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Hvordan håndterer
vi radikalisering
og ekstremisme
i Varde Kommune?
Varde Kommune indgår i et velfungerende samarbejde om at forebygge
og håndtere radikalisering på tværs af
kommunens afdelinger og i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands
Politi og det hertil knyttede INFOhus.
Med udarbejdelsen af en konkret
”Strategi og handlingsplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Varde Kommune”(link)
ønsker Varde Kommune at sætte
fokus på området, således at vi har
mulighed for at opdage og forebygge radikalisering og ekstremisme.
Vi er ofte de første, som har mulighed for at identificere bekymringstegn og adfærdsændringer. Det er
derfor vigtigt, at vi har redskaberne

til at handle og tage hånd om bekymring for en borger, som giver
udtryk for ekstremistiske holdninger
eller udviser bekymrende adfærd
over for andre grupper i samfundet.
Strategien gør det nemmere for
alle medarbejdere at finde relevant
information om emnet samlet på
ét sted. Den er udarbejdet i et bredt
tværsektorielt samarbejde, der inkluderer politiet.

HVAD ER RADIKALISERING?
I Varde Kommune defineres radikalisering som en kortere eller længevarende proces, hvor en person
tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.
HVAD ER EKSTREMISME?
I Varde Kommune omhandler ekstremisme personer eller grupper,
som begår eller søger at legitimere
vold eller andre ulovlige handlinger
med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ RISIKOGRUPPER OG –FAKTORER
Alle borgere i Varde Kommune kan
som udgangspunkt være i risiko for
radikalisering. Borgere og situationer, hvor en eller flere af følgende
risikofaktorer er til stede, kræver
dog ekstra opmærksomhed (listen
er ikke udtømmende):
• Unge i tosprogede, socialt udsatte miljøer
• Ensomme unge piger og drenge
• Punktuelle besøg udefra af grupperinger med relationer til bandekriminalitet
• Fokus på udsatte geografiske
områder
• Forældre til unge med risiko for
radikalisering
• Unge nytilkomne flygtninge
• Særligt religiøse eller politiske
fællesskaber
• Personer, som udfører eller udsættes for negativ social kontrol

Vær opmærksom på
adfærdsændringer
Der er en række bekymringstegn,
som man skal være særligt opmærksom på. Det kan f.eks. dreje
sig om adfærds-, relations- og
holdningsændringer, hvor personen (listen er vejledende og ikke
udtømmende):
• Opsøger hjemmesider, litteratur
og/eller film med voldelige/ekstreme budskaber
• Er involveret i voldelige sammenstød
• Deltager i møder med ekstremistiske budskaber
• Benytter sig af totalitære symboler
• Isolerer sig eller er splittet i
forhold til familien

• Får nye venner og har relationer
til personer eller grupper, der
giver anledning til bekymring –
f.eks. pga. kriminalitet eller
ekstreme holdninger
• Giver afkald på hidtidige venner
og fritidsaktiviteter
• Udviser intolerance over for
andres synspunkter
• Afviser demokratiske principper
• Moraliserer og prøver at pådutte
andre sin overbevisning
• Bifalder konspirationsteorier,
simple fjendebilleder og had
mod bestemte grupper
• Argumenterer for ”absolutte
løsninger”

Forebyggende
tilbud og
indsatser
I situationer, hvor medarbejdere ved
Varde Kommune vurderer, at der
kan være risiko for radikalisering og
ekstremisme, kan kommunen sætte
ind med en specifik indsats.
Indsatsen kan sammenfattes under
tre overskrifter:
• Vejledning og rådgivning om radikalisering (opbyggende indsats)
• Forebyggelse af radikalisering
hos grupper og enkeltpersoner
(foregribende indsats)

• Håndtering af enkeltsager vedrørende radikaliseringstruede unge
(indgribende indsats)
Læs mere om de enkelte indsatser
i den fulde strategi-version(link).

Hvem kan du dele
din bekymring med?

Hvis du som fagperson eller almindelig borger i Varde Kommune
oplever bekymrende adfærd, som
kunne tyde på radikalisering eller
ekstremisme, så kan du kontakte:
• Politiet, tlf. 114
• Varde Kommune, Borgerservice,
tlf. 79 94 68 00
• Den Nationale Hotline om
Radikalisering, tlf. 41 74 90 90.

• INFO-huset Esbjerg, Det Kriminalpræventive Sekretariat, Sydog Sønderjyllands Politi, kontaktperson Christian Østergaard,
tlf. 76 11 14 48 eller mail:
coe003@politi.dk

Mere information
og rådgivning

Handlevejledning for tidlig indsats
http://intranet.vardekommune.
dk/media/1339692/Handlevejledning-for-tidlig-indsats-april-2010.
DOC
BØRNELINEALEN
http://intranet.vardekommune.
dk/media/1463976/Boernelinealen-skema.pdf
INFORMATION OM HÅNDTERING
AF FAMILIER, DER LUKKER SIG OM
SIG SELV
http://intranet.vardekommune.dk/
media/1339596/Lukkede-familier.
docx

BEREDSKABSPLAN VED MISTANKE ELLER VIDEN OM SEKSUELLE
OVERGREB OG FYSISK/PSYKISK
VOLD MOD BØRN OG UNGE
www.epaper.dk/vardekommune/
børnogunge/beredskabsplan-vedmistanke-om-overgreb-modbørn-og-unge/
Her finder du den fulde version af
”Strategi og handlingsplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Varde Kommune”(link).
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