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NÅGRA AV VÅRA FÖRELÄSARE:
RAFI FAROUQ - VERKSAMHETSCHEF

Rafi har i 18 år arbetat med unga i
utanförskap och har särskild kompetens
i avhoppsmetodik från våldsbejakande
rörelser. Genom åren har han i sitt arbete
kommit i kontakt med människor från
samhällets alla sektorer och skikt.

ANNA VALSAMIDIS – PROJEKTLEDARE

CEWS-KONSULT OCH FÖRELÄSARE
FELIX UNOGWU

Felix har stor erfarenhet
av att arbeta med barn och
ungdomar då han bland
annat under flera år har
arbetat med att rehabilitera
barnsoldater och unga
som återvänder från krig.
Han har en masterexamen
i statsvetenskap samt
specialkompetens i konflikthantering.

Anna har en magisterexamen i Ledarskap
och Offentlig organisation samt en kandidatexamen i Internationell Migration och Etniska
Relationer från programmet Mångfaldsstudier
vid Malmö universitet. Hon har stor erfarenhet
av att arbeta med unga inom socialt arbete och
har tidigare även föreläst om rasism och genus
samt skrivit krönikor.
SALAHUDDIN BARAKAT – TEOLOG

Salahuddin är grundare av läroverket
Islam-akademin där islamisk teologi
och andra islamiska frågor undervisas.
Han har studerat teologi och rättslära i
Jemen samt företags-ekonomi vid Lunds
universitet. Salahuddin är engagerad
i en rad olika samhällsfrågor, såsom
integration av minoriteter samt arbete
mot islamofobi och extremism.

Det här är några av våra föreläsare
inom teamet.
Vi har även beteendevetare,
socionomer samt personer med
spetskompetens inom radikalisering,
våldsbejakande extremism och socialt
förebyggande arbete bland barn och
ungdomar.

Våra utbildningar
ger ett bredare perspektiv
på radikalisering och
antidemokratiska beteenden
Safe Space Malmö arbetar för att värna demokratin
mot alla typer av antidemokratiska beteenden
som kan leda till våldsbejakande extremism.
Vår målgrupp är unga 13-29 år samt
yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.
Vår vision är att få ungas röster hörda för att
på så vis minska risken för att unga ska hamna
i antidemokratiska miljöer. Lyssna, höra och
se är vårt mål med vårt arbete.
Vi erbjuder ett bredare perspektiv på vad
radikalisering och antidemokratiska beteenden
är, bland annat genom våra utbildningar.

GENERELL UTBILDNING - STEG 1

CEWS-UTBILDNING

Våldsbejakande extremism och radikalisering

Yrkesverksamma

15 MIN

45 MIN

45 MIN

45 MIN

45 MIN

45 MIN

45 MIN

60 MIN

En introduktionsutbildning kring demokrati, våldsbejakande extremism och radikalisering

INTRODUKTION TILL PROJEKTET
En presentation om vad projekt Safe Space Malmö är, vad vi verkar för och varför det är viktigt
att vi finns. Vi ger också en introduktion till hur vi tror att man kan jobba förebyggande kring
antidemokratiska beteenden och vad vi erbjuder i Safe Space.

TIDIGA TECKEN PÅ RADIKALISERING

10 MIN

110 MIN

90 MIN

Radikalisering kan leda till olika slags uttryck för extremism. Religiös extremism är en
form av uttryck och ideologi. Men hur tar den sig faktiskt i uttryck och vad grundar sig de
religiösa värderingarna på? Och kan religiös extremism egentligen kopplas till en faktisk
religion och dess värderingar?

VÅLDSBEJAKANDE BETEENDE KOPPLAT TILL KRIMINOLOGI
I dagens Sverige kan vi se olika uttryck för ungdomars missnöje i samhället. Ungdomars känsla
av att inte känna gemenskap kan resultera i att de hamnar i kriminella kretsar. Hur långt är
egentligen steget från att befinna sig i kriminella kretsar till att bli radikaliserad?
Vilken koppling har kriminalitet till våldsbejakande extremism?

och vilka olika tjänster vi erbjuder.

