
 

Medarbejdere og andre aktører med direkte kontakt til borgerne er ofte de første, som konfronteres med 
bekymringstegn og adfærdsændringer. Det er derfor vigtigt, at du som medarbejder i Frederiksberg 
Kommune – eller som frivillig i foreninger eller lign. - har redskaberne til at handle og tage hånd om din 
bekymring for en borger, som pludselig giver udtryk for ekstremistiske holdninger eller udviser bekymrende 
adfærd over for andre grupper i samfundet.  

I dette actioncard kan du læse mere om, hvilke bekymringstegn du bør være opmærksom på, og hvad du skal 
gøre i tilfælde af bekymring.  

Hvornår skal jeg være bekymret?  
Hvis du bekymrer dig om en borgers eller gruppes udvikling i en radikaliseret eller ekstrem retning, kan du 

bruge nedenstående bekymringsskema som rettesnor i forbindelse med ændringer i den unges adfærd. 

Bekymringstegnene nedenfor sættes ofte i forbindelse med en radikaliseringsproces. 
 

Bekymringstegn  Eksempler 

Adfærd   Involveret i voldelige sammenstød  

 Deltagelse i møder med ekstremistiske budskaber  

 Benytter sig af totalitære symboler  

 Opsøger hjemmesider, litteratur, film med voldelige/ekstreme  budskaber  

Relationer   Isoleret eller splittet i forhold til familien  

 Får nye venner/har relationer til personer eller grupper, der giver anledning 
til bekymring - fx pga. kriminalitet eller ekstreme holdninger  

 Har givet afkald på hidtidige venner og fritidsaktiviteter  

Holdninger   Intolerance overfor andre synspunkter end egne  

 Afviser demokratiske principper  

 Er moraliserende og prøver at pådutte andre sin overbevisning  

 Konspirationsteorier, simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper  

 Argumenterer for ”absolutte løsninger”  

  

  

  

ACTIONCARD 

  

BEKYMRING FOR RADIKALISERING 

  

– 

  

HVAD GØR JEG? 

  

  



 

Hvad gør jeg, når jeg bliver bekymret?  
Kontakt altid nærmeste leder ved bekymring om radikalisering. Du og din leder vil derefter aftale, hvordan I 

konkret går videre med den enkelte sag.  

Bekymringer om radikalisering skal altid sendes videre til SSP, Frederiksberg 

Kommune. Aftal med din leder, hvem der gør hvad. 

E-mail ssp@frederiksberg.dk 

Telefon 2898 0084 

SSP sørger for den videre kontakt til relevante myndigheder for en nærmere afklaring af bekymringen. Alle 

henvendelser bliver behandlet, men du vil ikke altid få en tilbagemelding om, hvad der sker i den konkrete 

sag. 

 

 

Baggrund for actioncard  
Frederiksberg Kommune har i efteråret 2016 vedtaget en handleplan mod radikalisering. Handleplanen 

sigter mod, at der i kommunen fortsat er fokus på forebyggelse af ekstremisme og radikalisering blandt 

kommunens borgere. Samtidig er der skærpet opmærksomhed på, hvordan kommunen håndterer 
bekymringer om radikalisering med kommunens borgere.  

Du kan se handleplanen på www.frederiksberg.dk 

Hvis du har spørgsmål om Frederiksberg Kommunes indsats mod radikalisering og ekstremisme, er du 

velkommen til at kontakte SSP (se kontaktoplysninger ovenfor).  

Alle borgere har ved bekymring om radikalisering mulighed for at kontakte den nationale hotline på  

telefon 4174 9090. Akutte henvendelser skal ske til politiet på 114. 
 

Andre bekymringer  
Hvis du har andre bekymringer om borgere, skal du benytte dig af nedenstående kontakter: 

 

Unge under 18 år i mistrivsel (skærpet underrretningspligt) 

Kontakt Familieafdelingen 

E-mail  underretningbornogunge@frederiksberg.dk  

Telefon  3821 3604 eller 3821 3616 

 

Borgere over 18 år 
Kontakt Socialafdelingen 

E-mail  Soc.modtageteamet@frederiksberg.dk 
Telefon  3821 3070 

  


