Hvordan
samarbejder vi?

Sådan arbejder vi
med din bekymring

Her får du information og værktøjer
til at forebygge radikalisering

§ 115 i Retsplejeloven giver
mulighed for, at skoler, sociale
myndigheder og politiet kan udveksle oplysninger om private
forhold, hvis de har mistanke
om, at en ung er udsat for radikalisering og ekstremisme.

Lige meget hvem du kontakter,
er fokus først og fremmest på at
rådgive og vejlede dig om din
konkrete bekymring. Du kan
godt henvende dig anonymt,
men jo flere oplysninger du
giver, jo bedre kan vi hjælpe dig.

Du kan få mere information om SSP-samarbejdet med
Sydøstjyllands politi på deres hjemmeside: politi.dk/sydoestjyllands-politi/om-sydoestjyllands-politi/forebyggelse

Loven giver dermed mulighed
for, at vi i Horsens Kommune kan
samarbejde om at sætte tidligt
ind, hvis der er en bekymring.

I Horsens Kommune er det Infohuset, der vurderer behovet for
at følge op på bekymringer om
radikalisering. Det er også sam
arbejdspartnerne i Infohuset, der
koordinerer handleplaner for de
enkelte sager og forebyggende
tiltag i kommunen.

Ønsker du at få mere informa
tion om § 115 i retsplejeloven, kan
du læse den fulde lovtekst på:
retsinformation.dk

Illustration af beredskab mod ekstremisme:
håndtering af bekymringshenvendelser
Henvendelse
med bekymring

Modtagelse af
henvendelse

Håndtering
af henvendelse

Opfølgning på
håndtering af
henvendelse

Fra:
• Pårørende
• Ven/bekendt
• Mentor
•	Boligsocial
medarbejder
• Socialarbejder
• Lærer
• Politi
• M.fl.

Infohuset modtager alle henvendelser om
bekymring vedr.
ekstremisme og
radikalisering

Den konkrete henvendelse drøftes på et
lokalt infomøde med
deltagelse af SSP,
Jobcentret, Familie og
Forebyggelse samt
Sydøstjyllands Politi.
Det besluttes, hvordan
henvendelsen skal
håndteres.

Håndteringen
af den konkrete henvendelse
drøftes på et
lokalt infomøde.

Har du som fagperson i Horsens
Kommune interesse for uddannelse inden for forældrecoachog mentoruddannelser med
fokus på radikalisering, kan du
læse mere på udlændinge-,
integrations og boligministeriets
hjemmeside: stopekstremisme.
dk/puljer-og-udbud
Statsministeriet har samlet en
række materialer og værk
tøjer, så du som fagperson kan
få mere viden omkring forebyg
gelse af radikalisering. Du kan
finde materialet her: stopekstremisme.dk/tilbud-og-vaerktojer

Nationalt Center for Forebyg
gelse af Ekstremisme har en
hjemmeside, hvor du kan finde
information om ekstremisme og
radikalisering. Her kan du bl.a.
læse om forebygggelse samt
tilbud og værktøjer henvendt til
fagpersoner. Hjemmesiden finder du her: stopekstremisme.dk

Vil du vide mere om
radikaliseringsindsatsen i danmark?
Du kan læse mere omkring
den overordnede indsats mod
radikalisering i Danmark på
statsministeriets hjemmeside:
stopekstremisme.dk/forebyggelsesindsats
Den danske forebyggelsesmodel
klarlægger også de centrale aktører, der understøtter forebyggelsesindsatsen.
Du kan finde mere information
her: stopekstremisme.dk/forebyggelsesindsats/hvem-gorhvad-i-danmark

Sådan forebygger
vi radikalisering
og ekstremisme
I Horsens Kommune

Har du en bekymring
om radikalisering og
ekstremisme?

I Horsens Kommune arbejder vi
målrettet på at forebygge radikalisering og ekstremisme.

Radikalisering og ekstremisme kan tage forskellige
former og vise sig på mange måder. I Horsens
Kommune er der mange muligheder for at få råd
og vejledning, hvis du har bekymringer omkring
radikalisering. Du kan godt være anonym, hvis du
ønsker det.

