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AL-‐SHAHAB:	  	  

Kilder:	  Ritzau,	  i	  Information:	  http://www.information.dk/telegram/472940	  	  

• Al-‐Shabab	  er	  en	  militant,	  islamistisk	  bevægelse	  i	  Somalia.	  Bevægelsen	  blev	  dannet	  i	  2006	  
på	  resterne	  af	  gruppen	  De	  Islamiske	  Domstole.	  

• Somalias	  militante	  islamistiske	  bevægelse	  ser	  sig	  selv	  som	  jihadkrigere	  i	  kamp	  mod	  islams	  
fjender	  og	  har	  som	  målsætning	  at	  indføre	  en	  streng	  form	  for	  sharia-‐lovgivning.	  

• Ideologisk	  lægger	  al-‐Shabab	  sig	  tæt	  op	  ad	  terrorbevægelsen	  al-‐Qaeda	  og	  blev	  i	  februar	  
2012	  officielt	  terrornetværkets	  somaliske	  gren.	  

• Al-‐Shabab	  stod	  bag	  drabet	  på	  76	  personer	  på	  et	  fodboldstadion	  i	  Ugandas	  hovedstad,	  
Kampala,	  i	  2010.	  Bevægelsen	  mistænkes	  for	  at	  stå	  bag	  flere	  terroraktioner	  i	  andre	  
afrikanske	  lande,	  blandt	  andre	  Kenya.	  

• Al-‐Shabab	  har	  også	  taget	  skylden	  for	  angrebet	  på	  indkøbscentret	  Westgate	  i	  hovedstaden	  
Nairobi	  i	  2013,	  hvor	  mindst	  67	  mennesker	  blev	  slået	  ihjel.	  Heriblandt	  flere	  vesterlændinge.	  

• Bevægelsen	  fører	  guerillakrig	  og	  udfører	  terror	  mod	  Somalias	  regering.	  I	  begyndelsen	  af	  
september	  2014	  stod	  den	  bag	  et	  bagholdsangreb	  på	  Somalias	  præsident,	  Hassan	  Sheikh	  
Mohamud,	  der	  slap	  fra	  angrebet	  på	  sin	  konvoj	  uden	  skrammer.	  

• Al-‐Shabab	  har	  desuden	  angrebet	  de	  fredsbevarende	  styrker	  fra	  Den	  Afrikanske	  Union,	  FN	  
og	  vestlige	  nødhjælpsorganisationer	  i	  Somalia.	  

• Al-‐Shabab	  består	  hovedsageligt	  af	  unge	  krigsveteraner	  fra	  den	  somaliske	  borgerkrig	  og	  har	  
særligt	  hvervet	  tilhængere	  efter	  kampen	  mod	  de	  amerikanskstøttede	  ledere	  i	  Mogadishu	  i	  
2006.	  	  

• Den	  6.	  September	  2014	  kunne	  Ritzau	  og	  AFP	  offentliggøre	  en	  udtalelse	  fra	  Al-‐Shahab,	  som	  
bekræfter	  at	  Al-‐shababs	  leder:	  Ahmed	  Godane	  var	  blevet	  dræbt	  i	  et	  amerikansk	  
droneangreb.	  Abii	  Ubeyda	  Ahmad	  Omar,	  blev	  udpeget	  som	  hans	  efterfølger.	  
(http://www.information.dk/telegram/508653	  )	  

AL-‐SHABAB,	  relateret	  til	  Danmark	  
	  
Kilder:	  	  
Alle	  informationer	  er	  hentet	  fra	  PET:	  	  	  
PET,	  Center	  for	  Terroranalyse,	  sept.	  2013:	  
https://www.pet.dk/Nyheder/2013/~/media/CTA/AlShabaabpdf.ashx	  	  
PET,	  terrorisme,	  danskbaseret	  støtte:	  
https://www.pet.dk/Terrorisme/Danskbaseret%20stoette.aspx.	  	  
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PETs	  Center	  for	  Terroranalyse,	  CTA,	  vurderer,	  at	  op	  imod	  40	  i	  Danmark	  bosiddende	  personer	  har	  
opholdt	  eller	  opholder	  sig	  i	  Østafrika	  med	  henblik	  på	  at	  modtage	  træning	  eller	  kæmpe	  med	  al-‐
Shabab	  	  (KILDE:	  PET:	  september	  2013,	  
https://www.pet.dk/Nyheder/2013/~/media/CTA/AlShabaabpdf.ashx).	  
	  
