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Årsmøde om forebyggelse  
af ekstremisme 2017

3. april 2017, Docken, Færgehavnsvej 35, København

Faglige indgange – fælles opgaver
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Årsmøde om forebyggelse af ekstremisme 2017

I Danmark er indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering blevet bygget op over en 
årrække, og erfaringerne fra det forebyggende samarbejde har løbende bidraget til at gøre den 
danske model både stærk og internationalt kendt.

Den danske indsats er baseret på et tæt tværgående myndighedssamarbejde og på en forstå-
else af, at forebyggelse kan og bør ske på forskellige niveauer med forskellige typer indsatser.  
Både på lokalt, regionalt og nationalt niveau er der således udviklet praksis og ekspertise til at 
forebygge ekstremisme og radikalisering.

De konkrete udfordringer med ekstremisme og radikalisering ændrer sig dog over tid, og der 
er derfor et behov for løbende at udvikle og tilpasse den forebyggende indsats. Erfaringerne 
viser også, at mange forskellige fagområder kan møde udfordringer med ekstremisme og ra-
dikalisering. Det er derfor helt afgørende, at alle relevante faglige områder har den nødvendige 
viden og de rette redskaber til at kunne håndtere disse udfordringer.  Ligesom det er centralt at 
anerkende, at forskellige fagområder fra hver deres faglige vinkel kan bidrage konstruktivt i en 
velkoordineret forebyggelsesindsats.  

Med programmet for årsmødet om forebyggelse af ekstremisme 2017 har vi valgt at lade tre 
centrale områder være genstand for fordybelse og drøftelser gennem hele dagen: 

•	 Nye perspektiver på forebyggelse af ekstremisme præsenteret af forskere fra ind – og udland 

•	 Forskellige faglige indgange til arbejdet med forebyggelse af ekstremisme 

•	 En fælles forståelsesramme for udviklingen af et styrket strategisk og praksisbaseret fo-
kus i forebyggelsesindsatsen

 

Rigtig god fornøjelse,

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme 
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Program 

Kl. 09:00-09:30 Indtjekning og morgenmad

Kl. 09:30-09:40 Velkommen
  v/ Kontorchef Karin Ingemann,  
  Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Kl. 09:40-09:55 Indgange til forebyggelse af ekstremisme 
  v/ Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg

Kl. 09:55-10:40 Trends and Developments  
  – a European Perspective on Radicalization and Extremism  
  v/ Professor Andrew Silke, University of East London

Kl. 10:40-10:50 Pause

Kl. 10:50-11:20 Det aktuelle trusselsbillede i Danmark
  v/ Centerchef Søren Jensen, Center for Terroranalyse

Kl. 11:20-12:05 Et relationelt perspektiv på radikalisering. Radikalisering alene og i grupper
  v/ Lasse Lindekilde, lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Kl. 12:05-12:15 Introduktion til de faglige sessioner 
  v/Dr. Magnus Ranstorp, Forsvarshögskolen, Stockholm

Kl. 12:15-13:00 Frokost
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Kl. 13:00-14:15 Faglige sessioner:

1. Forebyggelse i udsatte boligområder  

v/ Centerleder Birgitte Mazanti, Center for Boligsocial Udvikling og  
Chefrådgiver Natalia Anna Rogaczewska, Boligforeningernes Landsorganisation

2. Radikalisering og psykisk sygdom 

v/ Kim Balsløv, ledende overlæge i retspsykiatrien, Middelfart

3. Kriminalitet og ”Cross-over”
v/ Center for Terroranalyse og Nordsjællands Politi 

4. Forebyggelse gennem undervisning 

v/  Læringskonsulenter Birgitte Bækgaard og Jesper Holme,  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

5. Jihadismens politik
v/ Seniorforsker Rasmus Boserup, Dansk Institut for Internationale Studier

6. Forebyggelse i en interkulturel kontekst
v/ Konsulent Camilla Mariette Kronborg, Kontoret for Forebyggelse  
og Medborgerskab

Kl. 14:15-14:30 Pause

Kl. 14:30-14:40 Opsamling på de faglige sessioner 
  v/ Dr. Magnus Ranstorp, Forsvarshögskolen, Stockholm

Kl. 14:40-15:30 The Keleidoscope of Violent Extremism: 
  Confronting the Issue of European Foreign Terrorist Fighters
  v/ Dr. Magnus Ranstorp, Forsvarshögskolen, Stockholm

Kl. 15:30-15:45 Ministeroplæg
  v/ Justitsminister Søren Pape

Kl. 15:45-16:00 Afrunding 
  v/ Centerchef Anders Vogelsang, Forebyggelsescenteret,  PET

Kl. 16:00-17:00 Reception og networking
                          


