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Bekymringsguide for radikalisering og ekstremisme

Vi tror på forebyggelse - din medvirken er vigtig
Køge Kommune ønsker at medvirke til at håndtere og forebygge radikalisering og
ekstremisme, fordi det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte borger og i nogle tilfælde
føre til vold og kriminalitet.
Radikalisering og ekstremisme er ofte udtryk for mistrivsel, frustrationen og følelsen af ikke at
høre til.
Kommunens forebyggende indsats ift. radikalisering og ekstremisme handler således primært
om generel forebyggelse—om at sikre, at alle børn og unge trives og udvikler sig positivt. Det
er et professionelt ansvar at gribe ind og orientere, hvis det ikke er tilfældet. I denne folder
kan du finde kontaktoplysninger i tilfælde af mistanke eller bekymring.
Begrebsafklaring
Ekstremisme forstås som:
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.
Radikalisering forstås som:
En proces, der medfører, at en person i stigende grad accepterer ekstremismens ideer og
metoder.

Bekymringstegn
Der findes ikke en endegyldig liste over bekymringstegn, der med sikkerhed betyder, at en
borger er inde i en radikaliseringsproces. Tilstedeværelsen af ét bekymringstegn hos en
borger, eksempelvis deltagelse i kriminalitet, er heller ikke nødvendigvis ensbetydende med, at
borgeren er ved at blive radikaliseret. Hvorvidt og hvor meget, der er grund til at være
bekymret, afhænger af en samlet og konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
For at understøtte vurderingen giver det mening at opdele de konkrete observationer i to
grupper af bekymringstegn:
Alvorlige bekymringstegn. Det vil sige tegn på, at nogen udøver, ønsker at deltage i eller
søger at legitimere vold og andre kriminelle handlinger. Disse tegn vil som hovedregel give
anledning til handling fra den professionelles side.
Andre tegn. Det vil sige tegn, der isoleret set i mange tilfælde kan være udtryk for en del af
en naturlig identitetsudvikling og / eller en legitim samfundskritik, og som primært giver
anledning til bekymring, når de ses i sammenhæng med øvrige bekymringstegn.
Hvis en person viser alvorlige bekymringstegn, eller hvis klynger af adfærdsændringer og
bekymrende tegn pludselig optræder på samme tid, kan der være grund til at handle.
Alvorlige bekymringstegn kan for eksempel være:
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-

Er involveret i voldshandlinger eller voldelige sammenstød.
Færdes i miljøer, hvor der er let adgang til våben.
Truer, chikanerer eller udøver socialt pres, som krænker andres personlige frihed og
integritet.
Er involveret i ildspåsættelser eller hærværk, herunder graffiti med hadefulde eller
voldslegitimerende budskaber.
Udbreder voldslegitimerende budskaber, for eksempel på sociale medier eller via
stickers, plakater og løbesedler.
Har social omgang med personer eller grupper, som er kendt for at have ekstreme og
voldslegitimerende holdninger.
Søger at presse andre til ikke at deltage i demokratiske valg.
Viser interesse for at rejse til udlandet for at deltage i konflikter eller
træningsaktiviteter, hvor ekstreme grupper er involveret.
Argumenterer for “absolutte løsninger”, for eksempel at en bestemt (forestillet) gruppe
skal dræbes eller fjernes, eller at noget skal bombes.

Andre tegn kan for eksempel være:
-

-

Deltager i møder, demonstrationer, koncerter eller andre begivenheder med
ekstremistiske eller voldslegitimerende budskaber.
Opsøger hjemmesider, litteratur eller film med ekstremistiske eller voldslegitimerende
budskaber.
Dyrker fortællinger om uretfærdighed, trusler, undertrykkelse eller lignende, og at en
kamp mod bestemte – undertiden forestillede – grupper er retfærdig. Det kan være
“jøder”, “muslimer”, “danskere”, “kapitalister”, “indvandrere”, “homoseksuelle”,
”eliten”, ”de vantro” eller andre.
Dyrker helteforestillinger, historiske figurer og hændelser knyttet til forestillinger om
retfærdiggjort kamp, vold eller selvmord, som er forbundet med disse fortællinger.
Benytter sig af totalitære symboler, for eksempel ved sin påklædning, tatoveringer og
plakater på sit værelse.
Giver udtryk for intolerance over for andres synspunkter, afviser demokratiske
principper eller er moraliserende og prøver at pådutte andre sin overbevisning.
Har taget afstand fra familien eller hidtidige prosociale venskaber og aktiviteter.

Denne liste er ikke udtømmende og omfatter kun de mest universelle bekymringstegn i
forbindelse med ekstremisme.
Der kan være andre tegn, som er specifikke for bestemte former for ekstremisme, risiko for
udrejse til konfliktzoner m.v.
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
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Er du bekymret?
En bekymringshenvendelse, som vedrører radikalisering og ekstremisme, skal rettes til
kommunens sociale myndigheder eller politiet, afhængig af bekymringens indhold.

AKUT
Bekymring for forestående eller udførte ulovlige handlinger (akut):
Ved alle akutte situationer, skal der ske henvendelse til politiet på 112/114.
Det anmeldes til politiet på tlf. 112 / 114, hvis der er begrundet mistanke om, at der er sket eller kan
ske ulovlige handlinger i forbindelse med ekstremisme. Det kan være vold, trusler, hærværk,
terrorhandlinger eller udrejse til udlandet for at tilslutte sig en terrorbevægelse.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IKKE AKUT
Bekymring for borgere under 18 år (ikke akut):
Bekymringer for trivsel og udvikling hos unge under 18 år (herunder bekymringer vedrørende
radikalisering eller tilknytning til ekstremistiske miljøer) skal underrettes på:
infohuskoege@koege.dk

Bekymring for borgere over 18 år (ikke akut):
Bekymringer for trivsel og udvikling hos borgere over 18 år (herunder bekymringer vedrørende
radikalisering eller tilknytning til ekstremistiske miljøer) skal underrettes på:
infohuskoege@koege.dk

3

