspektiv 

Program 

9-10 Oplæg v. psykolog Basim Osman 

10.15-11.15 Oplæg v. advokat Erbil Kaya 

11.15-12.15 Spørgsmål og debat 

12.15-13.00 Frokost 

13.00-14.00 Case (TBA senere) 

14.00-15.00 Spørgsmål og debat 
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Baggrund for konferencen 
Vi oplever et stort behov for at uddanne fagfolk og andre interessenter helt fra bunden i begrebet radikalisering. På 

vores tidligere konferencer og temadage har vi identificeret et grundlæggende hul i fagfolks viden om og forståelse 

for, hvad der tiltrækker det unge i ekstremistiske miljøer, og vi har samme indtryk blandt den almene befolkning, når 

radikalisering fra tid til anden dukker op i samfundsdebatten. Det er helt elementært og nødvendigt at komme bag om 

psykologien i radikaliseringsmetoder, forstå den form for rodløshed og isolation, der får unge ind i bander og 

ekstremisme samt give fagfolk et indblik i de særlige udfordringer, som unge med anden etnisk baggrund har. Amal 

Hayat Denmark har en vision om at komme radikalisering til livs, og derfor er det nødvendigt at samfundet kender 

mekanismerne bag radikalisering og bandekriminalitet, så vi kan få en større forståelse for de unge, hvis de skal 

forsøges indlemmet som medborgere i demokratiet igen. Vi har derfor på baggrund af behovet for viden inviteret to 

eksperter – en advokat og en psykolog – samt en case til at fortælle om deres erfaringer med det ekstremistiske og 

radikaliserede miljø.  

Oplægsholdere: 

Advokat Erbil Kaya 
Forsvarsadvokat med møde for Højesteret og den første og eneste advokat i Danmark med en anden etnisk baggrund 

end dansk, som kun arbejder med straffesager. Han ejer Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya med fem ansatte advokater. 

Forsvarer i sager med relation til terror- og radikalisering, hvor klienterne var anklaget for at indsamle støtte til terror 

eller havde fået inddraget deres pas for at ville kæmpe mod Islamisk stat for kurdiske grupper. Erbil Kaya vil fortælle 

om sine erfaringer med terrorlovgivningen i Danmark. Hvilke udfordringer står vi over for som stat rent juridisk? 

Hvordan skal vi forholde os til danske statsborgere, som har været i f.eks. Syrien og er kommet hjem? Eller som sidder 

i flygtningelejre og gerne vil hjem? Hvad er gråzonerne og de juridiske/etiske dilemmaer? 

Psykolog Basim Osman 
Basim Osman er autoriseret psykolog med mange års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med etnisk 

minoritetsbaggrund. Han vil bl.a. fortælle om unges identitetsudvikling, om unge i risiko for radikalisering, om ”push 

og pull” mekanismer, om hvordan familie og fagpersoner kan være opmærksomme på tegn på og forholde sig til unge, 

der er i fare for at komme i miljøer, hvor ekstremisme og radikalisering er i højsædet. 

Case: 24-årige ”Fatima” (anonym kilde) 
”Fatima” var 19 år, da hun begyndte at færdes i miljøer med sympatier for ekstremistiske ideer. Hun forelskede sig i 

en mand fra dette miljø, og da hun i 2014 tog på en rejse til Tyrkiet med ham, blev hun snydt til at rejse over grænsen 

til Syrien. Efter et år på, hvad der dengang var Islamisk Stats territorie, lykkedes det hende at flygte tilbage til Danmark. 

I dag er hun ude af de ekstremistiske miljøer og lever en almindeligt liv med uddannelse, familie og venner. Hun vil på 

konferencen for første gang nogensinde anonymt fortælle sin historie om sine oplevelser i Danmark og Syrien samt 

årsagerne til, at hun havnede i et ekstremistisk miljø i. Der vil blive mulighed for et indblik i, hvad det vil sige at være 

ung, sårbar og identitetssøgende og stille spørgsmål til ”Fatima”.  

Om Amal Hayat Danmark 

Amal Hayat Danmark (herefter Amal Hayat) er et uafhængigt rådgivningscenter, der tilbyder anonym og gratis 

rådgivning til unge på vej ind og ud af radikalisering, og til deres pårørende - primært deres forældre. Foreningen er 

en søsterorganisation under Amal Hayat Deutschland og består af fagprofessionelle med bred erfaring indenfor socialt 

arbejde. Amal Hayat er den eneste civilsamfundsorganisation i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med at 

foregribe og forebygge radikalisering. Vi arbejder både med religiøs radikalisering, ekstremisme og banderelateret 

radikalisering, eftersom der ofte er overlap mellem disse former for destruktive fællesskaber. Vores erfaring er, at 

mange unge tiltrækkes af en af disse veje, fordi de føler en splittelse og har en oplevelse af, at de kun bliver mødt med 
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modstand fra såvel familien som civilsamfundet og de omkringliggende myndigheder. I Amal Hayat tilbyder vi ligeledes 

anonym rådgivning til forældre og pårørende, såvel som faglige rådgivning til professionelle og civilsamfundsaktører, 

der herigennem klædes bedre på til at kunne identificere og handle på begyndende udenforskab hos unge. 
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