
Vi skaber forståelse i mødet mellem mennesker

Medborgerskab i praksis   � Interkulturelle kompetencer   � Inklusion



Mål 10 – Mindre ulighed
STYRK SOCIAL, ØKONOMISK OG POLITISK INKLUSION
Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, 
økonomiske og politiske inklusion af alle, 
uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, 
økonomisk status eller anden form for status.

GIV ALLE LIGE MULIGHEDER, OG STOP DISKRIMINATION
Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal reducere
sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere diskriminerende
love, politik og praksis. I stedet skal vi fremme passende politik,
lovgivning og handlinger.



Jamilla Aldahoul



En skelsættende bog



Integrationstendenser

• Polarisering
• Danskhed og tonen i 

politik og medier
• Clash of civilization
• Strukturel diskrimination
• Repræsentation





Inter - Kulturel
Inter:
Interaktion mellem mennesker, der 
orientere sig forskelligt omkring
kultur. 

Kultur:
Det enkelte individs personlige
overbevisning, etiske system, 
værdier, normer og traditioner.





”
Alle muslimer….
Alle muslimer, der bekender sig til 
den islamiske ideologi, er tabere 
eller bliver tabere. De ønsker jo ikke 
en samfundsmodel, som kan skabe 
tålelige forhold for mennesker –
Morten Messerschmidt



”
Danmark for….
Danmark er et lille land, og vi vil ikke 
forstyrres. Og selv om det lyder lidt 
firkantet, så mener jeg faktisk ikke, 
at Danmark er et naturligt sted for 
muslimer – Pia Kjærsgaard



Den komplekse 
kulturforståelse 





”
Formåls §
Con3bute er en almennyttig forening, der arbejder 
for et Danmark hvor alle borgere uanset religion, 
kulturel, social eller etnisk baggrund føler sig 
anerkendt for hvem de er, og bliver betragtet som 
ligeværdige medborgere med noget værdifuldt at 
bidrage med. Vi arbejder målrettet med at fremme 
interaktionen mellem befolkningsgrupper i 
Danmark. Det gør vi ved at få mennesker til at 
mødes, tale sammen og finde fælles værdier på 
tværs af religiøs, kulturel og social identitet gennem 
fælles aktiviteter. Vi arbejder derudover aktivt med 
at udvikle teori og metode, der kan understøtte den 
interkulturelle dialog og skabe anerkendende viden 
på tværs af forskelle i Danmark.



Paradigmeskifte

Assimilation

Mangfoldighed
Pluralisme





Vidste du at:
• At muslimer skal betale 2,5% af 

værdien af deres opsparede 
kapital i forbindelse med 
ramadanens afslutning

• At Rumi og Hafeez er nogle af de 
mest læste forfattere i verden



Interkulturelle ledere
• Vision
• Værdsættende viden
• Interkulturelle kompetencer



”
Definition

Et individs indsigt i og evne 
til at kunne forstå 
dagligdagens kulturelle 
kompleksitet, samt at kunne 
kommunikere fordomsfrit 
med mennesker fra andre 
kulturer

Undervisningsministeriets kompetenceregnskab 2005



Danskernes Interkulturelle 
kompetencer



”
Eboo Patel
“I thought about the meaning of 
pluralism in a world where the 
forces that seek to divide us are
strong. I came to one conclusion: 
We have to save each other. It’s the 
only way to save ourselves.”
― Eboo Patel,


