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Årsmøde om forebyggelse af ekstremisme 2017 
Faglige indgange – fælles opgaver  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beskrivelse af faglige sessioner 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Session 1: Forebyggelse i udsatte boligområder  

v/ Birgitte Mazanti og Natalia Anna Rogaczewska 

Birgitte Mazanti er centerleder hos Center for Boligsocial Udvikling og er ekspert i 

strategisk rådgivning på det boligsociale område. Natalia Anna Rogaczewska er 

chefrådgiver hos Boligforeningernes Landsorganisation. 

På denne session sætter Birgitte Mazanti og Natalia Anna Rogaczewska fokus på den 

forebyggende indsats i udsatte boligområder. På sessionen diskuteres betydningen af 

uddannelse, almene boligorganisationers rolle, og behovet for at styrke samarbejdet 

mellem boligorganisationer, kommuner og politi i henhold til det forebyggende arbejde. 

Birgitte Mazanti og Natalia Anna Rogaczewska præsenterer en række konkrete 

kriminalpræventive boligsociale indsatser og redskaber, der blandt andet kan anvendes til 

bekæmpelse af radikalisering. Sessionen giver indblik i indsatser, der har fokus på 

undergrupperinger, som viser risikoadfærd, i boligområderne og en målrettet 

civilsamfundsindsats, der har fokus på udvikling og opbygning af en ”kollektiv handlekraft”.   

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Session 2: Radikalisering og psykisk sygdom 

v/ Kim Balsløv 

Kim Balsløv er overlæge i retspsykiatrien i Middelfart.  

På denne fagsession tager Kim Balsløv udgangspunkt i det almenmenneskelige behov for 

at have betydning og identitet. Sessionens fokus er den øgede risiko for radikalisering og 

rekruttering til terror blandt psykisk syge. Kim Balsløv argumenterer for, at de psykisk syge 

og skrøbelige i særlig grad vil tiltrækkes af totalitære tankesæt, og i højere grad fristes af 
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tilknytning til sociale grupper, uanset gruppens overbevisning og hensigt. Balsløv sætter 

fokus på brugen af tavshedspligt som begrænsende for væsentlig 

kommunikationsudveksling i retspsykiatrien. Han mener, at for, at psykiatrien skal kunne 

løfte sit ansvar overfor samfundet, må tavshedspligten ikke bruges som skjold mod 

omverdenen. Balsløv problematiserer, at tavshedspligten ofte tolkes som noget absolut og 

ufravigeligt, selvom lovgivningen giver rum for udveksling og videregivelse af information. 

Kim Balsløv forslår PSP-samarbejdet som en kommunikationsmulighed mellem sektorer, 

som han mener, vil komme de mest udsatte patienter til gode. Sessionen vil blandt andet 

byde på en dokumentering af relevante sygehistorier, som eksempel på den kliniske 

hverdag på psykiatrisk afdeling og PSP-samarbejdet.      

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Session 3: Kriminalitet og ”Cross-over” 

v/ Center for Terroranalyse og Nordsjællands Politi 

I denne fagsession vil fænomenet ”crossover” belyses og diskuteres ud fra et analytisk og 

politifagligt perspektiv. Center for Terroranalyse (CTA) vil fremlægge en analyse af 

terrortruslen fra personer med forbindelse til det danske bandemiljø. Oplægget fra CTA vil 

give et opdateret billede af tendenser i og omkring bandemiljøet, samt perspektiver på de 

bekymringer, der kan være for bevægelser fra kriminelle miljøer til ekstremistiske miljøer.  

Nordsjællands politi vil igennem autentiske cases levere et indblik i, hvordan de i praksis 

arbejder i krydsfeltet mellem bander og muligt radikaliserede personer. I fagsessionen vil 

fokus mere snævert være på den ’klassiske’ forståelse af begrebet crossover; bevægelsen 

mellem det danske bandemiljø og militant islamistiske miljøer, velvidende, at crossover 

lige såvel kan være en betegnelse for bevægelsen mellem fx rockermiljøet og et 

højreekstremistisk miljø. Der vil under sessionen være en faglig diskussion af fænomenet 

og dets reelle udbredelse. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Session 4: Forebyggelse gennem undervisning 

v/ Birgitte Bækgaard og Jesper Holme 

Birgitte Bækgaard og Jesper Holme er begge læringskonsulenter ved Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet. 

