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Velkommen til Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes kursuskatalog for første del af efteråret 2020. Vi har 
samlet en bred vifte af tilbud målrettet praktikere i kommuner og infohuse. 

Under COVID-19 har centeret afholdt flere webinarer om ekstremisme og COVID-19, og på baggrund af de mange positive 
tilbagemeldinger har vi nu valgt at afholde efterårets tilbud som kortere webinarer om emner, der er relevante for den 
lokale forebyggelseskontekst. 

I dette katalog har vi tilbud om højre- og venstreekstremisme samt antisemitisme og hadforbrydelser, som er blandt de 
emner, centeret prioriterer særligt højt i år.

Vi fortsætter med at have fokus på COVID-19 i relation til forebyggelse, og så er vi gennem vores post.doc. forløb med 
Sara Jul Jacobsen ved at opsamle viden om, hvordan danske salafi-organisationer rekrutterer kvinder på sociale medier. 
Den viden, synes vi, er spændende at få ud til jer i det forebyggende arbejde. Og webinarer herom vil også reflektere over, 
hvordan den viden omsættes til praksis. Ønsker I viden og rådgivning om udarbejdelsen af kommunale handlingsplaner, er 
der også et webinar om dette målrettet ledere.  

I kursuskataloget finder du den nødvendige information om det enkelte webinar, samt hvordan du tilmelder dig. Som altid 
henvender nogle af vores webinarer sig til dig, som er tovholder i infohuset, mens andre er til dig, der er fagprofessionel 
med borgerkontakt, men som ikke er en del af infohussamarbejdet. 

Som du måske ved, valgte vi at udskyde årsmødet til 5. oktober. Vi håber fortsat, at det bliver muligt at gennemføre 
årsmødet til efteråret – og vi håber at se mange af jer i DGI-byen, når vi kommer om på den anden side af sommerferien. 
Alle tilmeldinger fra foråret er overflyttet. Du vil høre nærmere.   

Hvis du har spørgsmål til kursuskataloget, eller hvis du har forslag til kommende aktiviteter, bedes du venligst kontakte os 
på mail: ekstremisme@siri.dk. 

Rigtig god fornøjelse – og god sommer! 

Venlig hilsen
Karin Ingemann 
Leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Forord
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Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme afholder årsmøde den 5. oktober 
2020 

Temaet for årsmødet 2020 er hverdagens ideologi og vil sætte fokus på, hvilken 
rolle idelogi og religion spiller for individets identitetsudvikling for politisk aktivisme 
i højre- og venstremiljøer og hverdagspraksis i islam, samt hvornår der sker et skifte 
fra det, der er normalt, og til det er bekymrende. 

Årsagen til dette tema er, at der både opleves en nysgerrighed, men også en 
manglende viden blandt frontmedarbejdere over, hvad der adskiller almindelig 
og legitim aktivisme, ideologi og religiøsitet fra ekstremisme og det der er 
bekymrende og som der bør handles forebyggende på. 

Årsmødet har således til formål at gøre praksis klogere på grænseområdet mellem 
det normale og det ekstreme.

ÅRSMØDE

Årsmøde om forebyggelse af ekstremisme 
2020 – Hverdagens ideologi

Målgruppe
Praktikere, som allerede 
har kendskab til området 
og som arbejder 
med forebyggelse af 
ekstremisme

Hvor og hvornår
København, 5. okt. 2020

Tidspunkt
Kl. 9-17.

Pris
Gratis.
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I dette webinar med fokus på politisk ekstremisme gives der et aktuelt indblik i de 
udviklinger som kendetegner de danske såvel som de internationale højreekstreme 
miljøer. 

Der vil være særlig fokus på det aktuelle samspil imellem onlineradikalisering og 
voldelig ekstremisme i lokal kontekst og forebyggelsesøjemed.

Det får du med hjem

Viden om de aktuelle ekstremistiske strømninger og relevans for det forebyggende 
arbejde i lokal og kommunal kontekst.

WEBINAR

Højreekstremisme – aktuelle tendenser og 
strømninger i danske og internationale miljøer

Målgruppe
Fagpersoner, som arbejder 
specifikt med forebyggelse 
af ekstremisme eller mere 
generelt med ungdoms-
miljøer, uddannelse, mv., 
hvor hadforbrydelser kan 
finde sted eller har relevans 
i et forebyggelsesperspek-
tiv.

