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Kære SI Brande 

Jeg er en journalist, der har været i Syrien og Irak 15 gange og tale med danske kvinder og mænd fra terrorgruppen
Islamisk Stat (IS) samt deres børn. Det blev til timelange interviews, hvor jeg spurgte dem: Hvorfor drog I i hellig krig?
Hvordan forklarer I IS’ handlinger? Der er stadig Hvad er argumenter for og imod at hente resten af danskerne
herop? 

Kunne I være interesseret i fysisk eller digitalt foredrag om det?  

Jeg holder også foredrag om andre emner: 

• MIG - BARN AF ET TVANGSÆGTESKAB: Jeg har haft alt fra æresdrab, tvangsægteskaber, social kontrol tæt inde
på livet og skrevet en bog om det. Jeg er fx barn af et tvangsægteskab og udøvede for 15 år siden selv social kontrol,
indtil jeg ændrede holdning. Hvad er årsager, konsekvenser og løsning på social kontrol? Læs her:
https://www.berlingske.dk/politik/deniz-serinci-udoevede-social-kontrol-i-gymnasiet-hvis-jeg-saa-en-muslimsk 

• TYRKIET: Hvor er Tyrkiet på vej hen med præsident Erdogan? EU? Kurderne? Jeg har skrevet bøger om
Tyrkiet. Mere 
 info 

• SYRIENS BORGERKRIG 10 ÅR? HVORDAN AFSLUTTES KRIGEN? JEG HAR FLERE GANGE BESØGT
SYRIEN. ISRAEL-PALÆSTINA-KONFLIKTEN? 

Kort om mig: 36 år, uddannet journalist fra SDU, skriver for Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, osv. Skrevet bøger
om IS (2015, ’17), ”Fængslet i Erdogans Tyrkiet” (2018), ”Kurdistan 
”.  

HONORAR: Fysisk: 1500-2500 kr/Digitalt: 1000-2000 kr 

• ”En af tre foredragsholdere, enhver højskole bør booke” – Højskolebladet 

•“Et af de mest kompetente indlæg, vi har haft længe, fra en meget vidende og velformuleret foredragsholder.” – Kai
Kristoffersen, Vejle Nord Rotary Klub 

Det siger
 tidl. arrangører. 

***Foto: Mens jeg interviewer den pæredanske Anders Jensen i Syrien. Han er konverteret til islam og drog til Syrien,
hvor han nu er fængslet – og vil tilbage til Danmark med sit barn. 
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