Sammendrag:

Handlingsplan til forebyggelse af
ekstremisme og radikalisering
Formålet med handlingsplanen er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Det sker ved målrettet at sammentænke opbyggende, foregribende og indgribende og ved at sikre at kommunens frontmedarbejdere, frivillige og andre aktører i civilsamfundet kender bekymringstegnene og ved, hvad
de skal gøre, hvis bekymringen opstår.
Forebyggelse af ekstremisme handler ikke blot om at forhindre terrorangreb. Det
handler om at sikre integration, inklusion, tryghed og medborgerskab af alle børn,
unge og voksne i vores samfund. I den lokale kommunale kontekst strækker den
forebyggende indsats sig derfor over en række aktører lige fra politiet og det øvrige SSP-samarbejde
til kommunens jobcentre, folkeskoler, alle samarbejdspartnere og aktører i foreningslivet og mange
flere.
Det er heldigvis kun sjældent, at der er tale om egentlig radikalisering. Hvis der er tale om radikalisering forløber vejen derhen ofte forskelligt, og radikaliserede personer er vidt forskellige med hensyn til baggrund, personlighed og motivation. Unge i sårbare situationer kan være i særlig risiko –
og her er der som regel også andet i spil som for eksempel oplevelsen af marginalisering og mistrivsel.
Det er vigtigt, at der handles tidligt på bekymrende signaler. Bekymrende signaler er f.eks. personlig eller social krise, ændret adfærd og omgangskreds, isolation, frustration, fjendebilleder og ekstreme handlinger.
Ekstremisme og radikalisering betragtes som risikoadfærd på lige fod med andre former for risikoadfærd, der kan føre til voldelige handlinger. I forebyggelsesindsatsen benyttes ofte samme metoder
og redskaber som ved andre typer af risikoadfærd, der kendes fra kriminalpræventivt og socialt arbejde.
Handlingsplanen tager udgangspunkt i viden om de beskyttende faktorer og de risikoindikatorer, der
har betydning for det enkelte individ eller grupper af individer. Det er viden om disse faktorer, der
skal medvirke til, at opmærksomheden skærpes over for begyndende mistrivsel og dermed risiko for
ekstremisme og radikalisering.
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Forebyggelsestrekanten
Forebyggelsestrekanten nedenfor er en model som viser, hvordan arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Holbæk Kommune sker på forskellige niveauer og med forskellige indsatser.
• Det opbyggende niveau handler om at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Her er
der i høj grad tale om samarbejde mellem aktørerne i kommunen.
• På det foregribende niveau arbejdes der med risikogrupper, der er sårbare over for radikalisering. Her er der tale om samarbejde i kommunen – men med sparring fra bl.a. politikredsen.
• På det indgribende niveau er der tale om borgere, der vurderes som værende i risiko for at
ville udføre voldelige eller andre kriminelle handlinger. Dette er et anliggende for politiet.
Men også på dette niveau vil der sideløbende foregå interne og lokale indsatser ift. borgeren
og hans/hendes familie og netværk.

Beredskabsplan
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Foregribende
indsatser

Opbyggende indsatser

Nøglepersoner
Action-cards

Beskyttende faktorer er forhold i eller omkring den enkeltes liv, der opbygger modstandskraft mod
radikalisering og ekstremisme – og også mod kriminalitet og andre former for mistrivsel. Nogle beskyttende faktorer er vilkår (fx, familieforhold), som du skal være opmærksom på. Men det er også
muligt at opbygge beskyttende faktorer ved aktive handlinger sammen med den enkelte (fx at få
den unge med i gode sociale fællesskaber).
Eksempler på beskyttende faktorer er:
• Tilhørsforhold i gode sociale fællesskaber f.eks. sammen med familie, venner, klubber/foreninger og fritidsinteresser sammen med andre.
• Forældre med uddannelse og tilknyttet arbejdsmarkedet
• Materiel velstand og gode boligforhold
• Oplevelse af at lykkes fagligt og at blive anerkendt for det
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Risiko-indikatorer er tegn eller signaler om, at den enkelte er i fare for at blive radikaliseret
Nogle risiko-indikatorer er vilkår for den enkelte, som du skal være opmærksom på (fx forældre
uden job eller uddannelse). Andre indikatorer er det muligt at mindske eller helt at fjerne ved aktive
handlinger og opmærksomhed (fx manglende tilhørsforhold eller manglende rammer). En enkelt risiko-indikator behøver ikke give anledning til bekymring – men i kombination bør de kræve opmærksomhed.
Eksempler på risikoindikatorer er:
• Manglende tilhørsforhold og oplevelse af ensomhed uden for fællesskabet
• Forældre uden for arbejdsmarkedet eller uden uddannelse. Forældre skilt. Forældre med psykiske problemer
• Forældre eller søskende i kriminalitet eller mistrivsel
• Mangel på eller forvirring omkring rammer, værdier og normer – eller misforhold mellem
egne normer og de, der er gældende i det omgivende samfund

Hvad skal jeg være opmærksom på?
Radikalisering kan ske over en kortere eller længere periode. Det er derfor især relevant at være opmærksom på, om en person eller gruppe markant ændrer adfærd eller holdninger.
Der er en række forhold, du som medarbejder og borger særligt skal være opmærksom på:
Ændring i adfærd
• Ændrer udseende, tøjstil, adfærd, holdninger og fritidsaktiviteter
• Begynder at deltage i møder og demonstrationer med ekstremistiske eller voldelige budskaber
• Bruger hjemmesider, læser bøger eller ser film med ekstremistiske og voldelige budskaber
• Bruger totalitære symboler for eksempel i sin påklædning, i tatoveringer eller på plakater på
sit værelse
• Deltager i voldelige sammenstød
• Har deltaget i genopdragelsesrejse
Ændring i relationer
• Viser sympati for – eller bliver en del af – en gruppe, der opfører sig ekstremt eller voldeligt
• Trækker sig fra familie og venner og er (unormalt) meget sammen med det nye fællesskab
• Giver afkald på hidtidige venner og fritidsaktiviteter
• Isoleret eller splittet i forhold til familien
Ændring i holdninger
• Udtrykker vilje til at anvende vold som et middel til at opnå mål
• Taler om et mere ’ordnet’/’rent’/’retfærdigt’ samfund
• Viser intolerance over for andres synspunkter
• Afviser demokratiske principper og taler om holdningsmodstandere som ’fjender’
• Konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper
• Argumenterer for absolutte løsninger
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Action Card: Sådan gør du!
Et Action-card giver i en enkel form konkrete anvisninger på, hvor du som medarbejder eller borger
kan henvende sig med sin viden eller kan få sparring på, hvad du selv kan gøre.
Hellere en henvendelse for meget – end én for lidt!
Action Card findes som en lille folder, der kan hentes på Holbaek.dk/ekstremisme og som kan findes
i fysisk form i personalerum, på biblioteker, i klubber, foreninger osv.
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