MODSTANDSKRAFT MOD
RADIKALISERING OG EKSTREMISME
LOKALE SAMARBEJDER BYGGER STÆRKE FÆLLESSKABER
– ET INSPIRATIONSKATALOG
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roblematikken i forhold til radikalisering og voldelig ekstremisme
er kun blevet mere aktuel med de mange terrorangreb i Europa i
2015 og 2016. Den voldelige ekstremisme har taget nye udtryks-

former, og de mange angreb mod uskyldige civile er med til skabe større
opmærksomhed om truslen særligt fra militant islamisme. Men ”ingen er
født til at være radikaliserede”, som det lød i velkomsttalen til en workshop i Tønder om, hvordan vi bedst styrker det forebyggende arbejde mod
radikalisering og voldelig ekstremisme.
Radikalisering skal fanges i opløbet. Det kan være et svært emne at tage
fat i. Radikalisering er et omstridt og politiseret begreb: I den politiske
debat er der et dominerende fokus på religion og islamistisk radikalisering, men lokale bekymringer og erfaringer handler i ligeså høj grad om
andre former for ekstremisme. Problemstillingerne er komplekse, og en
god indsats kræver en nuanceret forståelse af, hvad radikalisering er, og
hvilke faktorer der kan påvirke en radikaliseringsproces.
Men hvordan gribes problematikker om radikalisering an i lokalsamfundet? Hvem kan tage del i det forebyggende arbejde? Og hvordan tages
der hul på et ofte ømt og tabubelagt emne?
Med dette inspirationskatalog ønsker vi at videregive inspiration og konkrete ideer til de personer, der er til stede i lokalsamfundene, og som
ønsker at styrke det lokale samarbejde som et bolværk mod radikalisering og voldelig ekstremisme. Kataloget er henvendt til dig, der f.eks. er
skoleleder, SSP-ansvarlig eller aktiv i en frivillig forening, og som
ønsker at tage fat i den lokale indsats mod radikalisering og voldelig
ekstremisme ved at styrke de lokale fællesskaber. Børn, unge og voksne
har brug for at indgå i sunde, stærke fællesskaber, hvor de bliver mødt
med interesse og nysgerrighed – og også med bekymring, når det er
nødvendigt. Lokalsamfundet kan spille en central rolle i det forebyggende
arbejde, men det er afgørende, at de lokale ressourcer mobiliseres. Det
er også helt afgørende, at lokalsamfundet formår at samarbejde på tværs
af myndigheder, erhvervsliv, medier og frivillige foreninger.
I foråret 2016 udgav vi - TrygFonden og CERTA Intelligence & Security
- en rapport om Modstandskraft mod radikalisering og voldelig
ekstremisme

–

et

eksplorativt

studie

af

modstandskraft

i

udvalgte danske lokalmiljøer. Rapporten blev præsenteret for beslutningstagere og politikere på en konference på Christiansborg i april 2016.
TrygFonden og CERTA har ønsket at omsætte analysen til brugbare redskaber for og inspiration hos lokale aktører. Vi har derfor i efteråret afholdt
en række workshops med lokale samarbejdspartnere rundt omkring i det
ganske land. Dette inspirationskatalog opsamler de vigtigste læringspointer, og håbet er, at det kan anspore endnu flere til at tænke forebyggelse af
radikalisering og ekstremisme ind i deres allerede eksisterende arbejde.
Vi vil gerne sige tak til SSP-sekretariatet i Aalborg, Aarhus Kommune,
Ungdommens Røde Kors, Broen Danmark og Broen Tønder, Partnerskabet
Tingbjerg-Husum og Bydelsmødrene for et godt samarbejde undervejs og
for deling af historier og erfaringer.
Gurli Martinussen, TrygFonden		

