gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune har et beredskabsteam,
der understøtter en synlig og systematisk
sagsgang i samarbejde med den ansvarlige
SSP-konsulent i kommunen. Dette sker i tæt
samarbejde med politiet. Teamet har blandt
andet disse funktioner:
•	At sikre en hurtig og ensartet
sagsbehandling.
•	At støtte op om den koordinerende
SSP-indsats.
•	At sikre vidensdeling blandt personalegrupper.

Vil du vide mere
Læs om kommunens indsatser og om forebyggelse af ekstremisme på gladsaxe.dk/ssp
Du kan også læse mere om indsatsen mod
antiradikalisering i Danmark på
www.antiradikalisering.kk.dk

Har du en bekymring, bedes du
henvende dig til:
SSP-konsulent
Jeanette Vamdrup Jacobsen
Mail: jevaja@gladsaxe.dk
Mobil: 24 94 88 19
Antiradikalisering og Exit
Københavns Vestegns Politi
Per Hansen
Mail: pha019@politi.dk
Mobil: 72 58 75 32

Har du en
bekymring for ...

Jan Verner Hansen
Mail: jvh001@politi.dk
Mobil: 72 58 76 05

Du kan også henvende dig anonymt
Hvis du er bekymret eller har brug for råd
og vejledning i forhold til at handle på
en bekymring, så kan du henvende dig
anonymt til Den Nationale Hotline mod
Radikalisering på telefon 41 74 90 90.

Gladsaxe Kommune
SSP
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk/ssp
Telefon: 39 57 57 05
Mail: ssp@gladsaxe.dk
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Det sker der med din henvendelse:
Vi tager alle henvendelser alvorligt. Vi lytter til
din bekymring og vender den med relevante
myndighedspersoner. Herefter handler vi hurtigst muligt.

... radikalisering eller
ekstremisme ?

Har du en bekymring
for radikalisering eller
ekstremisme ?
Gladsaxe skal være et trygt sted at bo, færdes
og vokse op. Derfor har kommunen fokus på
at forebygge antidemokratiske tendenser. Den
forebyggende indsats sker blandt andet i det
daglige trivselsarbejde i skoler, ungecafeer og
foreninger og gennem uddannede mentorer.
Radikalisering og ekstremisme kan vise sig på
mange måder, og vi har alle et ansvar for at
handle på de tegn på radikalisering og ekstremisme, vi måtte opleve i vores dagligdag.
I Gladsaxe Kommune kan du trygt henvende
dig, hvis du er bekymret for en ung, voksen
eller gruppe, der viser tegn på radikalisering
eller ekstremisme. Du kan også henvende dig
anonymt, hvis du ønsker det.

Hvad er radikalisering
og ekstremisme ?
Gladsaxe Kommune læner sig op af de definitioner af ekstremisme og radikalisering, som
fremgår af den nationale handlingsplan til
bekæmpelse og forebyggelse af ekstremisme og
radikalisering:
Ekstremisme betegner personer eller grupper,
som begår eller søger at legitimere vold eller
andre ulovlige handlinger med henvisning til
samfundsforhold, de er utilfredse med.
Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter
sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer
sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.
I Gladsaxe Kommune har vi fokus på de tre
typiske former for radikaliserede miljøer
• Højreekstremisme
• Venstreekstremisme
• Ekstrem islamisme.
Men også andre radikaliserede miljøer og
strømninger skal tages alvorligt, da de også kan
udgøre en sikkerhedsrisiko.

Hvilke tegn skal du
være opmærksom på ?
Det kan være svært at vide, om der er grund
til at være bekymret for om en person eller
gruppe er på vej i en uhensigtsmæssig retning.
Men der er en række tegn, som du bør være
opmærksom på. Det kan for eksempel være,
hvis en person eller gruppe:
•	Signalerer holdninger og budskaber ved at
benytte sig af totalitære ’brands’ og symboler.
•	Giver udtryk for konspirationsteorier,
forenklede fjendebilleder og had mod
bestemte grupper.
•	Legitimerer vold, afstraffelse og andre yderligtgående og udemokratiske metoder.
•	Begynder at opdele sin omverden i ’os og
dem’ og ser fjendebilleder.
• Isolerer sig fra vennekreds og familie.
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