Skolen spiller en afgørende rolle i forhold til at ruste børn og unge med demokratiske, 

kritiske og sociale kompetencer og dermed øge deres modstandskraft over for udvikling af 

risikoadfærd, der kan føre til ekstremisme og radikalisering. Skolen udgør samtidig et 

vigtigt rum for, at børn og unge kan føle tilhørsforhold til positive fællesskaber, så 

tiltrækningskraften til negative fællesskaber svækkes. I denne fagsession præsenterer 
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Birgitte Bækgaard og Jesper Holme et bud på hvilke konkrete tiltag og indsatser 

skoleledere, lærere og pædagogisk personale kan iværksætte i hverdagen, hvis skolen 

skal lykkes med sine opbyggende indsatser og på, hvordan skoler kan gøre 

forebyggelsesarbejdet til en integreret del af undervisningen og skolens virke. På 

sessionen inddrages konkrete eksempler på materialer og værktøjer, blandt andet fra det 

norske projekt Dembra – demokratisk beredskap mot racisme og antisemittisme, 

Europarådets materiale Teaching Controversial Issues og det helt nye danske 

undervisningsmateriale Omtanke Online. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Session 5: Jihadismens politik 

v/ Rasmus Alenius Boserup 

Rasmus Boserup er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i 

arabisk politik og samfund. Hans forskningsmæssige fokus ligger på arabiske regimers 

styreformer og oprørsbevægelser i den Arabiske Verden. 

I denne fagsession fremsætter Rasmus Boserup, en alternativ komplementerende 

forklaring på jihadismen. Han argumenterer for, at vi må forstå jihadismens udvikling som 

en form for militant politik, for effektivt at imødegå den. I sessionen tager Boserup afsæt i 

spørgsmålet: Hvordan skal vi forstå jihadismens globale udbredelse i det sidste halve årti 

– og hvordan skal vi anlægge vores modsvar? På sessionen introduceres tre 

overlappende forklaringer på jihadismen, der, ifølge Boserup, har domineret den danske 

debat: En religiøs forklaring, der ser jihadismen som et produkt af radikal islamistisk 

doktriner og kultur. En psykosocial forklaring, der ser jihadismen som et produkt af social 

og kulturel marginalisering og/eller som et individuelt patologisk karaktertræk. Og en 

kriminologisk forklaring, der ser jihadismen som et biprodukt af almene kriminelle 

dynamikker. Som Boserup ser det, rummer hver af disse tre forklaringsrammer vigtige 

indsigter i jihadismernes bevæggrunde, og peger på specifikke responsmekanismer fra 

oplysningsarbejde til sociale inklusionsprojekter og strengere strafudmålinger eller 

intensiverede exitprogrammer. Imidlertid kommer de tre forklaringsrammer til kort, når det 

gælder forklaringen af jihadismens fremgang, og Boserup peger på, at man derved 

overser et væsentligt rum for politisk handling. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Session 6: Forebyggelse i en interkulturel kontekst 

v/ Camilla Mariette Kronborg  

Camilla Mariette Kronborg er konsulent hos Kontoret for Forebyggelse og Medborgerskab, 

i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 
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Hvornår er det relevant at tale om kultur i det forebyggende arbejde? Og hvordan 

håndterer vi mødet med mennesker, der har anderledes værdier og normer end os selv?    

I denne fagsession sættes der fokus på kulturmødet og på det sociale arbejdes vilkår når 

kulturen er i spil. I sessionen præsenteres forskellige teoretiske perspektiver på 

kulturmødet og i forlængelse heraf, diskuteres det, hvilke strategier, der kan anvendes til 

at håndtere kulturmødet. Mødet anskues fra begge sider og der ses derfor både på 

udfordringer og muligheder fra den fagprofesionelles perspektiv ligesom der skitseres 

forskellige strategier borgere med minoritetsbaggrund kan anlægge i mødet med 

majoritetssamfundet. Sessionen tager afsæt i begreber om interkulturel kommunikation, 

interkulturel intelligens og introducerer blandt andet forskellige familieformer, og 

idealtypiske mestringsstrategier.  

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