Jakob Scharf, CERTA

					Intelligence & Security

Modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme

3

RADIKALISERING OG
EKSTREMISME
PROBLEMATIKKEN I EN DANSK
KONTEKST
Vejene til radikalisering er mange og forskelligartede, og de følger ikke
fastlagte trin eller faser. Det gør på den ene side, at det er et område med
stor kompleksitet. På den anden side åbner en processuel forståelse op
for handlemuligheder, da radikalisering ikke er en fast proces eller uforanderlig tilstand, men en flydende udvikling, der kan påvirkes og vendes.
Årsagerne til, at en person radikaliseres, er forskellige, og det er en udfordring i det forebyggende arbejde. Baseret på danske studier kan der
dog fremhæves en række forhold, der er medvirkende til, at nogle unge
tiltrækkes af ekstreme miljøer og radikaliseres:
• Søgen efter identitet og fællesskab
• Oplevelsen af marginalisering i samfundet
• Oplevelsen af uretfærdighed i samfundet
• Personlig skrøbelighed som følge af f.eks. tab, flytning eller fængselsophold
• Online eksponering til ekstremistisk propaganda, netværk og handlemuligheder
Der er en udbredt opfattelse af, at religiøs overbevisning eller aktiv rekruttering er afgørende forhold, når unge radikaliseres. Ifølge danske undersøgelser er det dog ikke nødvendigvis tilfældet. I den offentlige debat er
der en tendens til at lægge et stort fokus på religionens rolle i forbindelse
med radikalisering. Ifølge danske undersøgelser er det dog oftere søgen
efter fællesskab og identitet, der i første omgang gør, at unge tiltrækkes
af ekstremistiske grupper. Ideologi og religion bliver oftere inddraget til at
forklare og retfærdiggøre holdninger og handlinger, f.eks. intolerance og
vold, senere i processen.

DEFINITION: RADIKALISERING
Der findes ikke én fælles definition af begrebet, men det forstås
typisk som en bevægelse hen mod ekstreme holdninger og/eller
handlinger, hvor en person i stigende grad opbygger intolerance
over for andre grupper og accepterer brugen af udemokratiske
eller voldelige midler for at ændre noget i samfundet.
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DET FRIVILLIGE
FORENINGSLIV
FÆLLESSKAB SOM BOLVÆRK
Foreningsliv og frivilligt socialt arbejde er nogle af nøglerne til et godt
og inkluderende lokalmiljø. Forbindelsen mellem boldspil, kaffeklubber og
forebyggende radikaliseringsarbejde er ikke nødvendigvis åbenlys, men
forskning viser, at unge med tilknytning til det frivillige foreningsliv er
mindre tilbøjelige til at tage del i vold og kriminalitet. På denne måde kan
foreningslivet være et bolværk omkring de personer, der er i fare for at
mistrives eller blive radikaliseret.
Folk i foreningslivet kan spille en vigtig rolle i det forebyggende arbejde,
fordi
• de har direkte kontakt til de unge, der mistrives og er i farezonen for at
blive radikaliseret - og til deres familier.
• de kan tilbyde relationer og positive fællesskaber, der giver de unge en
følelse af tilhørsforhold.
• de er ikke en myndighed. Foreningslivet baserer sig på ulønnede kræfter,
der arbejder for at gøre en forskel, og det kan være med til at øge tilliden for den enkelte.
Det at engagere sig i det forebyggende arbejde mod radikalisering kræver
ikke, at de frivillige foreninger ændrer foreningens formål, værdigrundlag
og aktiviteter. Tværtimod har foreningerne en styrke ved at holde fast i
dét, som de er gode til, og at lægge særligt vægt på at være inkluderende
og invitere flere indenfor.
Tre gode råd, når der opstår konflikter:
• Tal om problematikkerne – men uden at fordømme.
• Tag afstand fra handlinger og holdninger, men ikke fra personer.
• Ræk ud, når der er tvivl – brug andre, der har en anden viden på
området.
Det kan være tabubelagt at tale om radikalisering. På midtersiderne i dette
hæfte er der eksempler på, hvordan andre foreninger og myndigheder har
taget hul på samtalen i et samarbejde på tværs af forskellige aktører.