Radikalisering betyder, at en
person accepterer voldelige eller
andre ulovlige midler for at opnå
bestemte religiøse eller politiske
mål. Ekstremisme kan vise sig i
form af trusler, pres, hærværk,
vold eller terror.

Her kan du få råd og vejledning
Horsens Kommune:

Sydøstjyllands Politi

Jan Asmussen, SSP Koordinator
Ungdomsskolen
Tlf. 2068 5184
mail: bujas@horsens.dk

Jesper Julian Christensen
politikommissær
Tlf. 4012 9659
mail: JJC002@politi.dk

Anne Mette Randers, faglig leder
Jobcenter Horsens
Tlf. 2348 6035
mail: ssamr@horsens.dk

Jesper Juhl Petersen
forebyggelseskonsulent
Tlf. 6113 8981
mail: JJP004@politi.dk

Tine Hvam Sørensen
Etnisk Familieteam
Familie og Forebyggelse
Tlf. 2380 9026
mail: thvs@horsens.dk

Hotlines
Den nationale hotline
mod radikalisering
Tlf. 4174 9090

Hvorfor forebygger vi radikalisering
i Horsens Kommune?

Både personlige, økonomiske,
politiske og sociale forhold kan
medvirke til, at en person eller
en gruppe bliver radikaliseret.
Det er oftest mest synligt i form
af adfærd, der vækker bekymring. Det kan fx være, når en

Hvem er vi?

person udtrykker ekstreme og
voldelige holdninger og ikke
viser tolerance over for andres
synspunkter. Typisk vil personen
også dyrke fjendebilleder og
have trang til at prædike for sine
venner ud fra en bestemt reli
giøs overbevisning eller ideologi.
I Danmark er der tre typer af
miljøer, hvor der er fokus på
forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme:
• De højreekstremistiske miljøer
•	De venstreekstremistiske
miljøer
•	De ekstremistiske religiøse
miljøer

I Horsens Kommune er vi mange,
der samarbejder om at forebygge radikalisering og ekstremisme:

ret i Ungdomsskolen med en fast
SSP-koordinator og et Street
Team.

Infohuset
Infohuset er et mødeforum og
en fælles indgang, der styrker og
koordinerer samarbejdet omkring forebyggelse af radikali
sering i Horsens Kommune.
Her deltager repræsentanter
fra Sydøstjyllands Politi, Horsens
Kommune, Familiemyndighed,
Jobcenter Horsens samt SSPmedarbejdere. I Infohuset bliver
henvendelser vedr. radikalisering
vurderet og fulgt op på.

Den nationale hotline
mod radikalisering
Hos Den nationale hotline mod
radikalisering sidder uddannede
fagpersoner klar til at yde råd
givning og vejledning til både
borgere og fagpersoner.

SSP
SSP er et lokalt samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder
og Politi. SSP’s formål er at forebygge at børn og unge kommer ud i kriminalitet, mistrivsel
eller misbrug. SSP er organise-

Familieafdelingen
Familieafdelingen arbejder med
udsatte børn, unge og familier.
Har du en konkret bekymring for
et barn eller en ung, skal du underrette Familieafdelingen på
horsens.dk/Familie/BoernOgUnge/Underretning

Sydøstjyllands Politi
Sydøstjyllands Politi samarbejder
med landets andre politikredse
og kommuner om at forebygge
radikalisering og ekstremisme.

Illustration af organisering af beredskab mod ekstremisme: Faste mødefora
Infohuset

Lokalt infomøde

Samarbejde om radikalisering

Møder: Fast mødeforum

Møder: Fast mødeforum

Møder: Fast mødeforum

Deltagere: Sydøstjyllands Politi samt politikredsens kommuner

Deltagere: SSP, Jobcentret, Familie og Forebyggelse samt
Sydøstjyllands Politi.

Deltagere: Sydøstjyllands Politi, Jobcentret, radikaliseringsmentorer samt forældrecoaches.

Opgave: Drøfter konkrete henvendelser og beslutter, hvordan
henvendelsen skal håndteres og følger efterfølgende op herpå.

Opgave: Drøfter og handler på konkrete henvendelser

Opgave: Vurderer og følger op på henvendelser vedr.
radikalisering og ekstremisme.