Den	  3.	  december	  2009	  sprængte	  en	  selvmordsbomber	  sig	  selv	  i	  luften	  på	  Hotel	  Shamo	  i	  Somalias	  
hovedstad	  Mogadishu.	  23	  mennesker	  blev	  dræbt	  ved	  angrebet,	  heriblandt	  tre	  ministre	  fra	  den	  
somaliske	  overgangsregering,	  mens	  40	  mennesker	  blev	  såret.	  Blandt	  de	  dræbte	  var	  desuden	  en	  
22-‐årig	  somalisk	  statsborger,	  der	  tidligere	  har	  opholdt	  sig	  i	  Danmark.	  Det	  er	  PET’s	  formodning,	  at	  
den	  22-‐årige	  dansk-‐somalier,	  der	  har	  haft	  forbindelser	  til	  den	  somaliske	  militante	  islamistiske	  
organisation	  al-‐Shabaab,	  var	  den	  samme,	  som	  gennemførte	  selvmordangrebet	  (KILDE:	  PET,	  
https://www.pet.dk/Terrorisme/Danskbaseret%20stoette.aspx).	  
	  

2	  dansk-‐somaliske	  brødre	  dømt	  for	  terrortræning	  i	  Somalia,	  marts	  2013	  
Kilder:	  DR.dk/nyheder,	  Infomedia:	  Århus	  Stiftidende,	  24.06.2014:	  Artikel-‐id:	  475b22e	  
	  
2	  dansk-‐somaliske	  mænd	  blev	  i	  marts	  2013	  dømt	  for	  terrortræning	  og	  blev	  idømt	  3,5	  års	  fængsel	  
hver	  i	  sær:	  	  KILDE:	  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/03/25/134743.htm	  	  
	  
Ved	  ankesagen	  i	  landsretten,	  i	  juni	  2013,	  blev	  straffen	  reduceret	  til	  2	  år.	  	  
KILDE:	  Infomedia:	  Århus	  Stiftstidende	  |	  24.06.2014	  |	  Side	  2	  |	  414	  ord	  |	  Artikel-‐id:	  e475b22e	  	  
	  
Relevante	  kilder:	  	  
Forsvarer	  Frank	  Wenzel	  wenzel@c.dk	  	  
Thorkil	  Høyer	  th@nyhavnsadvokaterne.dk	  	   	  



	  

4	  

SOMALIERE	  i	  DANMARK:	  	  
	  
KILDER:	  	  

• Statistikbanken,	  http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280	  
• Danmarks	  Statistik,	  ”Indvandrere	  i	  Danmark	  2013”,	  november	  2013:	  rapporten	  kan	  hentes	  

i	  sin	  fulde	  længde	  her:	  http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17961/indv2013.pdf	  	  
• Danmarks	  Statistik,	  NYT,	  nr.	  41,	  20.	  Januar	  2014	  ”Indvandreres	  og	  efterkommeres	  

tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  2013”	  ,	  
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR041_1.pdf	  	  

	  
Gruppen	  af	  somaliere	  i	  Danmark	  består	  af	  flygtninge	  fra	  Somalia,	  som	  er	  kommet	  til	  Danmark	  fra	  
begyndelsen	  af	  1990'erne	  og	  deres	  efterkommere.	  	  Pr.	  1.	  Juli	  2014	  bor	  der	  ifølge	  Statistikbanken	  
19163	  Somaliere	  i	  Danmark,	  heraf	  11058	  indvandrere	  og	  	  8	  105	  efterkommere.	  
(http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280)	  
	  