”

”Det er vores erfaring, at de stærke fællesskaber lokalt giver
mere tryghed og tillid. Derfor har vi som motto, at vi skal tale
mere med mennesker. Vi skal ikke tale om de andre. Vi skal
turde tale med dem, som har problemer, og når det er lokalt,
så har de tillid til os”.
Frivillig fra Bydelsmødrene
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LOKALT SAMARBEJDE
VIDENSDELING OG KOMPLEMENTERENDE INDSATSER
Evnen og viljen til samarbejde lokalt kan være afgørende for at opbygge
modstandskraft. Hvis I ønsker at skærpe jeres fokus på det forebyggende
arbejde, så vær opmærksom på, hvilke andre aktører der er i jeres
lokalmiljø. Ræk ud og skab netværk. Hver enkelt forening kan ikke favne
alle, ligesom myndighedsindsatserne også er begrænset i deres mandat,
og der kan være udfordringer, der rækker ud over jeres kapaciteter enkeltvis. Et godt samarbejde lokalt inkluderer derfor ofte koordination mellem foreninger og de lokale myndigheder. Det handler om partnerskaber,
samskabelse og fælles ejerskab for løsning af konkrete problemstillinger.
Husk, at foreningsaktiviteter er komplementerende til det ansvar, der ligger hos myndighederne – I skal ikke erstatte hinandens arbejdsområder.
Et godt samarbejde mellem forskellige lokale aktører bygger på tillid og
netværk, og I står stærkere, hvis I deler jeres erfaringer. På midtersiderne
i dette hæfte kan I finde eksempler på, hvordan lokale myndigheder og
civilsamfundsaktører er gået sammen for at inspirere hinanden og finde
løsninger på fælles udfordringer.
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STORMØDE
VIDEN OG SAMTALESALON
MÅLGRUPPE: FRIVILLIGE BYDELSMØDRE
ANTAL: 200 DELTAGERE
VARIGHED: 2½ TIME
ARRANGØR: BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION
Bydelsmødrenes Landsorganisation benyttede det årlige landsmøde, hvor
frivillige fra alle lokalforeninger samles, til at sætte fokus på radikalisering.
Ønsket var at aftabuisere begrebet og styrke Bydelsmødrenes viden om
emnet.
Første del af programmet bestod af oplæg fra henholdsvis CERTA, Amal
Hayat Danmark, en forening som bl.a. hjælper forældre, der er bekymrede for, om deres børn er på vej til at blive radikaliseret, og Politiets Efterretningstjeneste omkring det forebyggende arbejde med radikalisering og
ekstremisme. For at sætte oplægsholdernes viden i spil blev deltagerne
bedt om at diskutere udvalgte udsagn med deres sidemakker ud fra deres
egne erfaringer. Udsagnene lød blandt andet:
• ”Religion, uddannelse og økonomisk situation er ikke nødvendigvis
grunden til, at en person bliver radikaliseret”.
• ”Mange af dem vi ser, der bliver radikaliseret, de mangler en stærk
familie. Når man er en del af en stærk familie, har man en ramme for
et godt liv”.
Herefter fortsatte arrangementet med ”samtalesalon”. Forud for mødet
havde arrangørerne forberedt en række spørgsmål, der var printet på
”samtalemenuer” og fordelt på bordene. Grupperne bestod af 6-8 personer, og alle blev opfordret til at finde et bord med nogen, de ikke kendte.
Samtalesalonen var en mulighed for at dele erfaringer, ideer og bekymringer. Der blev ikke taget referat, men hvert bord havde en ”bordvært”,
der sikrede, at samtalen gled. Efter samtalesalonen var der fælles opsamling og refleksion.
Samtalemenuen på næste side er udarbejdet af Bydelsmødrenes Landsorganisation med inspiration fra Borgerlyst.