Underviser
Chris Holmsted Larsen, 
Nationalt Center for 
Forebyggelse af Ekstre-
misme.

Hvor og hvornår
Skype, 8. sept. 2020
Skype, 11. sept. 2020

Tidspunkt
Kl. 14-15.30.

Pris
Gratis.
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I dette webinar med fokus på politisk ekstremisme gives der et aktuelt indblik 
i de udviklinger, som kendetegner de danske såvel som de internationale 
venstreekstreme miljøer. 

Der vil være særlig fokus på det aktuelle billede, hvor venstreekstremismen både 
manifesteres som digitalt fænomen, men også finder udtryk i form af voldelige 
angreb på politiske modstandere og politisk motiveret hærværk.

Det får du med hjem

Viden om de aktuelle ekstremistiske strømninger og relevans for det forebyggende 
arbejde i lokal og kommunal kontekst.

WEBINAR

Venstreekstremisme - aktuelle tendenser og 
strømninger i danske og internationale miljøer

Målgruppe
Fagpersoner, som arbejder 
specifikt med forebyggelse 
af ekstremisme eller mere 
generelt med ungdoms-
miljøer, uddannelse, mv., 
hvor hadforbrydelser kan 
finde sted eller har relevans 
i et forebyggelsesperspek-
tiv.

Underviser
Chris Holmsted Larsen, 
Nationalt Center 
for Forebyggelse af 
Ekstremisme

Hvor og hvornår
Skype, 16. sept. 2020
Skype, 24. sept. 2020

Tidspunkt
Kl. 14-15.30.

Pris
Gratis.
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Webinaret giver viden om hadforbrydelser og antisemitisme i forskellige 
ekstremistiske miljøer. 

Der vil primært være fokus på hvordan antisemitisme indgår i ideologi og 
propaganda, samt på de forskellige hadforbrydelser, der udspringer af forskellige 
typer ekstremisme. 

Endelig vil der være refleksioner over forskellen på hadforbrydelser og terrorisme.

Det får du med hjem

Viden om de grundlæggende fortællinger, som legitimerer hadforbrydelser 
og antisemitisme i forskellige ekstremistiske miljøer og om, hvilke typer 
hadforbrydelser, der begås på denne baggrund.

WEBINAR

Hadforbrydelser og antisemitisme i 
ekstremistiske miljøer 

Målgruppe
Fagpersoner, som arbejder 
specifikt med forebyggelse 
af ekstremisme eller mere 
generelt med ungdoms-
miljøer, uddannelse, mv., 
hvor hadforbrydelser kan 
finde sted eller har relevans i 
et forebyggelsesperspektiv.

Underviser
Ann-Sophie Hemmingsen, 
Malik Christian Reimer 
Larsen og Chris Holmsted 
Larsen, Nationalt Center for 
Forebyggelse af Ekstremisme.

Hvor og hvornår
Skype, 23. sept. 2020
Skype, 30. sept. 2020

Tidspunkt
Kl. 14-15.30.

Pris
Gratis.
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I dette webinar er fokus på, hvordan COVID-19 krisen har åbnet for nye måder at 
føre ekstremistisk propaganda på. 

Højreekstremistiske grupper opfordrer til at smitte minoriteter og politiske 
modstandere med COVID-19, og danske salafiorganisationer bruger krisen til at 
optegne skillelinjer og rekruttere nye medlemmer. 

Webinaret kigger tilbage på udviklingen i de danske miljøer fra COVID-19 krisens 
begyndelse og belyser, hvordan krisen har forandret de ekstremistiske miljøer, 
deres narrativer, propaganda og brug af sociale medier.

Det får du med hjem

En grundlæggende viden om og forståelse af hvordan ekstremistiske grupper har 
udnyttet COVID-19 krisen med relevans for det forebyggende arbejde i lokal og 
kommunal kontekst

WEBINAR

Forebyggelse af ekstremisme og COVID-19 
— hvad har vi lært? 

Målgruppe
Praktikere, som allerede 
har kendskab til området 
og som arbejder 
med forebyggelse af 
ekstremisme.