Ifølge	  Danmarks	  Statistik	  er	  98%	  af	  de	  somaliske	  efterkommere	  under	  20	  år	  gamle.	  	  
(”Indvandrere	  i	  Danmark	  2013,	  s.	  17,	  tabel	  1.3,	  Efterkommere	  i	  Danmark	  efter	  alder	  og	  
oprindelsesland,	  http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17961/indv2013.pdf)	  
	  

Beskæftigelsesfrekvens	  
Ifølge	  Danmarks	  Statistik	  (Indvandrere	  i	  Danmark	  2013)	  er	  Somalierne	  er	  en	  af	  de	  etniske	  grupper	  i	  
Danmark	  med	  den	  laveste	  beskæftigelsesgrad.	  Den	  gennemsnitlige	  beskræftigelsesfrekvens	  for	  
Somaliere	  i	  aldersgruppen	  16-‐64	  år,	  er	  26,7	  %	  	  	  
28,	  1	  %	  for	  mænd	  i	  aldersgruppen	  16-‐64	  år,	  25,1%	  	  for	  kvinder	  i	  aldersgruppen	  16-‐64	  år.	  	  	  
(NYT,	  nr.	  41,	  20.	  Januar	  2014	  ”Indvandreres	  og	  efterkommeres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  
2013	  ,	  s.	  2:	  	  
	  http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR041_1.pdf)	  

Offentlig	  forsørgelse	  
Over	  halvdelen	  af	  de	  somaliske	  mænd	  og	  kvinder	  i	  alderen	  16-‐64	  år	  er	  offentligt	  forsørgede.	  
(51,5%	  mænd	  i	  alderen	  16-‐64	  år,	  57,8%	  af	  kvinder	  i	  alderen	  16-‐64	  år.)	  21	  pct.	  af	  de	  16-‐64-‐årige	  
indvandrere	  fra	  Somalia	  er	  på	  kontanthjælp	  mod	  2	  pct.	  for	  personer	  med	  dansk	  oprindelse.	  
(”Indvandrere	  i	  Danmark	  2013”,	  s.11,	  90-‐92	  http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17961/indv2013.pdf)	  	  
	  

Kriminalitet	  
Af	  de	  dømte	  mænd	  med	  oprindelse	  i	  Somalia	  i	  alderen	  15-‐79	  år,	  på	  Danmarks	  Statitiks	  
kriminalitetsindeks	  for	  2012,	  havde	  41	  pct.	  overtrådt	  straffeloven.	  Det	  er	  den	  største	  andel	  blandt	  
de	  undersøgte	  lande.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  andelen	  der	  har	  overtrådt	  
særlovene.	  Til	  gengæld	  ligger	  Somalia	  lavest	  med	  hensyn	  til	  andelen,	  der	  har	  overtrådt	  
færdselsloven.	  (	  ”Indvandrere	  i	  Danmark	  2013,	  Tabel	  5.11,15-‐79-‐årige	  mænd	  skyldige	  i	  kriminalitet	  
–fordelt	  efter	  oprindelsesland	  og	  lovovertrædelse	  i	  2012,	  s.	  105:	  
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17961/indv2013.pdf)	  
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Somalis	  in	  Copenhagen	  
Open	  Society	  Foundations	  arbejder	  pt.	  på	  en	  rapport	  om	  det	  somaliske	  miljø	  i	  København,	  som	  del	  
af	  serien:	  AT	  HOME	  IN	  EUROPE,	  hvor	  rapporter	  om	  hhv.	  Somalis	  in	  Oslo,	  Helsinki,	  Amsterdam	  og	  
Malmø	  allerede	  foreligger:	  
http://www.opensocietyfoundations.org/search?key=somalis%20in%20reports	  

Relevante	  Kilder:	  	  
Klaus	  Dik	  Nielsen	  (DK),	  Advocacy	  Officer,	  At	  Home	  in	  Europe	  	  
Project,	  Open	  Society	  Initiative	  for	  Europe,	  Work:	  +44	  (0)	  207	  031	  1714	  	  
Mobile:	  +44	  (0)	  791	  769	  5286	  //	  klausdik.nielsen@opensocietyfoundations.	  
	  
