Præsentation
Özlem Cekic, brobygger,
debattør, mønsterbryder, tidligere
politiker og sygeplejerske
Medstifter til foreningen Brobygger (2016), forfatter til ”Hvorfor hader han dig, mor?” (2017)
og arrangør af kaffedialog. Folketingsmedlem
(2007-2015). TED Talk (2018).

Birthe Lund, lektor ved
Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Forskningsområde er didaktik og kreativitetsudvikling. Er optaget af betingelser for (selv)
dannelse, deltagelse, handling og forandring.

Salaam Film & Dialog

Ungdomsbyen

Salaam Film & Dialog er et filmtilbud til bl.a
skoler, der stiller skarpt på kulturmødet og det
globale ansvar. Salaam betyder fred i store dele
af verden. Salaam Film & Dialog kommer ud til
skoler med film, dialog og oplevelsesaktiviteter.
Har også undervisningsmaterialer, kurser for
lærere og meget andet. Solveig Thorborg, leder,
afholder workshoppen. www.salaam.dk

Ungdomsbyen ruster elever og lærere til at tage
aktive valg, som skaber værdi for dem selv og
andre. Fokus er på FN’s verdensmål, konflikthåndtering og LGBT og normer. Ungdomsbyen
tilbyder endagskurser og laver også længere
udviklingsforløb med kommuner og erhvervslivet samt brobygning til erhvervsuddannelser.
Thilde Nordly, pædagogisk konsulent, afholder
workshoppen. www.ungdomsbyen.dk

Flakkebjerg Efterskole

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Efterskolen har seks projektorienterede linjer
indenfor kultur, samfund og naturvidenskab.
Global linje har fokus på kulturmødet og samfundspolitik lokalt og globalt. Efterskolens
værdier er at søge dialogen og den gensidige
forståelse. Kirsten Bruun, lærer på Global Linje,
afholder workshoppen.
www.flakkebjergefterskole.dk.

DUF er en paraply- og interesseorganisation
for 75 idébestemte og samfundsengagerende
børne- og ungdomsorganisationer.
Simon R. Holmgaard Poulsen, organisationskonsulent, afholder workshoppen.
www.duf.dk

AFS Interkultur

AFS Interkultur er en non-profit, frivilligdrevet forening, som igennem udvekslingsprogrammer arbejder
for at fremme interkulturel forståelse og læring på tværs af landegrænser. Formålet er at bidrage til fred i
verden. AFS er godkendt af Undervisningsministeriet, og internationalt har AFS rådgivende status i FN via
UNESCO. Skoler kan booke frivillige til at afholde workshops med formålet at skabe interkulturel forståelse
eller få besøg af en udvekslingsstudent. Workshoppen afholdes af Lars Overgaard, underviser og frivillig.
www.afs.dk