Underviser
Sara Jul Jacobsen, Chris 
Holmsted Larsen og Mikkel 
Bøgeskov Eriksen, Nationalt 
Center for Forebyggelse af 
Ekstremisme.

Hvor og hvornår
Skype, 7. okt. 2020
Skype, 13. okt. 2020

Tidspunkt
Kl. 10-11.30.

Pris
Gratis.
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https://www.tilmeld.dk/13okt-Estremisme-COVID-19
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Webinaret handler om, hvordan danske salafiorganisationer rekrutterer i deres 
online propaganda på sociale medier. Der vil primært være fokus på, hvordan de 
rekrutterer kvinder, og hvilke positioner kvinder tildeles i den online propaganda. 

Webinaret vil gennemgå, hvordan den danske propaganda har ændret sig fra at 
rekruttere kvinder til en militant position til overvejende at rekruttere kvinder til 
moderskab og opdragelsen af næste generation af potentielle martyrer. Endelig vil 
der være refleksioner over, hvilken betydning denne ændring i rekrutteringsstrategi 
har for det forebyggende arbejde.

Det får du med hjem

Webinaret giver viden om, danske salafiorganisationers rekrutteringsstrategier og 
online propaganda mere generelt. 

Mere specifikt giver det viden om rekruttering af og propaganda målrettet mod 
kvinder, og hvordan den danske online propaganda efter Islamisk Stats tilbagegang 
og ’Kalifatets’ fald har ændret sig. 

Og sidst men ikke mindst giver webinaret indsigt i, hvordan den viden kan anvendes 
i et forebyggelsesperspektiv.

WEBINAR

Kvinders online rekruttering i ekstremistiske 
islamiske miljøer 

Målgruppe
Fagpersoner, som arbejder 
med forebyggelse af 
ekstremisme eller 
mere generelt med 
ungdomsmiljøer, 
uddannelse, mv.

Underviser
Sara Jul Jacobsen, Nationalt 
Center for Forebyggelse af 
Ekstremisme.

Hvor og hvornår
Skype, 14. okt. 2020
Skype, 15. okt. 2020

Tidspunkt
Kl. 14-15.30.

Pris
Gratis.
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https://www.tilmeld.dk/14okt-Ekstremisme-kvinder
https://www.tilmeld.dk/15okt-Ekstremisme-kvinder
https://www.conferencemanager.dk/fakenews-konspirationsteorier-jelling


9

Dette webinar har til formål at give indblik i hvad en handlingsplan til forebyggelse 
af ekstremisme kan understøtte den generelle forebyggelsesindsats i kommunen, 
understøtte en systematisk og effektiv håndtering af bekymringshenvendelser samt 
understøtte handling i uventede, akut opståede situationer

Webinaret er målrettet kommunale ledere, som ønsker at styrke det forebyggende 
arbejde i deres respektive kommuner. På webinaret gives derfor en forsmag på 
det at udarbejde en handlingsplan, som beskriver og definerer kommunens vision, 
strategiske ansvar samt ansvarsfordeling, organisering, sagsgange, kompetenceni-
veau og indsatser vedr. forebyggelse som håndtering af sager forbundet med 
ekstremisme.

Det får du med hjem

Deltagerne får et overordnet indblik i det anbefalede indhold i en handlingsplan, de 
forskellige faser i forløbet med at udarbejde en handlingsplan sammen med NCFE 
samt de gode argumenter til, hvorfor man bør have en handlingsplan.

WEBINAR

Bør vi have en handlingsplan til forebyggelse 
af ekstremisme i vores kommune? 

Målgruppe
Ledere for det forebyggende 
arbejde i landets kommuner, 
fx i børnefamilieafdelinger 
og på beskæftigelses- og 
integrationsområdet.

Underviser
Aya Mortag Freund, 
Nationalt Center 
for Forebyggelse af 
Ekstremisme.

Hvor og hvornår
Skype, 22. okt. 2020
Skype, 29. okt. 2020

Tidspunkt
Kl. 14-15.

Pris
Gratis.

Kursuskatalog — efterår 2020

https://www.tilmeld.dk/22okt-Ekstremisme-handlingsplan
https://www.tilmeld.dk/29okt-Ekstremisme-handlingsplan
https://www.conferencemanager.dk/fakenews-konspirationsteorier-jelling
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