	  
Somaliske	  Mødre	  Bygger	  Bro,	  projektleder,	  Eman	  Osman,	  tlf.	  25	  62	  47	  73,	  
eo@indvandrerkvindecentret.dk	  	  
	  
Initiativ	  under	  indvandrerkvindecenteret	  på	  Nørrebro:	  
http://www.indvandrerkvindecentret.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=58	  	  
	  
Evaluering	  af	  	  Somaliske	  Mødre	  bygger	  bros	  arbejde	  i	  det	  somaliske	  miljø:	  juni	  2013.	  
http://www.integrationsviden.dk/demokrati-‐deltagelse/forebyggelse-‐af-‐ekstremisme/somaliske-‐
modre-‐bygger-‐bro#.VA1m30iXufQ	  	  	  
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ÅRHUS	  KOMMUNES	  FOREBYGGENDE	  INDSATS	  
KILDE:	  Århus	  Kommune	  https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-‐og-‐
Unge/PA/PI/DTO-‐SSP/Forebyggelse-‐af-‐radikalisering-‐og-‐diskrimination-‐i-‐Aarhus.aspx	  	  

Forebyggelse	  af	  radikalisering	  og	  diskrimination	  i	  Aarhus	  
Indsatsen	  ”Forebyggelse	  af	  radikalisering	  og	  diskrimination	  i	  Aarhus”	  er	  startet	  i	  2007	  som	  et	  
pilotprojekt	  med	  det	  formål	  at	  forebygge	  radikalisering	  af	  unge,	  hvad	  enten	  den	  er	  politisk	  eller	  
religiøst	  betinget,	  og	  derved	  fremme	  tryghed	  og	  trivsel.	  	  

Projektet	  overgik	  ved	  årsskiftet	  2010-‐2011	  til	  drift	  under	  ledelse	  af	  Lokalråd	  SSP	  Aarhus.	  	  
Der	  er	  tale	  om	  en	  tværfaglig	  indsats	  i	  Aarhus	  Kommune	  mellem	  Østjyllands	  Politi,	  
Socialforvaltningen	  og	  Børn	  og	  Unge.	  	  

Indsatsen	  arbejder	  bl.a.	  med	  en	  forståelse	  og	  håndtering	  af	  begreberne:	  radikalisering,	  
ekstremisme,	  terrorisme	  og	  diskrimination.	  	  
Diskrimination,	  anses	  for	  den	  største	  medvirkende	  enkeltfaktor	  til	  skabelse	  af	  vækstgrundlaget	  for	  
radikalisering.	  Der	  tages	  derfor	  i	  indsatsen,	  for	  så	  vidt	  angår	  vækstgrundlaget,	  udgangspunkt	  i:	  	  

• At	  et	  bæredygtigt	  og	  sammenhængende	  samfund	  udvikles	  på	  tværs	  af	  social	  baggrund,	  
etnisk-‐,	  kulturelt-‐	  og	  sprogligt	  tilhørsforhold.	  	  	  

• At	  sammenhængskraft	  understøttes	  af,	  at	  alle	  oplever	  og	  bruger	  medborgerskab.	  	  
• At	  oplevelse	  af	  diskrimination	  og	  manglende	  oplevelse	  af	  medborgerskab	  er	  en	  af	  flere	  

faktorer,	  der	  kan	  føre	  til	  radikalisering.	  	  
• At	  forebyggelse	  af	  radikalisering	  i	  Aarhus	  også	  omfatter	  en	  aktiv	  indsats	  mod	  

diskrimination.	  	  

Status	  på	  Århusmodellen,	  2014:	  	  
KILDE:	  Østjyllands	  Politi	  og	  Aarhus	  Kommune,	  Socialforvaltningen	  &	  Børn	  og	  Unge,	  Forebyggelse	  af	  
radikalisering	  og	  diskrimination	  i	  Aarhus.	  Status-‐rapporten	  kan	  hentes	  i	  sin	  fulde	  længde	  her:	  	  
	  https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/SSP-‐DTO/Radikalisering/Status-‐-‐-‐
Forebyggelse-‐af-‐radikalisering-‐i-‐Aarhus-‐-‐-‐2014.pdf	  	  

