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Foreløbige erfaringer 
 Ca. 250 henvendelser de seneste  fire år (15-25 år) 

 

 Primært islamisme og højreekstremisme (2 tilfælde af 

venstrefløjsekstremisme) 

 

 De fleste henvendelser er håndteret ved rådgivning 

 

 20 personer har modtaget mentorstøtte 

 9 personer modtager mentorstøtte p.t. 

 

 Opmærksomhedsoplæg (150) og workshops (190) er blevet godt 

modtaget af professionelle og private, hvilket tolkes som et behov for 

information og arenaer for debat om emnet.  

 

 Radikalisering introduceret til sociale frontmedarbejdere og politi som en 

tidlig risikofaktor på linje med anden risikoadfærd.  

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/
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• 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.  

 

• Voldelig ekstremisme er anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler 

for at opnå bestemte politiske eller religiøse mål.  

 

• Terrorisme er overtrædelse af national lovgivning, der bl.a. begås med det 

formål: 

– Alvorligt at skræmme en befolkning, eller 

– Alvorligt at destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, 

forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. 

      (EU’s ministerråd,13. juni 2002) 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/


Grundlovssikrede 

rettigheder 

Straffelovens  

§ 114 m.m. 

”Area of operation” 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/
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Aktivt 

medborgerskab 

 

Fælles ansvar og 

fælles løsninger =  

 

Borgerne har 

medansvar og er 

en del af løsningen 

V 
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Integrationspolitikken 
”At styrke sammen-

hængskraften i det 

århusianske samfund, og at 

alle uanset etnisk eller 

kulturel baggrund indgår 

som aktive medborgere 

med respekt for de 

grundlæggende 

demokratiske værdier.  

 

Etniske minoriteter skal 

have reelt samme 

muligheder, rettigheder og 

pligter som byens andre 

borgere.” 

 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/
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Integrationspolitikken 
”At styrke sammen-

hængskraften i det 

århusianske samfund, og at 

alle uanset etnisk eller 

kulturel baggrund indgår 

som aktive medborgere med 

respekt for de 

grundlæggende 

demokratiske værdier.  

 

Etniske minoriteter skal have 

reelt samme muligheder, 

rettigheder og pligter som 

byens andre borgere.” 

 

Ligestilling  

 

De demokratiske 

beslutningsprocesser 

 

Religionsfrihed 

 

Ytringsfrihed 

 

Respekt for den 

personlige frihed. 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/
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…kan føre til voldelig ekstremisme og terrorisme 

 

Politisk … 

Religiøs … 

Ideologisk … 

………………engagement…………… 

 

Voldelig 

ekstremisme 

Terrorisme 
”Tipping point” 

Forebyggelse Sikkerhed 

      

Radikaliseringsprocessen… 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/


Tidlig intervention: ”En blød tilgang” 
 

Generelt: 

 Øget opmærksomhed: Professionelle og offentligheden 

 

 Samarbejde med lokalmiljøer og minoritetsrepræsentanter 

 

Individuelt: 

 Risikovurderinger 

 

 Rådgivning til professionelle 

 

 Rådgivning til individer og deres familie 

 

 Mentorer  

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/


Risikofaktorer 

Push 

•  Eksklusion  (frustration, 

isolation, fordomme) 

•  Dårlige livsvilkår 

•  Personlige eller sociale kriser 

•  Frustration, intolerance 

 

Pull 

•Rekruttering 

•Forvrængede udgaver af  de 

beskyttende faktorer (f.eks. 

rigid social identitet, negative 

gruppedynamikker, kult-agtige 

gruppedynamikker, omsorg og  

stærke sociale bånd indenfor 

lukkede grupper, etc.) 

Beskyttende faktorer 
(resilience) 

 

• Inklusion (medborgerskab) 

• Identitet (formål og mening 

med livet) 

• Omsorg og stærke sociale 

bånd 

• Positive gruppedynamikker 

• Livskompetencer 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/
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Klarer sig selv 
Brug for hjælp 

Indsats 

De fleste Grupper Individuelt 

Community 

outreach 

Offentlige 

møder 

Dialogbaseret  

workshop 

Syriensberedskab 

og EXIT 
 Infohus  

Mentorer 

Afdækninger/ 

risikovurdering 

Indsatser 

Temamøder for 

professionelle  

Forældrenetværk 

Opmærksomheds- 

oplæg 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/


INFOHUS 

Screening 

Visitation 

Afdækninger 

Risiko- 

vurderinger 

Styregruppe  

  

Arbejdsgruppe 

Skoler 

Kriminalforsorgen 

Sociale myndigheder 

Ungdomsklubber, 

NGO’er, etc. 