”

”På landsmødet blev det slået fast, at radikalisering er der,
og det blev gjort klart, at det ikke nødvendigvis er farligt at
snakke med forældrene om det. Forældrene har tillid til os, og
vi kan snakke med dem om emnet, og hvis de stadig mangler
viden, kan vi sende dem videre”.
Frivillig fra Bydelsmødrerne
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SAMTALESALON
SPILLEREGLER
Alle skal deltage, og alle skal være åbne overfor at tale med og
lytte til hinanden. I bruger spørgsmålene i samtalemenuen som
inspiration.
START MED EN INTRODUKTIONSRUNDE
Fortæl jeres navn, hvor I kommer fra, og hvorfor I er blevet
Bydelsmødre.
TAL OM SPØRGSMÅL I SAMTALEMENUEN
Efter 60 minutter stoppes samtalesalonen, og vi går tilbage til
salen og vender vores inputs i plenum.
SAMTALEMENU I: DEN LOKALE VIDEN & ERFARINGER
• Hvilke tanker satte den nye viden i gang hos jer omkring
fællesskaberne i jeres egne lokalområder?
• Kan du som Bydelsmor påvirke en ung, der er ved at blive
radikaliseret? Og er det en Bydelsmors opgave?
• Hvor stort et ansvar kan og skal en Bydelsmor tage på sig?
• Hvordan kan I hjælpe bekymrede forældre?
• Har oplæggene på scenen givet jer gode ideer til noget, I kan
gøre frem over i jeres Bydelsmødregruppe?
SAMTALEMENU II: FÆLLESSKABER
• Hvilke fællesskaber har haft størst betydning i dit liv?
• Hvad indeholder et godt fællesskab for dig?
• Har du været med til at skabe fællesskab?
• Er der fællesskaber, man ikke kan blive en del af?
• Hvilke fællesskaber, synes du, fungerer godt i Danmark?
• Hvilke vil du gerne styrke?
OM SALONEN
I Bydelsmødrene har vi erfaring med, at fællesskaber er vigtige.
Den næste halve time skal I være fælles om noget med de mennesker, der er rundt om bordet og lære hinanden lidt bedre at
kende. I skal snakke om det emne, der står ovenfor. Der er ikke
rigtige og forkerte svar. Spørgsmålene i menuen er til inspiration.
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FAGLIGT TRÆF
HVORDAN HÅNDTERES
RADIKALISERING?
MÅLGRUPPE: FAGPERSONER OG FRONTPERSONALE MED DERES DAGLIGE
GANG I OMRÅDET
ANTAL: 80
VARIGHED: 3½ TIME
ARRANGØR: PARTNERSKABET FOR TINGBJERG-HUSUM
FACILITERET AF KØBENHAVNS KOMMUNE
Et partnerskab faciliteret af Københavns Kommune for Tingbjerg-Husum
stod bag et fagligt træf for fagpersoner, der er til stede i lokalmiljøet via
deres daglige arbejde. Det var f.eks. socialrådgivere, lærere, politi og
sundhedspersonale.
Formålet var at styrke kendskabet til hinanden og hinandens fagligheder
ved at facilitere en dialog om de konkrete udfordringer omkring social
kontrol og antiradikalisering i den lokale kontekst med fokus på myndighedssidens begrænsninger og mulige samarbejdspartnere.
Programmet bestod af en præsentation af de politiske visioner og to ekspertoplæg, der præsenterede ny forskning på området. Herefter blev
deltagerne inddelt i mindre grupper til diskussion med afsæt i følgende
spørgsmål:
• Hvordan relaterer det, du har hørt i dag, sig til dit arbejde og dem, du
arbejder med?
• Hvilke andre faggrupper arbejder du sammen med i din hverdag?
• Hvilke andre faggrupper kunne du godt tænke dig at samarbejde mere
med?
• Har du oplevet noget konkret, hvor du ikke vidste, hvem du skulle kontakte?
Tingbjerg-Husum Partnerskabet er et samarbejde mellem Københavns
Kommune, Politiet, SSP og tre lokale boligforeninger. Partnerskabet
arbejder for at øge oplevelsen af tryghed, reducere kriminalitet og understøtte beboernes aktive deltagelse i lokalsamfundet gennem konkrete
aktiviteter.

Modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme

9

WORKSHOP
SÅRBARE BØRN OG UNGE
MÅLGRUPPE: REPRÆSENTANTER FRA CIVILSAMFUNDSORGANISATIONER,
MYNDIGHEDER OG ET ASYLCENTER
ANTAL: 50 DELTAGERE
VARIGHED: 4 TIMER
ARRANGØR: FRIVILLIG FORENING
(BROEN DANMARK, LOKALAFDELING TØNDER)
Workshoppen udsprang af et ønske om at bringe forskellige aktører sammen for i fællesskab at sætte fokus på en række lokale problematikker
med relevans for civilsamfundsorganisationer såvel som myndigheder.
Deltagerne kom fra foreningslivet, det lokale asylcenter, skoler og efterskoler samt Tønder kommune.
Workshoppens tema var sårbare børn og unge, herunder de uledsagede
flygtningebørn og asylansøgere, der er i området, og hvordan de bedst
kan støttes gennem fritidsaktiviteter og andre foreningstilbud. Formålet
med workshoppen var:
1. At dele de gode historier om, hvordan man i dag arbejder for at sikre, at der
er plads til alle børn og unge i foreningerne – også dem med særlige behov.
2. At sikre vidensdeling gennem samarbejde, så aktørerne i Tønder bliver
endnu bedre til, med fokus på børn og unges ressourcer, at forebygge
forskellige former for mistrivsel, herunder radikalisering.
Programmet bød på ekspertoplæg og oplæg fra lokale foreninger og
myndigheder med deling af erfaring fra praksis. Deltagerne blev herefter inddelt i fire mindre grupper, hvor de med afsæt i oplæggene diskuterede udfordringer for og muligheder i arbejdet med udsatte børn
og unge i Tønder Kommune. Diskussionerne tog afsæt i nedenstående
spørgsmål, og efter hvert hovedspørgsmål var der opsamling i plenum:
• Hvordan er disse oplæg relevante for dig? Var der noget i oplæggene,
som gav dig ny inspiration, og hvordan spiller det sammen med dine
egne oplevelser med god praksis i arbejdet med udsatte børn og unge?
• Kan vi blive endnu bedre til at samarbejde her i Tønder?
- Hvordan kan vi arbejde i foreningerne med at fremme børn og unges
trivsel?
- Hvordan kan vi bruge hinanden i arbejdet med børn og unges trivsel?
- Hvordan kan vi styrke samarbejdet på tværs af foreninger og myndigheder?
- Hvad kan du gøre? Hvem skal du samarbejde med? Hvad kunne du
ønske dig af andre aktører?
- Hvor er begrænsningerne i arbejdet med udsatte børn og unge?
• Hvad tager du med dig fra workshoppen? Ser du nye samarbejdsmuligheder, har du fået nye kontakter, og er der konkrete tiltag, som du
tænker at gå videre med?
Som opfølgning på den første workshop mødtes en række interesserede
aktører igen efter cirka otte uger.
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”

“Her i BROEN Tønder arbejder vi for, at endnu flere børn
og unge kan få et aktivt fritidsliv, hvor de møder engagerede
voksne og får venner for livet. Det kræver, at vi er i stand til at
samarbejde på tværs af foreninger og myndigheder i Tønder,
og derfor er det så godt at se, at så mange har taget imod
vores invitation til at finde fælles løsninger”.
Frivillig fra BROEN Tønder