Kontaktpersoner	  i	  Det	  Tværgående	  Områdesamarbejde	  -‐	  Lokalråd	  SSP	  Aarhus:	  
https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-‐og-‐Unge/PA/PI/DTO-‐
SSP/Kontaktpersoner-‐SSP-‐DTO.aspx	  	  	  
	  
Allan	  Aarslev,	  politikommissær	  ved	  den	  kriminalpræventive	  afdeling,	  Århus	  Politi	  Indvalg:	  87	  31	  10	  
10	  +	  5106,	  Mobil:	  22701226	  //	  E-‐mail:	  APA005@politi.dk	  	  

Relateret	  aktuel	  presse:	  	  
*05.09.2014:Allan	  Aarslev	  om	  Århusmodellen:	  http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-‐debat-‐
658/#!/	  
*30.06.2014:	  Udlandet	  ser	  til	  Århus,	  når	  det	  handler	  om	  unge	  Syrienkrigere	  (30.06.2014):	  	  
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/06/30/065714.htm	  	  
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KØBENHAVNS	  KOMMUNES	  FOREBYGGENDE	  INDSATS:	  	  	  
KILDE:	  Københavns	  Kommune:	  http://www.kk.dk/da/om-‐kommunen/indsatsomraader-‐og-‐
politikker/tryghed/vink/om-‐vink	  	  

VINK	  	  
VINK	  er	  en	  viden-‐	  og	  rådgivningsenhed	  om	  tidlig	  forebyggelse	  af	  radikalisering	  for	  medarbejdere	  
med	  ungekontakt	  i	  København.	  VINK	  er	  et	  frivilligt	  tilbud.	  

VINK	  arbejder	  for	  at	  styrke	  dialogen	  med	  og	  inklusionen	  af	  unge	  der	  kan	  være	  tiltrukket	  af	  
ekstreme	  ideologiske	  eller	  religiøse	  fællesskaber	  eller	  idéer.	  Blandt	  andet	  ved	  at	  give	  
medarbejdere	  med	  ungekontakt	  i	  kommunen,	  adgang	  til	  relevant	  viden,	  metoder	  og	  netværk.	  

VINK-‐sekretariatet	  består	  af	  to	  faste	  medarbejdere	  og	  ca.	  10	  ressourcepersoner	  med	  vidt	  
forskellige	  faglige	  og	  personlige	  baggrunde.	  Blandt	  ressourcepersonerne	  er	  bl.a.	  socialrådgivere,	  
jobkonsulenter,	  gadeplansmedarbejdere,	  skolelærere,	  en	  psykolog,	  en	  politimand	  og	  en	  teolog.	  

Hvad	  tilbyder	  VINK?	  
• Rådgivning:	  ved	  konkret	  bekymring	  eller	  et	  spørgsmål	  om	  inklusion	  og	  tidlig	  forebyggelse	  

af	  radikalisering	  kan	  VINK	  tilbyde	  sparring	  og	  vejledning.	  Henvendelser	  kan	  være	  anonyme	  
og	  VINK	  registrerer	  ikke	  personfølsomme	  oplysninger.	  Se	  mere	  om	  informationshåndtering	  
her.	  	  

• Korte	  oplæg	  og	  Temadage:	  VINK	  holder	  skræddersyede	  oplæg	  eller	  temadage.	  Se	  forslag	  
til	  oplæg	  her.	  	  

• Netværk	  og	  dialogmøder:	  VINK	  afholder	  jævnligt	  tværfaglige	  dialogmøder	  med	  forskellige	  
danske	  eller	  udenlandske	  oplæg	  om	  inklusion	  og	  tidlig	  forebyggelse	  af	  radikalisering.	  	  