WORKSHOP - DEMOKRATI OCH INTRODUKTION KRING RADIKALISERING
OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Föreläsning i kombination med workshop som ger en

fördjupning i ämnet demokrati och vad begreppet faktiskt innebär i vårt levda samhälle. Hur
kan radikaliseringsprocessen se ut och vad finns det för olika uttryck och ideologier kopplade till
extremism? Det är några av frågorna vi kommer att ge svar på under denna workshopsutbildning.

Hur kan vi upptäcka radikala tankar och mönster hos unga? Den här föreläsningen syftar
till att skapa förståelse för hur unga kan uppvisa tidiga tecken på att ligga i riskzonen för att
ansluta sig till extrema grupper.

RELIGIÖS EXTREMISM

INTRODUKTION TILL PROJEKTET Här kommer vi presentera vad Safe Space arbetar för

WORKSHOP - HUR SKAPAR VI SAFE SPACE? Hur viktig är er delaktighet och lyhördhet för

att stärka unga människor ni möter? Hur kan ni i er verksamhet skapa en inkluderande och
motiverande miljö? Vilka verktyg behöver unga så att de kan påverka sina liv i rätt riktning?
Under denna workshop får ni möjlighet att sitta i er arbetsgrupp och arbeta med frågor som dessa.

Unga

Ungas medverkan i ett demokratiskt samhälle
60 MIN

FÖRELÄSNING - VAD ÄR DEMOKRATI? VARFÖR DEMOKRATI? Vi berättar om vad demokrati

Nazismens ideologi har haft samma grundidéer över tid. Men hur tar den sig i uttryck
i vårt levda samhälle? I den här föreläsningen diskuterar vi begrepp så som alt-right och tar upp
Sveriges koppling till alt-right rörelsen i USA. Vi kommer även i denna föreläsning diskutera
vänsterautonoma grupper och hur de kan anses vara våldsbejakande och extrema trots bland annat
mänskliga rättigheter som ideologisk grund.

30 MIN

WORKSHOP - MIN RELATION TILL MIN OMVÄRLD Hur uppfattar du din omgivning och hur

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM UR ETT GENUSPERSPEKTIV

60 MIN

WORKSHOP - MINA VÄRDERINGAR UTIFRÅN EN DEMOKRATISK VÄRDEGRUND Du har här

60 MIN

WORKSHOP - MINA VERKTYG FÖR PÅVERKAN Här medvetandegör vi olika tillvägagångssätt

120 MIN

WORKSHOP - UNGAS RÖST Hur ser du som ung på din omvärld och vad är demokrati för dig?

HÖGEREXTREMISM OCH VÄNSTERAUTONOMA GRUPPER

Extremism kan ta sig olika slags uttryck beroende på vilken ideologi den tillhör. Gemensamt för
de alla är dock deras syn på könsroller och hur de försöker upprätthålla en förlegad stereotypisk
bild av hur kvinnor och män ska verka. Denna syn grundar sig i ideologiska föreställningar.

PSYKOLOGISKA FAKTORER
Steget till radikalisering och övergång till extrema värderingar är inte alltid så lång.
I den här föreläsningen talar vi om den psykologiska process som leder till radikalisering.
Vi talar även om huruvida alla kan bli radikaliserade och undersöker var människans tendenser
för våldsamt beteende har sitt ursprung.

WORKSHOP

innebär för dig som ung och att det är ett styrelseskick som hela tiden förändras. Genom diskussionsfrågor definiera vi tillsammans vad demokrati är och lyfter fram din möjlighet till delaktighet. Vidare
synliggör vi demokratins fördelar och hur det är kopplat till det globala perspektivet.

uppfattar den dig? Vi pratar bl.a. om hur man kan uppfattas genom olika sätt att kommunicera
och huruvida detta kan påverka din vardag.

möjligthet att själv prata om vad du tycker är viktigt i ett demokratiskt sammanhang. Genom
övningar och diskussioner lyfter vi era värderingar.

som unga kan använda sig av för att påverka sin vardag och samhället. Varje deltagare får möjlighet
att berätta om hur de ser på sin möjlighet att påverka både på individ- och samhällsnivå.

Under detta tillfälle ska vi tillsammans komma på vad vi skulle vilja säga till Sveriges politiker.
Vi pratar också om vad demokrati är för dig som ung.