Broen Tønder er en frivilligt drevet lokalforening under Broen Danmark.
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LÆRINGSFORLØB
SPRINT – FORLØB OM AKTIVT
MEDBORGERSKAB
MÅLGRUPPE: FOLKESKOLENS MELLEMTRIN/UDSKOLING PÅ SKOLER I
UDSATTE OMRÅDER
ANTAL: 12-40 ELEVER
VARIGHED: 3-6 SKOLEDAGE
ARRANGØR: FRIVILLIGORGANISATION I SAMARBEJDE MED LOKAL
PRIVATSKOLE OG LOKAL BEBOERFORENING (UNGDOMMENS RØDE KORS
(URK) I SAMARBEJDE MED HØJBJERG PRIVATSKOLE OG ALBOA)
I Håndværkerparken i Aarhus afholdt Ungdommens Røde Kors i samarbejde med Højbjerg Privatskole og Alboa et intensivt ugekursus i 6.
klasse også kaldet et SPRINT-forløb. SPRINT er et læringsforløb i aktivt
medborgerskab, der har til formål at udvikle børn og unges potentiale
inden for social iværksætteri og projektstyring i relation til deres lokalmiljø. Formålet med forløbet var:
1) At styrke forholdet mellem Højbjerg Privatskole og lokale beboere.
2) At skabe en lyst og tro på, at man som ung selv kan forandre sin situation og tage ansvar for at bidrage til forandringer i lokalmiljøet.
Over forløbets første fire dage udviklede eleverne projekter, som de
mente kan bidrage til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet. På
femtedagen inviteredes skolens øvrige elever, beboere fra lokalområdet
og lokale medier til ”kick-off”-dag, hvor eleverne præsenterede og afprøvede deres projekter.
En læring fra SPRINT er, at det er vigtigt, at et forløb forankres, hvis
det skal føre til varige forandringer for elever og deres lokalmiljø. Det
kan f.eks. være en ide at afholde et SPRINT i samarbejde med en
ungdomsskole eller en lokal forening. De ansvarlige for et SPRINT-forløb
bør give eleverne maksimal selvbestemmelse.
I nedenstående figur ses en oversigt over etaperne i et SPRINT-forløb.
Gruppedannelse
Dag 1 eller
Dag 2

DAG 1
Intro (og projektdannelse)

Fokus på medborgerskab og frivillighed
Inspiration fra
lokalområdet
Idegenerering
til projekter

DAG 2
Projektarbejde/research

DAG 3
Projektarbejde

Kontakt til
lokale aktører

Arbejde på
produkt/ide

Konkretisering af
ideer - fastsæt et
slutprodukt/mål

(i kontakt med
den valgte
målgruppe og
/eller lokale
aktører)

Påbegynd
projektarbejdet

”

DAG 4
Projektarbejde
og feedback

DAG 5
Præsentation
/feedback

DAG 6
Evaluering

Feedback til
elevernes
produkt/ide
enten ved “test”
på den valgte
målgruppe el.
ekstern
feedback

Forberedelse af
fremvisning af
produkter/ideer

Ideernes
potentiale
og/eller
forankring
fremhæves

Kickoff

Projektarbejde
evalueres

Diplom
overrækkes

”Det, der er helt afgørende, det er, at de unge får mulighed for
både at formulere konkrete bekymringer og udfordringer og
at komme med deres løsningsforslag til, hvordan den lokale
sammenhængskraft - og dermed de stærke fællesskaber
lokalt – kan styrkes. De skal tro på løsningen, og de skal have
ejerskab for at gennemføre det”.
National konsulent, URK