• Læs	  mere	  om	  VINKs	  tilbud	  her:	  http://www.kk.dk/da/om-‐kommunen/indsatsomraader-‐og-‐
politikker/tryghed/vink	  	  	  

Kontakt:	  	  
Muhammad	  Ali	  Hee,	  	  projektleder,	  VINK,	  tlf.:	  2323	  9641,	  zq0m@bif.kk.dk	  

Baggrundsviden	  om	  VINK	  
• Tryk	  her	  for	  at	  læse	  MHT	  Consults	  evaluering	  af	  VINKs	  initiale	  pilot	  periode.	  	  
• Tryk	  her	  for	  at	  læse	  en	  kort	  sammenfatning	  af	  evalueringen.	  	  
• Tryk	  her	  for	  at	  læse	  Integrationsministeriets	  faktaark	  og	  Danmarks	  arbejde	  med	  tidlig	  forebyggelse	  

af	  radikalisering.	  	  	  
• Tryk	  her	  for	  at	  læse	  Retssikkerhedsfondens	  rapport	  om	  de	  juridiske	  rammer	  for	  VINK.	  	  
• Tryk	  her	  for	  at	  læse	  det	  politiske	  beslutningsgrundlag	  for	  VINK.	  
• VISION,	  årgang	  4,	  2010	  -‐	  VISION's	  interview	  med	  projektlederen	  af	  VINK	  side	  12-‐14.	  	  

Relateret	  aktuel	  presse:	  	  
*Københavns	  kommune	  tilfører	  1	  million	  kroner	  til	  forebyggelse	  og	  adoption	  af	  Århusmodellen:	  
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/03/27/162659.htm	  	  
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POLITISKE	  HANDLINGSPLANER	  OG	  EVALUERINGER:	  	  
	  

REGERINGENS	  HANDLINGSPLAN,	  19.	  September	  2014.	  

Handlingsplan	  om	  forebyggelse	  af	  ekstremisme	  og	  radikalisering	  
	  
Kilder:	  Justitsministeriet	  og	  Socialministeriet	  
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2014/Initiative
r%20handlingsplan.pdf.	  
Handlingsplanen	  kan	  hentes	  i	  sin	  fulde	  længde	  her:	  http://sm.dk/filer/nyheder/handlingsplan-‐om-‐
forebyggelse-‐af-‐radikalisering-‐og-‐ekstremisme-‐tilgaengelig.pdf/view	  	  
	  
Regeringens	  handlingsplan	  indeholder	  12	  initiativer	  til	  forebyggelse	  af	  radikalisering	  og	  
ekstremisme,	  fordelt	  på	  4	  overordnede	  indsatsområder:	  	  
	  
Indsatsområde	  1	  –	  Styrkelsen	  af	  de	  lokale	  myndigheders	  indsats.	  	  

-‐ Styrket	  indsats	  for	  personer	  over	  18	  år.	  	  
-‐ Bedre	  strategisk	  samarbejde	  med	  lokale	  myndigheder	  
-‐ Opkvalificering	  af	  fagpersoner	  

	  
Indsatsområde	  2	  	  -‐	  Nye	  værktøjer	  til	  forebyggelse	  og	  exit	  
Skærpet	  indsats	  mod	  rekruttering	  til	  væbnede	  konflikter	  

-‐ Nyt	  exit-‐center	  
-‐ Bedre	  forebyggelsesmetoder	  
-‐ Bekæmpelse	  af	  online-‐radikalisering	  

	  
Indsatsområde	  3	  -‐	  Styrket	  internationalt	  samarbejde	  

-‐ Nyt	  nordisk	  ministernetværk	  
-‐ Styrket	  samarbejde	  med	  tredjelandene	  

	  
Indsatsområde	  4	  -‐	  Mobilisering	  af	  civilsamfund	  

-‐ Civilsamfundet	  skal	  være	  en	  aktiv	  medspiller	  
-‐ Ny	  National	  hotline	  til	  forældre	  og	  pårørende	  
-‐ Øget	  dialog	  –	  styrkelse	  af	  PET’s	  outreach	  indsats	  

	  
(Kilde:	  Justitsministeriet	  d.	  19.	  September	  2014:	  	  
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2014/Initiative
r%20handlingsplan.pdf	  
	  

Regeringens	  udtalelser	  i	  ugen	  op	  til	  offentliggørelsen	  
• 12.	  Sept.	  2014:	  	  Justitsminister	  Karen	  Hækkerup:	  Sådan	  vil	  regeringen	  stoppe	  

