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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.
Alle, såvel borgere som professionelle, i Helsingør Kommune kan hjælpe med at forebygge, at
unge ikke bliver radikaliseret.
I denne folder kan du læse om Helsingør Kommunes strategi for forebyggelse af radikalisering.

I foråret 2016 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget, efter
anbefaling fra Udvalg for Tryghed og Forebyggelse, at Helsingør skal have en strategi for
forebyggelse af radikalisering.
Målet for strategien er, at ingen unge bliver
radikaliseret. Fokus for kommunens strategi er
de unges trivsel generelt, hvorfor forebyggelse
af radikalisering og ekstremisme skal ses som
et af flere elementer i en bredere trivselsindsats.

HVAD ER
ekstremisme?
Radikalisering 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 med. 1)

HVORFOR ER EKSTREMISME
ET PROBLEM?

Ekstremisme er baseret på holdninger såsom
afvisning af grundlæggende demokratiske værdier og normer, hvilket står i modsætning til det
etablerede samfund og dets orden.

Ekstremisme er et problem af mindst to grunde:

1)

 tyrelsen for International Rekruttering og Integration
S
(2016) Forebyggelse af ekstremisme - Mentorindsats,
forældrecoaching og pårørendenetværk.

Borgere i et demokratisk samfund har ret til at
ytre sig kritisk og til at vælge en form for tilværelse efter eget ønske inden for de legale og
demokratiske rammer.

#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 unges udvikling, trivsel
og selvstændighed.

Kendetegn som ofte sættes i forbindelse med
en radikaliseringsproces:

BEKYMRINGS
TEGN
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, adfærdsændring eller
andre bekymrende tegn, bør man undersøge
dette 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 disse ændringer i den unges adfærd som rettesnor for, at
vurdere, om der er overensstemmelse mellem
bekymringen og følgende kendetegn:

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

Som led i DINE overvejelser kan DU stille DIG
selv disse spørgsmål:
• Udviser den unge/gruppen diskriminerende, stereotype eller ekstreme holdninger/
adfærd?
• Oplever andre i den unges netværk/familie
samme grad af bekymring for den unge?
• Er der mennesker eller situationer, der
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 selv om din bekymring?

HENVENDELSE

SOCIALFAGLIG
KVALIFICERING
AF SAGEN I
SAMARBEJDE
MED SSP

???

HAR DU SPØRGSMÅL VEDRØRENDE
RADIKALISERING SKAL DU KONTAKTE
SSP - HELSINGØR KOMMUNE:
Har du behov for yderligere informationer eller
vejledning, kan kommunens strategi 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 familier og professionelle kan rette henvendelse til SSP.
Når der opstår en bekymring vedrørende radikalisering, undersøger SSP sagen i samarbejde
med kommunen og politiet.
Hvis SSP konstaterer, at den unge er i risiko
for at blive radikaliseret, udarbejdes en plan se illustration på forrige side.
Strategien er resultatet af et tværgåede samarbejde mellem relevante centre og instanser
faciliteret af SSP, Styrelsen for International
Rekruttering og Integration (SIRI), og Rambøll.

EVT. VIDERE
KVALIFICERING
MED INDDRAGELSE
AF POLITI

Strategien er baseret på viden og kendskab til
området og er udarbejdet med afsæt i workshops og møder med relevante interessenter
og videns personer, både internt i kommunen
og med eksterne samarbejdspartnere og
eksperter.

Bekymring om
radikalisering fra:
• Civilsamfund
• Kommunalinstans
• Uddannelsesinstitution
• Andre

Information om
radikalisering:
• Kommunens og
SSP’s hjemmeside
• Folder om
radikalisering
• Actioncard
• En indgang til
kommunen via SSP

RADIkALISERINGS
FLOW CHART

SSP modtager
en bekymring om
radikalisering

Parkering
af bekymring

SSP vurderer
og kvalificerer
bekymringen

U18
Tværfagligt forum
BUF
DS
Politi
SSP faciliterer
processen

Overdragelse
af sagen
til politiet

18+
Koordinationsgrp.
JU
Politi
Exit
SSP faciliterer
processen

Udarbejdelse
af indsatsforløb
eller overdragelse
til politiet

Har du behov for yderligere
informationer, eller er du i tvivl om
noget så kontakt:
SSP Helsingør
Center for Børn, Unge og Familier
Rønnebær Allé 170
3000 Helsingør
49 28 27 18
ssp@helsingor.dk
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