Hvad har arbejdet med dialogisk integration givet os?
Shaymaa Najjar
”Når jeg er med i det her, så handler det om for mig at få givet mine børn en
mulighed, som jeg ikke selv fik. Jeg blev hele tiden set på som en ’anden’ især i
folkeskolen. Jeg havde en frustration af at være ’andetgjort’. Jeg skulle stå ansvar for
alt muligt, fx 9/11. Som om mine holdninger skulle være anderledes end alle andres.
Det skal mine børn ikke opleve. Derfor er jeg med.”
”Det har en betydning for mig, at kunne gøre noget i praksis for at modvirke den
daglige frustration jeg oplever fra medier og politikkernes side.”
”Vi kommer ikke uden om andre kulturer, vi lever i en global verden. – Derfor er vi
nødt til at have nogle interkulturelle værktøjer med.”
Karen Nørskov
”Jeg er kommet ud af den forlorenhed, der har fyldt tidligere,
når jeg fx som socialrådgiver sad over for klienter med anden
etnisk baggrund. Jeg kan meget bedre komme bagom ”mure” af
projektioner, fremmedhed og kulturforskelle.”
”Med den dialogiske tilgang får børn med anden etnisk
baggrund forståelse for, at de er gode, som de er. De behøver
ikke at have et billede af, at ”danskere” gør det rigtige. ”
"Vi udveksler meget mere med hinanden på tværs af
landegrænser end nogensinde. – Man bliver bedre til at indgå
og møde alle mulige mennesker på forskellig vis."
"Det at føle sig som del af de store verden kommer helt
naturligt, når man er med. Der er ikke nogen modsætning
mellem at være lokal og elske sit eget land og samtidigt være
global og verdensborger. Det bliver helt enkelt, når man er med
i D-factor. "
Peter Zimmerman
”D-factor har lært mig helt vildt meget i forhold til at forstå de forskellige
etniske miljøer. Jeg har lært meget om, hvad det betyder at være ”indvandrer”
i DK, - om de dillemmaer, som mange unge oplever at stå i, om de følelser, som
de har af at blive fremmedgjort her i landet, selv om de er født og opvokset
her. Jeg har meget lyst til at modarbejde den fremmedgørelse, som de
oplever.”
”Jeg er også blevet mere opmærksom på de fordomme der lå latent i mig. Jeg
tænkte ... ”de gider ikke tage sig en uddannelse eller tage et arbejde eller blive
del af det danske samfund”, men jeg kan se, hvad der ligger bag nu. Det har
givet mig lyst til at grave mere ned i det og arbejde endnu mere med det. ”

Ane Olesdatter
”Jeg oplever at have fået mere vingefang forstået på den måde, at det giver
mere åbenhed og frihed i forhold til at møde mennesker i det hele taget.” ”Ens
egen kultur bliver mere synlig og bevidst for én og derfor bliver det nemmere
ikke at være forudindtaget – og måske fordomsfuld. Det er for mig at se en
kæmpe styrke.”
”Det er befriende at have følelsen af at tage ansvar for det her samfund – og
Danmark i det hele taget – ved at skabe møder og dialog blandt mennesker på
tværs.”
”Jo mere forskellighed man møder, jo mere kan man spejle egne livserfaringer,
værdier og sig selv i det hele taget. Og dermed stå stærkere og mere afklaret i
sig selv.”

Fatima Jo
”D-factor har givet mulighed for at gøre noget i praksis. Det handler om at
tage noget op, som kan være svært at tale om. Jeg kan have følelsen af, at der
er håb forude – et håb om at kunne få lov til at definere sig selv og bryde med
samfundets undertrykte kasser. D-factor er, for mig, en vigtig platform, hvor
forskelle ses som en styrke og den personlige udvikling kommer spil. I mødet
med andre kan jeg tilmed blive klogere på mig selv.
”Det er godt at kunne være talerør for det undertrykkende mekanismer, som
fylder i hverdagen – ofte uden der er ord for dem.”

Patrick Cassells
”Inden jeg startede i D-factor troede jeg slet ikke, at jeg havde fordomme
over for folk med anden etnisk baggrund. Men det er blevet klart for mig,
at det havde jeg i høj grad. Nu kan jeg gå på gaden og passere forbi folk
med anden etnisk baggrund uden at kigge den anden vej. Det er
befriende.”
”Det er en væsentlig menneskelig egenskab at kunne se, ups - her er jeg
ramt af stereotypisering. Det kan bruges i alle sammenhæng. Det bliver
man bedre til, når man er med i det her arbejde.”

Reza Vali
"Jeg er blevet rigtig klog på mig selv, fordi jeg kan være
mig selv i D-factor. Som gruppe har vi fulgt hinanden
tæt. Jeg har fundet noget som jeg ikke engang kan
sætte ord på i D-factor, noget som beriger mig på en
helt anden måde end alle andre steder.”
”Jeg har også lært, at man ikke skal sætte folk i bås på
baggrund af deres facade. Det lærte jeg især, da vi
interviewede børn og unge, hvor mange var hårde på
facaden. Efter nogen timers interview var de lige som
alle andre. Der gemte sig et sårbart lille barn inden i de
der hårde typer. Man skal ikke være bange for de hårde
typer her i verden. De vil bare gerne beskytte sig. Så
man skal faktisk være mere flink over for dem, der er
hårde, end overfor dem, der er søde. I virkeligheden har
de bare brug for kærlighed. Det er derfor at de råber.
De råber bare om hjælp.

