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Fadi Fadi Kassem Hent PDF Fadi voksede op i borgerkrigens helvede i Libanon. Som syv-årig flygtede han
og hans familie til Danmark. Han havde en forventning om at komme til paradis, men virkeligheden var en
anden. Det var svært at få familielivet til at fungere i det nye land, og Fadi blev tvangsfjernet. Årene på
institution var hårde og fik hadet til at vokse i ham. Som teenager blev Fadi stærkt belastet kriminel, og

fremtiden tegnede til at blive en lang kamp med myndigheder og domstole. Men en dag sagde Fadi stop, og
med en ukuelig vilje og god støtte fra fagfolk lykkedes det ham at slippe ud af den kriminelle verden. I dag
arbejder Fadi som konsulent med unge, der har svært ved at finde sig til rette i det danske samfund. Fadi
møder folk omkring sig med et mix af tolerance og direkte tale - og det er lige meget, om det er en belastet
kriminel eller politiet, han taler med. Dialogen er både et mål og et middel for ham. Det er gennem den, at

man skaber forståelse og integration - både i det store og i det små.

 

Fadi voksede op i borgerkrigens helvede i Libanon. Som syv-årig
flygtede han og hans familie til Danmark. Han havde en forventning
om at komme til paradis, men virkeligheden var en anden. Det var
svært at få familielivet til at fungere i det nye land, og Fadi blev

tvangsfjernet. Årene på institution var hårde og fik hadet til at vokse
i ham. Som teenager blev Fadi stærkt belastet kriminel, og fremtiden
tegnede til at blive en lang kamp med myndigheder og domstole.
Men en dag sagde Fadi stop, og med en ukuelig vilje og god støtte
fra fagfolk lykkedes det ham at slippe ud af den kriminelle verden. I
dag arbejder Fadi som konsulent med unge, der har svært ved at

finde sig til rette i det danske samfund. Fadi møder folk omkring sig
med et mix af tolerance og direkte tale - og det er lige meget, om det



er en belastet kriminel eller politiet, han taler med. Dialogen er både
et mål og et middel for ham. Det er gennem den, at man skaber

forståelse og integration - både i det store og i det små.
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