URK er Danmarks største selvstændige humanitære ungdomsorganisation. URK blev stiftet i 1988 og arbejder under Røde Kors i Danmark og
den internationale Røde Kors-bevægelse.
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WORKSHOP
SAMSKABELSE SOM METODISK
TILGANG
MÅLGRUPPE: REPRÆSENTANTER FRA CIVILSAMFUNDSORGANISATIONER,
RELIGIØSE INSTITUTIONER, MYNDIGHEDER OG PRIVATPERSONER
ANTAL: 70 DELTAGERE
VARIGHED: 2 TIMER
ARRANGØRER: SSP AALBORG
Ved denne workshop indbød myndighederne en bred skare af deltagere
ind til en ligeværdig samskabelsesproces. Samskabelse er en metode, der
kan benyttes til at finde nye og innovative løsninger på udfordringer, der
ikke kan løses af en enkelt aktør alene.
Ved denne workshop ønskede SSP Aalborg at samle alle relevante aktører
med interesse for radikaliseringsproblematikker i kommunen. Undervejs
i forløbet kunne alle byde ind med tanker og ideer med henblik på at få
afdækket handlemuligheder, som SSP-sekretariatet ikke selv havde fået
øje på.
SSP-sekretariatet havde formuleret tre mål, og alle deltagere blev gjort
bekendt med disse forud for workshoppen. Målene var at:
1. Understøtte, at nye vinkler til at arbejde forebyggende med
radikalisering bliver afsøgt.
2. Sikre vidensdeling således, at vi bliver endnu bedre til at reagere
proaktivt og forebyggende på radikalisering.
3. Understøtte eksisterende, men også fordre nye samarbejder.
Programmet bestod af ekspertoplæg om forskning på området samt konkrete erfaringer med det forebyggende område fra politikreds uden for
Aalborg. Deltagerne blev herefter inddelt i otte workshopgrupper, der diskuterede emnet ud fra nedenstående spørgsmål og med løbende opsamlinger i plenum:
• Oplever du udfordringer i din hverdag i relation til radikalisering, og
hvad tror du, der kunne blive en udfordring for os her i Aalborg? Inddrag
konkrete eksempler, herunder hvordan den specifikke sag blev håndteret og forslag til, hvordan det kan gøres anderledes.
• Hvordan kan vi gøre det endnu bedre her i Aalborg? Reflektér over, hvad
du selv kan gøre, hvem du skal samarbejde med, og hvad du kunne
ønske dig af andre aktører. Udvikl og konkretisér initiativer.
• Hvad hørte I fra de andre grupper?
• Hvem gør hvad her fra?

”

”Jeg er overrasket over, at folk ikke bare siger, at det er en
kommunal opgave. Det er en positiv overraskelse. Jeg er stolt
over, at vi tænker vi og ikke os og dem”.
Medarbejder i SSP-sekretariatet, Aalborg Kommune
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GODE RÅD
HVORDAN KOMMER VI I
GANG?
Styrkelse af fællesskaber og dermed den lokale modstandskraft er ikke
noget, der sker gennem korte og enkeltstående aktiviteter. Det er derimod en bevidsthed, der bør integreres i det allerede eksisterende arbejde.
Et fyraftensseminar eller en workshop kan være en god måde at sætte en
sådan proces i gang. Uanset om I afholder et arrangement blandt kolleger
eller på tværs af sektorer, så er det en god idé at skabe fælles forståelse af
baggrund og perspektiver for indsatsen. Klarhed omkring disse spørgsmål
er et godt udgangspunkt for at sikre fælles ejerskab og godt samarbejde
i den videre proces.
UDFORDRINGEN OG PROBLEMSTILLINGEN LOKALT
• Hvad er der af konkrete udfordringer og bekymringer i relation til
radikalisering lokalt?
• Hvad er det for en forandring, vi ønsker at bidrage til i vores lokalområde?
HANDLEMULIGHEDER
• Hvilke aktører bør involveres for at opnå den ønskede forandring?
• Hvilke tiltag er allerede i gang, og hvordan kan de forbedres? Er der
behov for at iværksætte nye initiativer i form af nye samarbejdsrelationer, formalisering af vidensdeling, etc.?
HVAD NU?
• Hvad gøres herfra, og hvem gør hvad? Hvordan sikres det, at vi ikke
stopper ved gode intentioner og snak?
• Skal der fastlægges et opfølgningsmøde? Er der brug for strukturer,
f.eks. for deling af ressourcer eller fælles kommunikation?

