
 

Med denne handleplan ønsker vi at øge   

opmærksomheden på at opdage, forebygge 

og forhindre ekstremisme og radikalisering 

FOREBYGGELSE OG  

HÅNDTERING AF  

RADIKALISERING OG  

EKSTREMISME 

I MORSØ KOMMUNE 

Denne handleplan beskriver et samarbejde mellem Midt og Vestjyllands Politi og 

Morsø Kommune, hvor der er fokus på at opdage, forebygge og forhindre radika-

lisering og ekstremisme.  

 

Indsatsen styres overordnet af SSP og INFO-hus Kommune, som er en samar-

bejdsgruppe i Morsø Kommune bestående af: 

 

SSP-koordinator i Morsø Kommune 

Ungdomsskoleinspektør 

Faglig leder i den Sociale Visitation  

Repræsentant fra Integration 

Repræsentanter fra Familieafdelingen  

Forebyggelsesbetjent ved Thisted Politi 

 

 

Enhver henvendelse vedr. en bekymring for en borger, skal derfor rettes til INFO-

hus Kommune, der i første omgang vil behandle henvendelsen efter Retsplejelo-

vens §115 og derfra tage stilling til det videre forløb. INFO-hus Kommune arbej-

der tæt sammen med alle samarbejdsparter bl.a. uddannelsesinstitutioner, UU, 

Familieafdelingen, forældre og integration.  

 

Derudover er INFO-hus Kommune repræsenteret i Infohus Politi, der består af 

repræsentanter fra Kommuner og Politistationer i Politikreds Midt– og Vestjyl-

land.  



 

Hvad er radikalisering og ekstremisme?  
 

Radikalisering forstås som 

 en proces, hvorved en person gradvist accepterer anvendelsen af voldelige 

eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller religiøse 

mål. 

 Risikoadfærd i forhold til andre (tryghed) og egen person (trivsel).  

Radikalisering kommer blandt andet til udtryk ved: 

 At en person accepterer ekstremismens idéer og metoder og eventuelt 

tilslutter sig dens organiserede grupper. 

 At der sker en intensiv socialisering, bearbejdning og gradvis skarpere re-

torik i lukkede grupper. 

 At den enkelte distancerer sig fra de normale fællesskaber uden for grup-

pen som for eksempel venner og fritidsaktiviteter. 

 At den enkelte måske kapper tidligere bånd til familie, venner mv., og at 

der sker en “dehumanisering”, hvor dem, man opfatter som fjender, ikke 

længere opfattes som mennesker.   

 

Ekstremisme er præget af totalitære og antidemokratiske ideologier og intole-

rance over for andres synspunkter, fjendebilleder samt opdeling i ”dem og os”. 

Voldelig ekstremisme er anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler for 

at opnå bestemte politiske eller religiøse mål. Radikalisering ses som et fæno-

men, der kan optræde i ekstremistiske politiske og religiøse miljøer.  

 

Diskrimination anses som en betydende del af vækstgrundlaget for radikalise-

ring. Der tages derfor i indsatsen, for så vidt angår vækstgrundlaget, afsæt i:  

 at oplevelse af diskrimination og manglende oplevelse af medborgerskab 

er en af flere faktorer, der kan føre til radikalisering. 

 at forebyggelse af radikalisering i Morsø Kommune også omfatter en aktiv 

indsats mod diskrimination.  

Bekymringstegn  

Der findes ingen endegyldige tegn på, at et menneske er inde i en radikaliseringspro-

ces. Det er altid vigtigt, at en individuel vurdering finder sted, men nogle af de tegn, 

der kan skabe grund for bekymring, er pludselig eller gradvis ændring af udseende, 

tøjstil, adfærd, holdninger, sociale relationer og fritidsaktiviteter.   

Bekymringstegn kan være:  

Vær dog opmærksom på, at nogle af de samme bekymringstegn også ses ved mistriv-
sel eller kriminel adfærd.  

Vær dog opmærksom på, at nogle af de samme bekymringstegn også ses ved mistriv-
sel eller kriminel adfærd.  

 

Bekymrings-

tegn 

Beskrivelse 

Adfærd og adfærds-

ændringer 

 bruger hjemmesider, læser bøger eller ser film 
med ekstremistiske og voldelige budskaber 

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

 bruger totalitære symboler for eksempel i sin på-
klædning, i tatoveringer eller på plakater på sit 
værelse. 

