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Den interkulturelle dialog

Når vi rejser ud og møder nye ansigter i forskellige farver, står vi ofte fam-
lende overfor normer, værdier og uskrevne regler for samvær. På samme måde 
repræsenterer vi en “eksotisk” kultur og fremmede værdier for de, som kommer 
til Danmark fra andre dele af verden. 

I mødet med andre mennesker og kulturer ligger chancen for at lære os selv og 
vores synspunkter bedre at kende. 
Når vi taler med mennesker, der tænker anderledes end os selv - for eksempel 
på grund af politisk eller religiøs overbevisning - eller fordi han eller hun har en 
anden kulturel baggrund - bliver vi for alvor konfronteret med vores egne værdier 
og antagelser om verden.

Diskussioner om værdier er en stor del af foredraget. Med udgangspunkt i 
praktiske eksempler fra udlandsophold samt arbejde og samtale med etniske 
minoriteter, vil jeg anskue vores egen andel i inklusion af flygtninge og de mod-
erne indvandrere til Danmark. 

Jeg lægger vægt på praktiske øvelser, hvor deltagerne arbejder med, og blive 
bevidste om deres egne værdier, samt hvordan og om de kan udfordres. 
Deltagerne bliver bevidste om de grundlæggende antagelsers betydning for al 
ligeværdig dialog og samvær mellem mennesker. 



Om dialogforedraget:

I vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, diskussioner og erfaringsudveksling vil 
foredraget/kurset øge deltagernes forståelse af hvilke elementer, der er på spil 
imellem mennesker med f.eks. forskellig livsanskuelse, religion eller etnicitet.
Dialogforedraget flytter den individuelle deltager og henvender sig både til men-
nesker med og uden årelang erfaring med flygtninge/indvandrere.
 
Foredraget indeholder blandt andet:
• Værdier – menneskesyn - eget udgangspunkt og udsyn
• Kultur – religion - uddannelse – social status 
• Fordomme og stereotyper

Sammen vil vi finde svar på:
• Hvad det er som går galt rundt om os, når mennesker ikke formår at skabe en 
konstruktiv dialog, men kommer op at slås, om hvem der har ret
• Hvordan vi får gang i dialogen, og hvordan bygger vi bro over forskellene? 

Varighed:
Tilpasses den enkelte organisation og varer fra 3 timer til et heldagskursus. 



Lidt om oplægsholderen

Iben Baadsgaard Al-Khalil er journalist og fysioterapeut. • 
Siden 1989 har hun beskæftiget sig med integration, • 
rehabilitering af traumatiserede flygtninge og mødet 
mellem mennesker på tværs af kulturer, religion og politisk 
overbevisning.
Iben har arbejdet på forskellige rehabiliteringscentre for • 
flygtninge som fysioterapeut, leder og udviklingskonsulent. Har arbejdet med 
individuel behandling og udviklet et familietilbud med udgangspunkt i familie-
højskoletanken. 
Fra 2004-06 arbejdede hun med inklusion af borgere med anden etnisk baggrund • 
end dansk i Århus Kommunes socialpsykiatri.
2008-2009 var hun tilknyttet Kvindemuseet i Danmark/ KVINFOs mentornet-• 
værk i Århus, hvor hun faciliterede mentorforløb mellem kvinder af dansk og anden 
etnisk herkomst. Det sidste halve år var hun også til knyttet rollemodelprojektet 
“Brug for alle” - hvor en række kvinder fortæller deres historie om rejsen til Dan-
mark og hvordan de er blevet aktive borgere her.
Iben boede og arbejdede i en flygtningelejr i Libanon i 1995, hvor hun mødte og • 
giftede sig med Khalil. De boede sammen i Danmark til hans død i 2003.
Hun taler lidt arabisk og kommer hjemmevant hos sin muslimske svigerfamilie, i • 
flygtningelejren i Libanon og i Mellemøsten generelt. Har været rejseleder på to 
10 dages ture til Libanon for danske socialarbejdere 2003 + 05: ”De glemte 
palæstinensiske flygtninge”.

Se mere på www.alkhalil.dk     


