
c
BEKYMRING

Hvis du ser tegn på at en person 
udviser radikaliseret eller  
ekstremistisk adfærd, så skal du 
handle på din bekymring.

c
c

Niveau 3:
Vurderes der et behov for akut  
handling kontaktes

Politiet på 114 eller alarm 112

AKUT 
HANDLING

HANDLING

Action-card ved tegn på at en ung udviser 
radikaliseret eller ekstremistisk adfærd. 

  ved borgere under 18 år

Niveau 1:
Der laves en aftale lokalt i det 
tværprofessionelle samarbejde 
omkring opfølgning og støttende 
handlinger ift. den unge.

Niveau 2:
De kommunale kontaktpersoner 
og Fyns Politi (INFO-hus) drøfter 
henvendelsen og foretager en 
risikovurdering, hvorefter der 
eventuelt udarbejdes en handle-
plan for opfølgning og støttende 
handlinger ift. den unge.

Vurderes der bekymring for den 
unges trivsel og udvikling, jf.  
Serviceloven, sendes der en under-
retning til Familieafdelingen.
  

svb 4004

Du skal som fagperson drøfte din 
bekymring med din nærmeste 
leder.

Du skal sammen med leder oplyse 
sagen så vidt muligt og begrunde 
bekymringen. 

I jeres vurdering af bekymringen, 
kan I tage udgangspunkt i tegn på 
begyndende radikalisering oplistet 
på bagsiden af Action-card.

Vær særlig opmærksom på 
 tavshedspligten.
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SPARRING
Du og din nærmeste leder skal søge 
intern sparring ved SSP på 
tlf.nr.:  24 88 63 97 eller 
ssp@svendborg.dk
SSP vil kunne hjælpe med ekstern 
sparring ved Fyns Politi.

Alternative sparringspartner: 
Familieafdelingen på 
tlf.nr.: 62 23 46 00 
Interkulturelt Team på 
tlf.nr.: 51 52 46 56 

National – tværkommunal faglig 
viden og sparring:

Hotline mod radikalisering:
https://antiradikalisering.kk.dk

www.stopekstremisme.dk



c
Hold en åben og positiv kommunikation med den person, du er bekymret for. Undgå at være 
dømmende eller konfronterende - forsøg i stedet at være nysgerrig og lyttende.  
Gør dit bedste for at sætte dig ind i personens tanker, selvom det kan være svært, når du 
ikke er enig. 

På den måde viser du, at den unge kan stole på dig og gøre brug af din hjælp.

HVAD KAN DU GØRE?

DU KAN BLANDT ANDET KIGGE EFTER, OM DEN UNGE:

Action-card ved tegn på at en ung udviser 
radikaliseret eller ekstremistisk adfærd. 

  ved borgere under 18 år

- ændrer udseende, tøjstil, adfærd, holdninger og fritidsaktiviteter og trækker sig 
socialt fra tidligere fællesskaber.

- får nye venner og har relationer til personer eller grupper, der har ekstreme  
eller voldelige holdninger.

- trækker sig fra familie og venner og er (unormalt) meget sammen med det  
nye fællesskab.

- giver udtryk for intolerance overfor andres synspunkter, afviser demokratiske  
principper eller er moraliserende.

- taler om at skabe et mere ”ordnet”, ”rent” eller ”retfærdigt” samfund.

- dyrker fortællinger om uretfærdighed, trusler og undertrykkelse og taler  
om kampen mod bestemte grupper som retfærdig.

Som pårørende eller fagperson er der forskellige 
tidlige tegn, du kan være opmærksom på, hvis du har 
mistanke eller bekymring om radikalisering hos en 
person i dit liv. 

Kombinationen af flere markante ændringer i den 
unges opførsel kan være tegn på en begyndende 
radikalisering – men husk, at det ikke er en tjekliste.

- taler om holdningsmodstandere og ser dem som fjender – udtrykker sig  
f.eks. med ”dem og os”.

- begynder at bruge et ideologisk og følelsesladet sprog, der kritiserer og  
diskriminerer andre.

- begynder at deltage i møder og demonstrationer med ekstremistiske eller  
voldelige budskaber.

- opsøger og 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.
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