GODE RÅD
FACILITATORENS ROLLE
OG ANSVAR GENERELT
Som værter og facilitatorer sætter I rammen for arrangementet og skal
sikre, at deltagerne forstår processen fra start til slut, herunder hvad de
forventes at bidrage med og hvordan. God facilitering er afgørende for,
at en proces bevæger sig fremad, at deltagerne formår at konkretisere
både udfordringer og muligheder, og at deltagerne føler ejerskab for at
bidrage til løsningerne. Herunder ligger ansvaret for at sikre en god balance mellem oplæg og tid i arbejdsgrupper. Det er afgørende for det videre
forløb, at der afsættes god tid til at blive konkret, når forskellige aktører
er samlet.
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Det er facilitatorens ansvar at sikre, at alle får mulighed for at tale og blive
lyttet til. En måde at understøtte dette er eksempelvis at inddele deltagerne i mindre diskussionsgrupper undervejs, hvor der er tid og plads til,
at alle kan komme på banen. Det kan være en god idé, at arrangørerne
sammensætter grupperne for at sikre en mangfoldighed af erfaringer og
for at fremme læring og vidensdeling. Hver gruppe bør desuden vælge
en ordstyrer og en referent, der sørger for at samle og dokumentere
diskussionerne.
Lyt, konkretisér, spørg ind og udfordr deltagerne på deres udsagn. Er
deres synspunkter baseret på oplevelser og erfaringer, er deres forslag
realistiske? Sikr opsamling undervejs, så deltagerne hjælpes frem mod
større forståelse af handlingspunkter.

FÅ MERE VIDEN HOS:
• TrygFonden: www.trygfonden.dk
• Frivilligrådet: www.frivilligraadet.dk
• Center for Boligsocial Udvikling (CFBU): www.cfbu.dk
• Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA): www.frivillighed.dk
• Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI):
www.uim/siri.dk
• Politiets Efterretningstjeneste (PET): www.pet.dk
Desuden har de lokale infohuse og SSP-ansvarlige ofte samlet deres egne
erfaringer og udarbejdet materialer. Her kan du tage fat i den lokale kontaktperson. Ved konkret bekymring kan du få rådgivning ved at kontakte
National hotline om radikalisering mellem kl. 08.00 - 21.00 på telefonnummer 41 74 90 90. Hotlinen varetages i et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og beredskabet for antiradikalisering i
København (SSP, Københavns Politi og VINK). Ved akutte henvendelser
kontakt det lokale politi på 114.
Stærke Fællesskaber er et samarbejde mellem TrygFonden og CERTA
Intelligence & Security A/S. Denne folder er baseret på rapporten Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme – et eksplorativt
studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer, der blev udgivet
i februar 2016. De fem cases beskriver konkrete initiativer, der er gennemført i efteråret 2016 som en del af projektet Stærke Fællesskaber.
Læs mere om Stærke Fællesskaber og download rapporten på
TrygFonden.dk

”

”Vores erfaring er, at problemstillingen er relevant på tværs af
sektorer, og at der er et ønske om og behov for at samle ressourcer og styrker i samfundet. Radikalisering kan godt føles
meget fjernt, men vi bliver løbende bekræftet i, at der er gode
kræfter, der er klar til at sætte ind mod problemet – også i
den forebyggende fase, fordi der er gevinst på flere hylder”.
Dorte McGugan Pedersen, TrygFonden
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TrygFonden varetager TryghedsGruppens
almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er
hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber
værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer
og almennyttige uddelinger.

