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I. Hvem er vi?  

Al Amal Danmark foreningen blev stiftet ud fra ønsket om at skabe en ramme for forenings 

aktiviteter der er designet til at forsvare social homogenitet, bekæmpe klanisme, fremme bevidst 

assimilering og forbedre socialisering af forskellige samfundslag med indvandreroprindelse. 

 

Forening Al Amals innovativ tværgående tilgang, forener familier, børn og unge, hvor alle fra det 

danske samfund er velkomne. 

 

Denne nye tilgang til socialisering bestræber sig på at bryde de parallelle samfund, der længe har 

eksisteret i bestemt befolkning gruppers sociale og forenings liv, og som forhindrer dem i at leve 

harmonisk i det danske samfund. 

 

Stolt over værdierne i det samfund, der har budt dem velkommen, udfører Al Amals medlemmer 

flere kulturelle, uddannelsesmæssige, sportslige og fritidsaktiviteter med henblik på at fremme de 

moralske regler om tillid, tolerance, venlighed, respekt og universelle værdier af eksemplarisk 

statsborgerskab og social samhørighed. 

 

II. Vores prioriterede mål 

Foreningen Al Amal er opmærksom på nødvendigheden og hasten af denne nye tiltag for at 

bekæmpe passiviteten i forhold til det parallelle samfund og at vedtage en frivillig tilgang, der kan 

bidrage til at nå følgende hovedmål: 

 

1- Afværge frygten, udtrykt i forbindelse med fænomener som radikalisering, afvisning af 

integration og maskeringsforbud. 

2- Indlede en socialiseringsproces for at skabe overbevisninger, ændre holdninger, de 

bagvedlæggende begrundelser for de juridiske forbud, de stigende 

beskyttelsesforanstaltninger og administrative procedurer, der indføres for at bekæmpe 

fænomenet.  

3- Afslør de fanatiske hensigter og modarbejde de ekstremistiske indsatser og forestillinger 

udviklet af personer og bevægelser, der udnytter familiernes isolation og vanskeligheder og 

udnytter troen, traditionerne og de udsatte grupperinger i samfundet. 

4- Sikre og genoprette tilliden hos medlemmerne - som Danmark - deres vedtagne land, ønsker 

at integrere og ikke angriber deres tro og som heller ikke søger at fratage dem deres identitet 

og kulturelle referencer. 
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5- Styrke og opmuntre de medlemmer, der har valgt at elske dette land, overholde sin sociale 

orden og er overbeviste om at forsvare og respektere det danske samfunds symboler og 

værdier. 

 

III. Vores forståelse af risici og modstandsfaktorer 

Fænomenet, modstand mod integration, udvikler sig ofte i befolkninger med svage sociale 

færdigheder, eller i miljøer, hvor det parallelle samfunds ånd er meget markant. Disse to 

hovedfaktorer påvirker hinanden og deltager i udviklingen af sociale risici og skaber et klima for 

afvisning af enhver form for integrationen. 

Denne ugunstige kontekst, som vedrører os alle, er præget af følgende fænomener: 

 

1. Anti-integrationsvirkninger  

Foreninger og grupperinger som er oprettet til at beskytte de etniske eller kulturelle identiteter 

skaber en fordrejende virkning af mekanismerne og målsætningerne for civilsocialisering. 

I stedet for at lette og opmuntre til åbenhed, kvinders frigørelse og familiernes deltagelse i det 

kollektive liv, tjener disse foreninger tilbagetrækninger og identitetslåsninger hos familier og børn. 

Det forhindrer disse populationer i at integrere sig økonomisk og socialt i det danske samfund. 

 

2. Parallelle samfunds rolle i stigningen af religiøs socialisering 

Bestemte personer og grupperinger drager fordel af den sociale isolation af udsatte familier. De 

bruger den daglige kritik af værdier og sociale praksis i deres adoptionsland, for at indoktrinere dem 

til fordel for radikale, religiøse og politiske holdninger. 

 

3. Social isolation og forringelse af familie-barn forhold: 

Familier, afskåret fra deres oprindelige sociale miljø har nemt ved at tro, at deres moralske 

myndighed over deres børn, kun kan udøves og forstærkes ved læring af modersmål sprog, isolering 

i det parallelle samfund og systematisk gengivelse af oprindelseslandenes ritualer og traditioner. 

Børnene pålægges derefter adfærd og mode, der ikke passer til den sociale virkelighed.  Denne 

adfærd fratager dem deres barns frihed og forhindrer deres udvikling og integration i det sociale og 

uddannelsesmæssige miljø i det land, hvor de er født.  

Som tiden går, udvikles der afvisende holdninger og brydende adfærd imod deres familier.’ 