Opsøgende gade-

arbejdere 

Familier, netværk og 

andre 

borgerhenvendelser 

Rådgivning 

Mentor 

Sociale 

ydelser 

Exit 

 

Psykiatri 

Leverandører Organisation Interventioner 

Politi 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/


Navn:  xx 

Født: August 1995 (18 år gammel) 

Dansk statsborger / Somalisk baggrund 

 

Bor i forstad til Aarhus –  går i 1.g på lokalt gymnasium 

 

Et år tidligere begyndt at frekventere en moské i det vestlige Aarhus 

 

Bliver medlem af Muslimsk Ungdomscenter (MUC – ekstremistisk salafistisk 

organisation) 

 

Tiltagende radikaliseret – tiltagende passiv i studier 

 

Trækker sig gradvist fra sit fritidsarbejde i supermarked 

 

Gymnasium og supermarked bemærker betydelige ændringer i 

personligheden 

 

Case 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/
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…kan føre til voldelig ekstremisme og terrorisme 

 

Politisk … 

Religiøs … 

Ideologisk … 

………………engagement…………… 

 

Voldelig 

ekstremisme 

Terrorisme 
”Tipping point” 

Forebyggelse Sikkerhed 

      

Radikaliseringsprocessen… 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/


Ændrer sig fra at være udadvendt, imødekommende og pligtopfyldende til 

at være indadvendt og indelukket 

 

Marts 2013: Bliver antruffet flere gange sammen med andre MUC 

medlemmer på tilhørerrækkerne i Retten i Aarhus i forbindelse med 

terrorsagen mod 2 somaliske brødre – nægter at rejse sig for dommeren 

 

April 2013: Faglige niveau styrtdykker i gymnasiet – fokus er andetsteds. 

 

Bliver kaldt til samtale på job i supermarked pga. fravær og siger selv sit 

job op. Erklærer at han ikke kan arbejde et sted, hvor man har svinekød i 

montrerne og alkohol på hylderne. Bestyrer i supermarked noterer sig at 

pågældende har ændret sin Facebook-profil i foruroligende grad. Er fyldt 

med korancitater og aggressiv retorik. 

 

Maj 2013:  Udrejser til Syrien med kammerat. Familien efterladt chokerede  

og usikre. 

Case  

 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/
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…kan føre til voldelig ekstremisme og terrorisme 

 

Politisk … 

Religiøs … 

Ideologisk … 

………………engagement…………… 

 

Voldelig 

ekstremisme 

Terrorisme 
”Tipping point” 

Forebyggelse Sikkerhed 

      

Radikaliseringsprocessen… 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/


Dialog med forældre – får senere tilbud om at deltage i forældrenetværk. 

 

Forældre hyppige deltagere i forældrenetværk. 

 

24. November 2013:  Pågældende returnerer til Danmark. Far tager straks kontakt 

til Forebyggelse mod radikalisering indsatsen. 

 

25. November 2013: Samtale med XX og hans far. 

Pågældende virkede fysisk og psykisk udmattet. Er  åben, venlig og 

imødekommende. Udtaler flere gange at ” han blot vil have sit gamle liv tilbage”…….    

Udtrykker stor taknemmelighed over modtagelsen.  Radikalisering som blæst væk! 

 

December 2013: Bliver præsenteret for mentor. – efterfølgende møde med tidligere 

Gymnasium. Bliver optaget på nyt studie p. 01. jan 2014. Garantier og forsikringer 

udstedt. 

Har indvilliget i efterværn: Samtaler med psykolog og socialrådgiver.  

Mentorforløb succesfuldt.    

 

Case 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/


Dig 

Infohuset 
 

Risikovurdering og 

afdækning 

PET 

Rådgivning, vejledning 

hjælp og støtte 

Hvor skal du henvende dig? 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/
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Spørgsmål? – Og tak fordi I lyttede 

INFOHUSET 

 

72 58 23 65 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/servicemenu/forside/

