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Nej til radikalisering – ja til mangfoldighed
Indledning
I foråret 2016 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget, efter anbefaling fra Udvalget for Tryghed og Forebyggelse, at Helsingør skal have en strategi for forebyggelse af radikalisering.
I dette bilag kan du læse Helsingør Kommunes strategi for forebyggelse af radikalisering.
Målet for strategien er, at ingen unge bliver radikaliseret. Alle, både borgere og professionelle i
Helsingør Kommune kan hjælpe med at forebygge, at unge bliver radikaliseret.
Fokus for kommunens strategi er på de unges trivsel generelt. Forebyggelse af radikalisering
og ekstremisme, skal derfor ses som et af flere elementer i en bredere trivselsindsats.
Hvad er radikalisering?
Radikalisering er en proces, der fører til, at en person i stigende grad accepterer anvendelsen
af voldelige eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller religiøse mål.
Hvad er ekstremisme?
Radikaliseringen kan føre til ekstremisme.
Ekstremisme forekommer, når personer eller grupper udøver eller søger at legitimere for eksempel trusler, pres, chikane, hærværk, vold eller terror med henvisning til samfundsforhold,
man er utilfreds med1.
Ekstremisme er dermed en modsætning til det etablerede samfund og dets orden, der er baseret på holdninger som afvisning af grundlæggende demokratiske værdier og normer.
I Danmark er der tre hovedretninger inden for ekstremistiske miljøer:
De højreekstremistiske, de venstreekstremistiske og de ekstremt islamistiske miljøer.
Hvorfor er ekstremisme et problem?
Borgere i et demokratisk samfund har ret til at ytre sig kritisk og til at vælge en tilværelsesform efter egne valg inden for rammerne af det legale og demokratiske. Men ekstremisme er
et problem af mindst to grunde:
1. Et sikkerhedsrationale; Handler om alles gensidige ansvar for ikke at forbryde sig mod
straffeloven og derved krænke andres personlige sikkerhed, frihed og integritet.
2. Et socialt rationale; Handler om professionelles og forældres ansvar for at sikre sig unges udvikling, trivsel og selvstændighed.
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Bekymringstegn
Der er nogle typiske tegn, som man som forældre og professionelle skal være opmærksom på,
og som kan være tegn på, at en ung er på vej til at blive radikaliseret.
Først og fremmest skal man holde øje med den unges trivsel. Opstår der en eller anden form
for mistrivsel, adfærdsændringer eller andre bekymrende tegn, bør man undersøge det nærmere.
Det kan være tegn på at nogle udøver, ønsker at deltage i, eller søger at legitimere vold og
andre kriminelle handlinger.
Hvis man bliver bekymret for, om en ung eller en gruppe af unge udvikler sig i en diskriminerende eller ekstrem retning, kan man bruge nedenstående ændringer i den unges adfærd som
rettesnor for at vurdere, om der er overensstemmelse mellem DIN bekymring og nedennævnte
tegn, som ofte sættes i forbindelse med en radikaliseringsproces:










Beklædning
Sprog
Synlige brug af symboler
Karakterændring
Besøg på div. ekstremistiske hjemmesider
Forherligelse af ekstremistiske/udemokratiske handlinger
Pludselig ændring af vennekreds
Markant stigning af fravær fra uddannelse eller arbejde
Pludselig social isolering

Som led i DINE overvejelser kan DU stille DIG selv disse spørgsmål:






Udviser den unge/gruppen diskriminerende, stereotype eller ekstreme holdninger eller
adfærd til flere forskellige ting, og er dette konsekvent i de fleste situationer – f.eks.
både i klasseværelset og i fritidsklubben og i hjemmet?
Oplever andre i den unges netværk/familie (jf. listen) samme grad af bekymring for den
unge?
Er der mennesker eller situationer, som trækker den unge i en anden vej?
Er den unge begyndt at isolere sig og/eller adskille sig fra ”alle” andre?
Hvad siger den unge eventuelt selv om din bekymring?

Har du spørgsmål vedrørende radikalisering, skal du kontakte SSP – Helsingør Kommune.
Har du behov for yderligere informationer eller vejledning, kan kommunens plan mod radikalisering – i den fulde version, rekvireres hos SSP, enten pr. telefon eller via mail. Du kan også
se den på SSP’s hjemmeside.
Hvor kan du få hjælp?
Er du bekymret for om, en ung eller gruppe af unge er på vej til at blive radikaliseret, skal du
kontakte SSP.
Både familie og professionelle kan rette henvendelse til SSP.
Når der opstår en bekymring vedrørende radikalisering, undersøger SSP sagen i samarbejde
med kommunen og politiet.
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Hvis SSP konstaterer, at den unge er i risiko for at blive radikaliseret, udarbejdes en handleplan.
Du kan henvende dig anonymt.

Henvendelse

Socialfaglig kvalificering af
sagen f.eks. ved drøftelse
lokalt, i regi af lokalgruppen
eller med inddragelse af SSP

Evt. videre
kvalificering med
inddragelse af politi

Plan for forebyggelse af radikalisering er resultatet af et tværgåede samarbejde mellem relevante centre og instanser faciliteret af SSP, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), og Rambøll. Strategien er baseret på viden og kendskab til området og er udarbejdet med afsæt i workshops og møder med relevante interessenter og videnspersoner, både
internt i kommunen, og med eksterne samarbejdspartnere og eksperter.
Er du i tvivl om noget, så kontakt:
SSP
Center for Børn, Unge og Familier
Rønnebær Allé 170
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 27 18
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