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REDSKAB 1

MODTAGELSE  
OG BESKRIVELSE  
AF BEKYMRING

Vurderings-
værktøj  

til anvendelse ved  
bekymring for 
ekstremisme



REDSKAB 1:  
MODTAGELSE OG  
BESKRIVELSE AF BEKYMRING

Spørgsmål vedrørende bekymring
Hvad er du bekymret for?

Hvordan kommer det bekymrende til udtryk hos personen (evt. gruppen)?
- Kan du give konkrete eksempler, herunder konkrete episoder/begivenheder?
 
Hvor længe har du været bekymret for personen (evt. gruppen)?

Er der sket en udvikling hos personen (evt. gruppen), som gør, at du henvender dig netop nu?
- Hvis ja, hvordan kommer det til udtryk, og hvad tror/ved du er baggrunden for denne udvikling?

Er der andre end dig, som er bekymrede for personen (evt. gruppen)?
- Hvis ja, hvad har de set eller hørt?

Har personen for nylig oplevet forhold eller personlig krise, som kan give anledning til en 
 identitetskrise (dødsfald, sygdom i familien, mistet job, droppet ud af uddannelse mv.)?
- Hvis ja, hvad har personen konkret oplevet?

Tiltag hidtil (spørgsmål stilles udelukkende ved henvendelse fra fagprofessionelle)
Er der allerede igangsat tiltag for at støtte personen?
- Hvis ja, hvilke?

Baggrundsoplysninger om personen,  
som bekymringen  vedrører
(det kan evt. være en god ide at adressere  nedenstående spørgsmål senere i samtalen)

Navn:                

                           

Køn:                                 

Alder:                               

CPR-nummer:                                         

Adresse:     

                                 

Ønsker henvender at være anonym?

Ja Nej

Afslutning af samtale: Kvittér for henvendelsen, og g fortæl, at bekymringen tages med videre.
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Opmærksomhedspunkter
Nedenfor fremgår en række opmærksomhedspunkter, som kan være tegn på ekstremisme hos den 
person, som bekymringen vedrører. Opmærksomhedspunkterne kan være relevante at afdække ved en 
bekymringshenvendelse, og de kan guide dialogen med henvenderen. Opmærksomhedspunkterne skal 
således ses som et hjælperedskab og ikke som en tjekliste. Samtidig skal opmærksomhedspunkterne ses 
i kombination med hinanden. 

Individuelle opmærksomhedspunkter: 

- Udviser voldsparathed, fx ved at være involveret i voldshandlinger eller voldelige sammenstød.

-  Viser interesse for at rejse til udlandet og deltage i konflikter eller træningsaktiviteter, hvor ekstreme 
grupper er involveret.

- Opsøger hjemmesider, litteratur eller film med ekstremistiske eller voldslegitimerende budskaber.

- Truer, chikanerer eller udøver socialt pres overfor andre.

- Er involveret i begivenheder med hadefulde eller voldslegitimerende budskaber.

- Udbreder voldslegitimerende budskaber, fx via sociale medier.

- Viser stor optagethed af en bestemt sag eller person.

- Udtrykker foragt for og intolerance overfor andres holdninger.

- Har en prædikende og moraliserende adfærd.

-  Udviser tilknytning til ekstreme budskaber gennem sin påklædning, sit udseende eller brug af  totalitære 
symboler. 

Opmærksomhedspunkter relateret til sociale forhold og personens netværk:

- Færdes i miljøer med let adgang til våben.

-  Har social omgang med personer eller grupper, som har ekstreme holdninger (kontakt til  radikalisator).

- Isolerer sig og tager afstand fra familie og hidtidige venskaber. 

- Afbryder uddannelse, opsiger job og anden tilknytning til det omgivende samfund.

- Familien er dysfunktionel.

Oplysninger om henvender

Navn:                      

Telefonnummer:              

Tilknytning til person:                      
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