
Reaktion på radikaliserings- og ekstremisme bekymringer for børn og unge op til 18 år 

Action card’et er udarbejdet til fagpersoner, der kommer i kontakt med børn og unge op til 18 år, eksempelvis i grundskoler, i klubberne, på ungdomsuddannelserne og lignende. Målet med kortet 
er at understøtte, at der reageres tidligt, tydeligt og kvalificeret, hver gang man som fagperson ser et barn eller en ung i kommunen, der har en bekymrende adfærd i forhold til radikalisering og 
ekstremisme – både hvor det er en konstatering, og hvor der er tale om en velbegrundet mistanke.

„Gul“ 
bekymring 

(se vejledning)

„Orange“ 
bekymring

(se vejledning)

„Rød“ 
bekymring

(se vejledning)

Hvad ser du? Hvad gør du? Hvad sker der?

Start

Konstatering 
eller begrundet 
mistanke om 
radikalisering eller 
ekstremistiske 
tilbøjeligheder

Snak med den unge + inddrag forældre.
Undersøg den unges omgangskreds.

Kontakt og søg sparring hos Info-hus 
Sydøstjylland (se vejledning)

Kontakt og søg sparring hos info-hus 
Sydøstjylland (se vejledning)

Snak med den unge + inddrag forældre.
Undersøg om den unge har samme 
omgangskreds

SSP indkalder til §115-
møde/netværksmøde.
Afklaring på mødet : 
underretning?
Ved akutte tilfælde fx 
udrejse til Syrien eller 
nært forestående 
demonstrationer iværk-
sættes akut indsats

Opfølgning og evaluering
Ja

Nej

Hvis ingen ændring ...

Hvis ingen ændring ...

Underretning til 
familieafdelingen

Snak med den unge. 
Inddrag forældrene
Undersøg om den unge 
fortsat har en uhensigts-
mæssig omgangskreds

Underretning til 
familieafdelingen

LOKAL HANDLEPLAN
Kort beskrivelse : Hvad gør forældre, den unge, de 
profesionelle?
Mål : Give den unge et mere nuanceret verdensbillede, 
styrke prosocialt samvær og relationer
Ansvar : professionelle tæt på den unge

LOKAL HANDLEPLAN
Kort beskrivelse : Hvad gør forældre, den unge og de 
professionelle?
Mål : give den unge et mere nuanceret verdensbillede
Ansvar: de professionelle tæt på den unge

LOKAL HANDLEPLAN
Som nedenfor

LOKAL HANDLEPLAN
Indhold og mål: som 
ved ”gul” bekymring
Ansvar: deltagere i §115 
møde/netværksmøde



Vejledning – sådan anvendes action card’et
Action card’et opererer med tre niveauer af bekymring : „gul“, 
„orange“ og „rød“, som modsvares af tre forskellige sæt af 
handlinger. Fælles for alle tre bekymringsniveauer er dog, at 
der skal reageres på bekymring for radikalisering og ekstre-
mistiske tilbøjeligheder. 

Først foretager du en vurdering af, hvor bekymret du er, for 
det du ser. Når du har gjort det, anvendes diagrammet ved 
at gå fra venstre mod højre. I boksene er der anvisninger på, 
hvilke skridt det er formålstjenligt at tage, og i hvilke ræk-
kefølge.

Som en støtte til at finde frem til hvor på skalaen – gul, oran-
ge, rød – din bekymring befinder sig, følger nedenfor en 
række udsagn, der kan knytte sig til de enkelte bekymringer. 
Det er dog altid en samlet faglig vurdering på tværs af de for-
skellige parametre nævnt nedenfor, hvor alvorlig bekymrin-
gen er, så der findes ikke nogen enkel facitliste.

Definition af radikalisering og ekstremisme
Actioncard ét fokuserer på at forebygge radikaliseringspro-
cesser, som udfolder sig inden eventuelle ulovlige handlinger 
finder sted. Actioncard ét dækker over tilknytninger til miljø-
er som den yderste højre og venstre fløj, hooligans, rockere, 
religiøs ekstremisme m.v.