Syrienskrigere:	  Fratages	  opholdstilladelse	  efter	  udrejse,	  fængselsstraf	  til	  danske	  
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statsborgere	  der	  vender	  hjem:	  
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/09/12/125043.htm	  	  

	  	  
• 11.	  Sept.	  2014:	  S	  og	  R	  beskriver	  at	  regeringens	  nye	  udspil	  vil	  gøre	  det	  muligt	  at	  inddrage	  

mulige	  krigsfareres	  pas,	  og	  lægger	  sig	  dermed	  på	  linie	  med	  Storbritanniens	  indsats	  på	  
området:	  http://politiken.dk/indland/politik/ECE2393360/handlingsplan-‐paa-‐vej-‐s-‐og-‐r-‐er-‐
enige-‐i-‐at-‐mulige-‐krigsfarere-‐skal-‐fratages-‐pas/	  	  	  

	  
• Oppositionen	  har	  i	  ugerne	  op	  til	  regeringens	  udmeldinger	  presset	  på	  for	  

sanktionsmuligheder	  på	  linie	  med	  fx	  Storbritannien:	  http://jyllands-‐
posten.dk/politik/ECE6992336/v-‐k-‐og-‐df-‐syrien-‐krigere-‐skal-‐fratages-‐statsborgerskab/	  	  

	  

Forskere	  og	  praktikeres	  kritik	  af	  regeringens	  nye	  strategi:	  	  
*3.	  Sept	  2014:	  En	  uge	  før	  regeringens	  udmelding	  om	  at	  man	  nu	  er	  klar	  til	  at	  inddrage	  potentielle	  
krigsfarerers	  pas,	  advarer	  forsker,	  Ann-‐Sophie	  Hemmingsen	  om	  strategien	  i	  Information:	  	  
http://www.information.dk/508188	  	  
	  
*	  12.	  Sept.	  2014:	  	  Fahmy	  	  Almajid,	  Syrisk-‐født	  journalist	  og	  foredragsholder	  er	  ligeledes	  kitisk	  
overfor	  rejseforbuddet,	  som	  han	  ser	  som	  en	  lappeløsning:	  
http://www.information.dk/telegram/509277	  	  
	  

*17.	  September	  2014:	  Arno	  Michaelis,	  tidligere	  skin-‐head,	  nu	  leder	  af	  organisationen	  Serve2unite,	  
som	  arbejder	  med	  fredsstiftende	  projekter	  blandt	  ekstremistiske	  amerikanske	  unge	  
http://politiken.dk/magasinet/interview/ECE2396257/jeg-‐var-‐ultravoldelig-‐nynazist-‐og-‐hellig-‐
kriger-‐i-‐kampen-‐for-‐den-‐hvide-‐race/	  	  	  
	  

Januar 2014: Evaluering af indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering 
	  
KILDE:	  COWIs	  evaluering	  af	  indsatsen	  for	  at	  forebygge	  ekstremisme	  og	  radikalisering	  kan	  
hentes	  her:	  http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-‐til-‐nyheder-‐2014/evaluering-‐af-‐indsatsen-‐
for-‐at-‐forebygge-‐ekstremisme-‐og-‐radikalisering.pdf	  	  

	  
Den	  overordnede	  anbefaling,	  som	  evalueringen	  peger	  på,	  er,	  at	  de	  tre	  evaluerede	  
indsatsområdet	  generelt	  bør	  fortsætte	  efter	  samme	  tilsnit,	  som	  de	  har	  i	  dag.	  Initiativet	  bør	  
fortsat	  have	  en	  ligelig	  balance	  mellem	  højreekstremisme,	  venstreekstremisme	  og	  islamisk	  
ekstremisme.	  	  
I	  forhold	  til	  sidstnævnte	  bør	  der	  i	  højere	  grad	  være	  fokus	  på	  de	  allermest	  udsatte	  unge	  fra	  	  
indvandremiljøer,	  herunder	  unge,	  der	  planlægger	  at	  deltage/har	  deltaget	  i	  væbnede	  kampe	  i	  
udlandet.	  	  

