
Frederikshavn Kommunes Integrationsråd inviterer til inspirationsarrangement om 
modborgerskab, radikalisering og negative selvfortællinger. 

Formål 
Integrationsrådet vil med foredraget belyse, hvordan man kan vende unges oplevelse af modborgerskab til medborgerskab 
samt stille skarpt på, hvordan vi forebygger risikoadfærd og negative selvfortællinger, der i sidste ende kan indvirke negativt 
på unges fremtidsmuligheder og eventuelt gøre dem mere voldsparate. Derudover vil foredraget bidrage til udarbejdelsen 
og implementeringen af handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, som i øjeblikket er ved at blive 
udarbejdet i samarbejde med konsulentvirksomheden Deloitte. Frederikshavn Kommune forventer med handlingsplanen 
at fastholde den lave risiko for radikalisering og ekstremisme i Frederikshavn Kommune via en effektiv forebyggelse samt 
et handlekraftigt beredskab i forhold til unge og voksne, der er i fare for at blive radikaliseret.

Deltagere 
Arrangementet henvender sig til politikere, medarbejdere og frivillige i Frederikshavn Kommune, der arbejder med inte-
gration.

Venlig hilsen 
Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune

Program

15.00 – 15.05 Velkomst  v/Integrationsrådets formand Bahram Dehghan 

15.05 – 16.20 Modborgerskab, radikalisering og negative selvfortællinger  v/Aydin Soei

16.20 – 16.30 Pause med kaffe og sødt

16.30 - 16.55 Spørgsmål, kommentarer og dialog med Aydin Soei

16.55 – 17.00 Afrunding  v/Anders Andersen, leder af Projekt & Integration

Invitation til inspirationsarrangement
Torsdag den 30. november kl. 15 – 17 
hos Projekt & Integration i aulaen, Hånbækvej 32B, Frederikshavn



Aydin Soei er en dansk journalist, sociolog, forfatter og foredragsholder. Han har introduceret begrebet modborgerskab i det dan-
ske sprog og blandt andet skrevet bogen Vrede unge mænd.

Soei har baggrund i Iran, Avedøre Stationsby og Gladsaxe.Han har en BA i journalistik og er cand.public. i sociologi og medborgerskab 
fra Syddansk Universitet.Han har undervist på Krogerup Højskole og arbejdet for Dagbladet Information, DR og Radio24syv. Soei har 
skrevet bøgerne Skyld, Vrede unge mænd og Forsoning. Bogen Skyld fra 2007 beskriver opvæksten og vejen ind i kriminalitet for de 
to tyrkiske teenagefætre, der i sommeren 2003 slog den italienske turist Antonio Curra ihjel. I bogen Vrede unge mænd introducerede 
Aydin Soei begrebet modborgerskab, der dækker over oplevelsen blandt nogle borgere af, at de ikke føler sig anerkendt som lige-
værdige borgere, og at de føler, de skal betale et ekstra gebyr i kampen for at skabe sig det gode liv i form af deres bopæl i udsatte 
boligområder, hudfarve, alder, køn og religion. Bogen handler om unge mænd i udsatte boligområder og undersøger, hvorfor så 
mange unge i de udsatte boligområder bliver tiltrukket af bander, optøjer og uroligheder og radikale grupperinger.

Fra 2011 til 2014 var Soei vært på Weekendtillægget og en række andre programmer på Radio24syv.Han har også været initiativtager 
til og formand for foreningen Ansvarlig Presse, der har afholdt over 400 workshops om mediestereotyper, dækningen af etniske mi-
noriteter og kildekritik i folkeskoleklasser rundt om i landet.

I foråret 2016 udkom Aydin Soei med det selvbiografiske værk Forsoning - fortælling om en familie, som ifølge tidsskriftet Social 
Kritik bør have ”en fremtid som klassiker” og ”læses af alle, som beskæftiger sig med immigration.” I bogen fortælles forældrenes 
flugt fra Iran og historien om, hvordan forfatterens mor startede forfra i Danmark og tog en uddannelse som ingeniør, mens hans far 
påbegyndte en deroute, der kulminerede med drabet på en anden iransk mand, hvis søn Aydin havde gået i klasse med i Avedøre 
Stationsby på den københavnske vestegn. Bogen beskriver også forfatterens egen historie som en af de drenge, der konstant kom op 
at slås i folkeskolen og fik flere pletter på straffeattesten, og med udgivelsen af Forsoning kom det for første gang frem, hvor stort et 
sammenfald, der reelt er mellem Aydin Soeis egen biografi og temaerne i de bøger, han tidligere har skrevet.

Præsentation af foredraget ”Modborgerskab, radikalisering og negative selvfortællinger”
Sociologen Aydin Soei introducerede med bogen ”Vrede unge mænd” begrebet ”Modborgerskab”, der dækker over det ekstra gebyr, 
som især unge etniske minoritetsmænd i udsatte boligområder føler, at de skal betale i forhold til de fleste andre jævnaldrende unge 
i Danmark, men som går igen på tværs af etniske skel blandt mange, der accepterer vold af politiske eller religiøse grunde. 
I dette foredrag fokuserer han på, hvordan vi kan vende unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab og så stiller 
han skarpt på, hvordan vi forebygger risikoadfærd og negative selvfortællinger, der i sidste ende kan indvirke negativt på unges 
fremtidsmuligheder og gøre dem mere voldsparate. Her vil han bl.a. inddrage resultater fra en ny endnu upubliceret undersøgelse, 
han har lavet sammen med to kriminologer, hvor de har testet børn, forældre, lærere, pædagoger og SSP-medarbejdere i et udsat 
område angående 14-15-åriges lovovertrædelser, hashforbrug mv. og overdrevne antagelser om selvsamme risikoadfærd. 

TILMELDING

Deltagelse i arrangementet er gratis. Tilmelding sker via nedenstående link og er efter ”først til mølle” princippet. Fristen for til-
melding er mandag den 27. november 2017 kl. 12.00. 
Har du spørgsmål kan du kontakte Maiken Pilgaard Krüger på telefon 98 45 72 68 eller mail maku@frederikshavn.dk

Præsentation af Aydin Soei
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