”Ekstremisme” betegner miljøer og ideer, der blandt an-
det er karakteriseret ved:
•  Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor be-

stemte grupper eller samfundsforhold ses som truede.
•  Manglende respekt for andre menneskers frihed. 
•  Ønsket om at skabe et mere „ordnet“, „rent“ eller „ret-

færdigt“ samfund – om nødvendigt med udemokratiske 
midler.

•  At man legitimerer eller udøver trusler, pres, chikane, hærværk, 
vold eller terror med henvisning til samfundsforhold, man er 
utilfreds med.

•  Intolerance overfor andres synspunkter.

„Radikalisering“ betegner en proces, der kan ske gradvist eller 
pludseligt og som blandt andet er karakteriseret ved :
•  At en person accepterer ekstremismens ideer og metoder og 

eventuelt tilslutter sig dens organiserede grupper.
•  At der i mange tilfælde sker en intensiv socialisering, bearbejdning 

og gradvis skarpere retorik i lukkede grupper eller fora. Det kan fx 
ske ved personlige samtaler eller i chat rooms på internettet.

•  At der sker em adskillelse fra de bånd, den enkelte har til normale 
fællesskaber. Det kan fx være venner, familie og fritidsaktiviteter.

Hvad kan eksempelvis kendetegne de tre niveauer 
af bekymring?

GUL – mulige indikatorer
•  Den unge opsøger hjemmesider, litteratur eller film med voldeli-

ge/ekstremistiske budskaber. 
•  Den unge passer sin skole – men trækker sig socialt fra klassens 

fællesskab.
•  Den unge får nye venner og har relationer til personer eller grup-

per, der giver anledning til bekymring fx pga. ekstreme holdninger.

ORANGE – mulige indikatorer
•  Den unge benytter sig at totalitære symboler for eks. ved sin på-

klædning, tatoveringer og plakater på værelset eller lignende.
•  Den unge giver udtryk for intolerance overfor andres synspunkter, 

afviser demokratiske principper eller er moraliserende og prøver 
at pådutte andre sin overbevisning. 

•  Den unge giver udtryk for konspirationsteorier, simple fjendebil-
leder og had mod bestemte grupper. Det kan være „jøder“, „mus-
limer“, „danskere“, „kapitalister“, „indvandrere“, „homoseksuelle“ 
eller andre.

•  Den unge har faldende interesse for og engagement i skolen og 
fritidsaktiviteter.

•  Den unge udviser ændret adfærd.

Børn, unge og forebyggelse af radikalisering

Kontakt 

Vejle Kommune er en del af det såkaldte Infohus i Sydøst-
jyllands politikreds. „Infohuset“ er ikke et fysisk hus, men 
politiets og kommunernes informations og koordinati-
onsenhed som skal tage sig af borgerhenvendelser om 
bekymringsadfærd der indeholder elementer af radika-
lisering. „Infohuset“ undersøger og udreder problemets 
omfang og art, og yder rådgivning til professionelle og 
borgere om, hvorledes problemet kan løses. ”Infohuset” 
kan også gå direkte ind i sagen og iværksætte en koordi-
neret og målrettet indsats.

I Vejle Kommune kan du kontakte :
SSP leder 
Helle Brynaa Midskov, tlf.: 29609002, mail : hembr@vejle.dk
Integrationskoordinator 
Ulla Varneskov, tlf.: 29255922, mail : ullva@vejle.dk
Leder af politiets forebyggelsesenhed 
Lars Bo Hansen, tlf.: 72583611, mail : lbh002@politi.dk

•  Den unge har ændrede sociale relationer / omgangskreds. 
•  Den unge er isoleret eller splittet i forhold til familien.
•  Den unge giver billigelsesytringer fx på facebook ved at 

„like“ eller kommentere understøttende på andres ekstre-
mistiske holdningstilkendegivelser.

RØD – mulige indikatorer
•  Den unge er involveret i bekymrende begivenheder for 

eksempel voldelige sammenstød eller deltagelse i møder 
med ekstremistiske budskaber.

•  Den unge er involveret i alvorlig risikoadfærd.
•  Den unge argumenterer for „absolutte løsninger“ for ek-

sempel, at en bestemt gruppe skal fjernes eller bombes.
•  Den unge har givet afkald på hidtidige venner og fritids-

aktiviteter.
•  Den unges samlede trivsel er i fare.