 

4. Familien som myndighed i socialiserings krise 

De udsatte familier fra parallelle samfund lever ikke op til deres mission om opdragelse og 

socialisering af deres børn. Det udvikler hos nogle frygt og spørgsmål om deres børns skæbne. 
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Denne krise er et resultat af vanskelligheden af gennemførelse af oprindelseslandes værdisystemer i 

de nye sociale virkeligheder. Idet krisen afspejler disse værdigsystemers manglende evne - som 

allerede lider af enorm dysfunktioner - i at støtte familiens nye liv, og især deres børn i Danmark. 

Familier, der er fanget af socialisering krisen lever parallelt med samfundets forventninger fra deres 

egen børn, skole, medier og nye sociale relationer. 

 

IV. Vores krav til en bedre socialisering: 
 

Foreningen Al Amal søger at korrigere opfattelser og forbedre den sociale adfærd ved 

at bekæmpe virkningerne af misforståelse og fanatisk indoktrinering. Dette gøres ved 

at øge bevidstheden hos medlemmerne for at forbedre deres image, komme ud af den 

sociale isolation og mene dem om drømmen og motivationen for deres rejse til 

Danmark, deres adopterede land. 

 

Med henblik herpå, definerer foreningen Al Amal fire vigtigste imperativer for at 

bidrage til at sikre det danske samfunds ensartethed, for at fremme børns sociale 

assimilering og fremme en bedre borgerlig integration af befolkningerne som følge af 

udvandringen: 

1. At åbne sig for det sociale miljø og komme ud af klanerne, kommunitære 

grupperinger og identitetsopdelinger, der står i vejen for harmoniske relationer 

og familiens sociale integration. 

2. Skelne mellem tro og social adfærd. Troen er et spørgsmål om personlig 

overbevisning som er nødvendig for at undgå fanatisme 

3. Udvikle tolerance, selskabelighed og social samhørighed. Sektarisk og fanatisk 

opførsel er en holdning af social segregering som fører til fjendtlighed mod 

dem som ikke deler ens meninger. Det er et opkald til hade. 

4. Demonstrer eksemplaritet i social dannelse, respekt for de moralske principper 

om integritet, tillid, retfærdighed, disciplin og solidaritets værdier, social 

engagement og eksemplarisk statsborgerskab. 
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V. Vores grundlæggende mål: 
 

Foreningens forskellige aktiviteter baner vejen til enhedens mål. Faktisk har foreningen Al Amal 

gennem sine forskellige kulturelle, uddannelsesmæssige, sportslige og fritidsaktiviteter til formål, at 

opnå to komplementære og grundlæggende mål: socialisering og resocialisering. 

1. Socialiseringsprocesser 
Enhver handling af socialisering skal henvise til et system af værdier som et doktrinært grundlag for 

dets lære. Anvendelsesområdet definerer dets praktiske modaliteter og specificerer dets virkemåde. 

a. Vores værdisystem 
Den socialisering, som foreningen ønsker, skal baseres på respekt og forståelse for de 

grundlæggende principper for det dansk samfund og dets fælles idealer. Da det udelukkende må 

trække sine lære fra et system af universelle værdier af eksemplarisk statsborgerskab og moralske 

regler om tillid, tolerance, respekt, retfærdighed, disciplin og social samhørighed. Disse moralske 

værdier og principper skal konstant inspirere og styre foreningens handlinger, uanset 

medlemmernes religiøse, etniske, politiske og ideologiske overbevisninger og tilhørsforhold. 

Det endelige mål er at uddanne på daglig basis, for at fremme færdigheder og overbevisninger om 

fordele, moralsk nødvendighed, samfundsmæssig nytte og den praktiske interesse for disse værdier. 

b. Vores socialiseringsform 
Den valgte socialiseringstilstand svarer perfekt til den institutionelle ramme for vores handling (en 

forening), de målrettede befolkningsgrupper og de ønskede mål. 

Faktisk inden for rammerne af foreningen, er arbejdet med socialisering udført på grundlag af 

medlemmernes medlemskab og regelmæssige forpligtelse. Dette er den måde at socialisere ved 

engagement. Dette arbejde er udelukkende beregnet til medlemmerne, hvilket forudsætter en 

forpligtelse, der resulterer i en kontinuerlig og stiltiende proces mellem medlemmet og foreningen. 

Dette engagement er opbygget på den ene side af medlemmets anmodning og gennem 

regelmæssigheden af hendes/hans deltagelse på den anden side ved accept og tilsyn af foreningen. 

Denne socialiseringsform sikrer assimilering og oversættelse af overførte værdier til praktisk 

adfærd og holdninger i hele medlemsperioden. Ved at tilslutte sig oftere, skaber medlemmerne 

tættere bånd til hinanden og danner en følelsesmæssig og stærk ramme. 

