
Fra udsat til værdsat
foredrag og netværk med fællesspisning i 
Tingbjerg Kulturhus den 26. april kl. 18.30

Ali Najei fortæller om sin rejse fra udsat 
til værdsat og fra indsat til ansat.
Mød også vores lokale Natteravne, der 
fortæller om deres frivillige indsats for 
at skabe et trygt natteliv for vores unge. 
Der vil være mulighed for at melde sig 
som frivillig i både Brønshøj og den nye 

afdeling i Tingbjerg.

Arrangementet er et samarbejde med 
Natteravnene i Brønshøj, Tingbjerg Eves 
univers og Brønshøj-Husum lokaludvalg.

Program

Kl. 18.30 Velkomst v. Lokaludvalgets Social og sundhedsudvalg

Kl. 18.40 Introduktion til Natteravnene v. Natteravnene Brønshøj

Kl. 19.00 Foredrag v. Ali Najei

Kl. 20.30 Mad og netværk

Kl. 21.30 Tak for i aften

Ali Najei fortæller om sit foredrag:
”Foredraget er bygget op omkring min egen livshi-
storie, der byder på en opvækst med b.la. hård kær-
lighed, vold, kultursplittelse, diskrimination, vrede og 
stigmatisering. Om manglende anerkendelse, rolle-
modeller og om følelsen af manglende tilhørsforhold 
og en generel selvdestruktiv fortid - fundet i et eks-
tremt hårdt bandemiljø i Københavns gader.

Et gademiljø der hurtigt endte ud i kriminalitet og 
også adskillige domme, som har betydet, at jeg har 
siddet sammenlagt 8 år i fængsel. I 2016 sidder jeg 
inde imens bandekrigen er på sit højeste, og min 
lillebror bliver skudt 6 gange på klos hold udenfor 
væggene. Vrede, sorg og afmagt fylder mit sind. Tan-
ker der alle trækker i en enkelt retning, hævntørstige 
tanker. I den forbindelse får jeg en håndsrækning, der 
viser sig at være altafgørende for mit liv. En hånds-
rækning der stiller mig i et dilemma om at træffe det 
sværeste valg i mit liv. Et valg der kan trække mig i to 

retninger, hævn eller selvudvikling?”

Formålet med Natteravnene Brønshøj er:
• at skabe øget social værdi, gennem omsorg og forebyggende 

indsats.
• at medvirke til øget livsglæde, trivsel og integration især blandt 

udsatte børn og unge i det offentlige rum.
• Indsatsen udføres af ganske almindelige frivillige voksne – helt 

uafhængig af baggrund, som vælger at tage et medansvar for 
udviklingen i deres lokalområde.