Relationer og 

relations ændringer 

 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 fritidsaktivite-
ter 

Holdninger og hold-

ningsændringer 

 Intolerance overfor andres synspunkter 

 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 

 taler om holdningsmodstandere og ser dem som 
fjender 

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



 

Handleguide ved bekymring 
Bekymring INFO-hus Kommune INFO-hus Politi inddra- INFO-hus Politi vurderer 

Har du en bekymring eller mis-

tanke om, at en person er i en 

radikaliseringsproces, henven-

der du dig til INFO-hus Kom-

mune med din bekymring.  

Fortæl hvad du ser og oplever. 

Husk det er vigtigt ikke at 

overreagere! 

Når en repræsentant fra INFO-

hus Kommune modtager en 

bekymring, vil vedkommende 

søge at afdække så meget som 

muligt omkring den konkrete 

bekymring/henvendelse, og 

dernæst indkalde INFO-hus 

Kommune til screeningsmøde. 

Inden screeningsmødet i INFO

-hus Kommune, har de enkelte 

repræsentanter afdækket og 

afsøgt viden og information 

omkring den konkrete sag/den 

konkrete person.  

På mødet identificeres de ud-

fordringer og ressourcer, der 

er i relation til vedkommende, 

og det vurderes, hvorvidt der 

er tale om en person i en radi-

kaliseringsproces eller om der 

er andre ting i spil som eksem-

pelvis mistrivsel eller krimina-

litet. På den baggrund foreta-

ges en afvejning af, om der 

skal iværksættes en lokal ind-

sats i Kommunen eller om 

INFO-hus Politi skal inddrages.  

 

 

Indsats 

Hvis INFO-hus Kommune vur-

derer, at der er brug for yderli-

gere faglig sparring, eller hvis 

det vurderes, at der er en gene-

rel bekymring, inddrages Info-

hus Politi 

 

INFO-hus Politi er et virtuelt 

hus, der tilbyder kommunen 

rådgivning, hvis de er bekymre-

de for personer, der udviser 

tegn på radikalisering eller eks-

tremisme. Desuden fungerer 

INFO-hus Politi som et vidende-

lingsforum, hvor udfordringer 

og metoder vedrørende fore-

byggelse af ekstremisme, 

drøftes.  

I hver af landets 12 politikredse 

er der et INFO-hus Politi, som 

her i kredsen er forankret i Hol-

stebro.  

Når INFO-hus Politi inddra-

ges laves en vurdering af 

bekymringen   og gerne med 

inddragelse af INFO-hus 

Kommune eller andre an-

satte, der har et indgående 

kendskab til borgeren. 

INFO-hus Politi vurderer på 

den baggrund, om der er 

grundlag for at foretage 

yderligere i sagen og hvilken 

indsats, der skal finde sted.  

Indsatsen der sættes i værk, 

vil være individuel, og det vil 

afhænge nøje af, hvad fag-

personernes vurdering bliver. 

Er der blot tale om et 

”uskyldigt oprør”, er der tegn 

på mistrivsel eller er der en 

reel bekymring for radikalise-

ring? 

Indsatsen kan både være 

forebyggende og/eller indgri-

bende.  

Er der tale om en forebyg-

gende indsats vil denne blive 

lokalt forankret, hvorimod en 

indgribende indsats foreta-

ges af Politiet og evt. PET.  

Der finder løbende opfølg-

ning sted, ligesom der afslut-

ningsvist evalueres på indsat-

sen.  



 

 

Landsdækkende Hotline mod radikalisering 

 

Den landsdækkende Hotline mod radikalisering er en samlet indgang for 

alle - pårørende, professionelle og andre - som har en konkret bekym-

ring knyttet til ekstremisme, radikalisering og udrejse til konfliktzoner.  

 

Kontaktoplysninger 

Telefon: 4174 9090 

Telefontid: kl. 8.00-22.00 

 

Kontaktoplysninger INFO-hus Kommune 

 

SSP-koordinator, Morsø Ungdomsskole 

Tlf.: 9970 6288 / 2256 9512 

 

Ungdomsskoleinspektør, Morsø Ungdomsskole 

Tlf.: 9970 6282 

 

Faglig leder i den Sociale Visitation 

Tlf.: 9970 7189 

 

Repræsentanter Integration 

Tlf.: 9970 6774  

 

Repræsentant Familieafdelingen  

Tlf.: 9970 6676 / 9970 6672 / 2099 5886   

 

Forebyggelsesbetjent  

Tlf.:  6116 4349 