 

c. Vores praktiske handlemåder 
De praktiske modaliteter i udøvelsen af denne mission, gør det muligt at skelne mellem to 

hoveddimensioner i de socialiseringsprocesser, som foreningen Al Amal fremhæver. Det er en 

socialisering af generel rækkevidde, beregnet til alle medlemmer og en specifik handling, rettet mod 

familier og deres børn. 
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 Global socialisering eller social uddannelse 

I sine socialiseringsforanstaltninger udøver sammenslutningen i bred forstand varierede aktiviteter: 

kulturel, uddannelsesmæssig, sport og fritid. Formålet med arbejdet er at indsamle et stigende antal 

medlemmer omkring disse aktiviteter, for at sikre sammenhængen mellem målene. 

 

Hver valgt aktivitet virker som en uddannelsesmæssig støtte og et privilegeret øjeblik for 

socialisering. Foreningen søger derfor gennem udøvelsen af disse aktiviteter at formidle begreber 

og inddrage borgerlige og moralske værdier for sine medlemmer for at styrke deres evner, forbedre 

deres sociale adfærd, rette deres overbevisninger og hjælpe dem med at deltage i kollektivt liv og 

bedre integrere økonomisk og socialt. 

 

 Hjælpesocialisering: 

Denne socialiseringsindsats har til formål, i nogle af dens aspekter, at gennemføre og konsolidere 

virkningen af to hovedforekomster af socialisering, som er familien og skolen. 

Ledsagelse og støtte af familier: 

Faktisk søger foreningen at hjælpe familier og øge deres bevidsthed om den afgørende betydning af 

deres rolle i uddannelse og tidlig læring af deres børn. Uanset deres forhold, er forældrenes pligt til 

indvielse og imprægnering uerstattelig for deres børn i denne fase af primær socialisering. 

Familie ustabilitet, familie isolation, manglende opfølgning og manglende opmærksomhed på børn 

er kilden til de problemer, børn og unge står overfor, såsom skolefejl, narkotika og kriminalitet. 

 

Foreningen er forpligtet til at mentorer forældre til at fungere som en rollemodel for deres børn, at 

skabe et klima der fremmer deres udvikling og ledsage dem for bedre at nå deres pædagogiske 

mission. 

Pædagogisk opfølgning og skole vejledning 

Ved sekundær socialisering søger foreningen at supplere og fremme skolens socialiseringsindsats 

ved at yde støtte til familier og pædagogisk opfølgning af elever og skolehjælp til børn og ung i 

vanskeligheder for at lette og lykkes i deres skolegang. 

2. Resocialiserings processer 

Den klassiske socialiserings proces er suppleret med en mere specialiseret resocialiseringsaktion 

rettet mod en bestemt befolkningsgruppe. Det drejer sig om social reintegration, som især vedrører 

unge i vanskelige situationer, samt dem der er ofre for fænomener som afhængighed eller 

radikalisering. 

 

Foreningen har til hensigt at tilbyde sine medlemmer noget innovativt på dette område, som bl.a. 

baseret på terapeutiske metoder inden for traditionel asiatisk Kung fu. 
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Projektet fra dette specialiserede resocialiseringscenter, som snart vil være tilgængeligt som led i et 

samarbejde som undersøges og valideres med partnere i Herning-regionen. 

I mellemtiden, forpligter foreningen sig til at organisere - til gavn for unge og børn på anmodning af 

deres forældre - praktikophold til resocialisering i udlandet, i Føderationen af foreninger Al Amal, i 

"Ferie Landsbyen" som er åben for alle vores medlemmer. 

 

VI. Vores virkemidler 

1. De pædagogiske midler 

  Offentliggør foreningens metoder, mål og redskaber gennem de forskellige interne 

aktiviteter og møder, der er åbne for offentligheden. 

 At gøre foreningen til et mødested og hvor der sker udveksling og uddybning af emner 

relateret til foreningens mål. Dette sker ved at afholde kulturelle aktiviteter, konferencer 

og seminarer om emner relateret til foreningen. 

 At handle for at skabe sammenhæng og samarbejde med andre foreninger og 

organisationer med samme visioner  

 Organiser rejser, ture og erfaringsudvekslinger i Danmark og udlandet. 

 Oprette og administrere et "Fritids-hus" til etableringen af et klima med social og kulturel 

åbenhed, der fremmer venskaber, respekt og solidaritet blandt medlemmerne. 

 

2. Kommunikationsmidlerne 

 Produktion og formidling af informationer om foreningens aktiviteter med henblik på at 

formidle information mellem dets medlemmer og partnere (brochurer, magasiner, 

hjemmeside, dvd, nyhedsbrev mv.). 

 Udvikling og salg af publikationer, fotografiske, ikonografiske og audiovisuelle 

produktioner. 

 Periodisk tilrettelæggelse af åbent hus, aktiviteter og informationsmøder for at fremme 

foreningens handlinger. 