	  

Juni	  2011:	  COWI	  evaluering	  af	  handlingsplanen	  'En	  fælles	  og	  tryg	  fremtid	  	  
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KILDE:	  COWIs	  midvejsevaluering	  af	  ”En	  fælles	  og	  tryg	  femtid”	  kan	  hentes	  her:	  
http://sm.dk/publikationer/midtvejsevaluering-‐af-‐regeringens-‐handlingsplan-‐en-‐faelles-‐og-‐
tryg-‐fremtid	  	  

	  
Midtvejsevalueringen	  konkluderer	  at	  Danmark	  er	  et	  af	  de	  lande,	  der	  er	  længst	  fremme	  i	  
arbejdet	  med	  at	  forebygge	  ekstremistiske	  holdninger	  og	  radikalisering	  blandt	  unge.	  	  
	  

Januar	  2009,	  	  handlingsplanen:	  ”EN	  FÆLLES	  OG	  TRYG	  FREMTID”	  offentliggøres	  
	  
KILDE:	  	  Handlingsplanen	  ”En	  fælles	  og	  tryg	  fremtid”	  i	  sin	  fulde	  længde:	  
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_4297_597357333.pdf	  
	  
Handlingsplanen	  har	  to	  overordnede	  formål:	  

• At	  sikre	  en	  tidlig	  forebyggende	  indsats,	  så	  samfundet	  er	  rustet	  til	  at	  identificere	  og	  
håndtere	  problemer	  med	  ekstremisme	  i	  tide.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• At	  bevare	  og	  videreudvikle	  Danmark	  som	  et	  demokratisk	  samfund	  med	  frihed,	  ansvar	  og	  
muligheder	  for	  den	  enkelte.	  

	  
Handlingsplanen	  består	  af	  22	  initiativer	  og	  50	  delinitiativer	  inden	  for	  følgende	  syv	  
indsatsområder:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Direkte	  kontakt	  til	  de	  unge	  	  	  	  	  	  
• Inklusion	  baseret	  på	  pligter	  og	  rettigheder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Dialog	  og	  oplysning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Demokratisk	  fællesskab	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Indsats	  i	  udsatte	  boligområder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Særlig	  indsats	  i	  fængsler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Viden,	  samarbejde	  og	  partnerskaber	  	  

RADIKALISERING	  I	  DANMARK,	  PET	  RAPPORT	  28.	  Maj	  2014	  
	  
KILDE:	  PET	  RAPPORT,	  Center	  for	  Terroranalyse	  (CTA):	  ”Danske	  islamiske	  miljøer	  med	  betydning	  for	  
terrortruslen	  i	  Danmark”:	  28.	  Maj,	  2014.	  Kan	  hentes	  i	  sin	  fulde	  længde	  her:	  
https://www.pet.dk/CTA/~/media/CTA/CTAanalyseMiljoeerDKpdf.ashx	  	  	  	  
	  
POLITIKENs	  sammenfattelse:	  	  (Kilde:	  Politken,	  http://pol.dk/2302123)	  

• Center	  for	  Terroranalyse	  (CTA)	  vurderer,	  at	  der	  findes	  nogle	  hundrede	  personer,	  der	  på	  
forskellig	  vis	  aktivt	  støtter	  en	  militant	  islamistisk	  ideologi	  i	  Danmark.	  Derudover	  vurderer	  
CTA,	  at	  der	  findes	  et	  langt	  større	  antal	  sympatisører	  

• Rekrutteringen	  og	  radikaliseringen	  foregår	  ved,	  at	  unge	  muslimer	  indsluses	  og	  derefter	  
indoktrineres	  i	  en	  militant	  islamistisk	  fortolkning	  af	  islam.	  	  

• Miljøerne	  i	  København,	  Aarhus	  og	  Odense	  bruger	  sociale	  aktiviteter,	  foredrag,	  og	  
undervisning,	  herunder	  i	  regi	  af	  moskeer,	  som	  platform	  for	  at	  lokke	  unge	  personer	  til	  for	  
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derefter	  at	  radikalisere	  dem	  yderligere.	  Rekrutteringsaktiviteterne	  foregår	  blandt	  andet	  -‐	  
men	  ikke	  udelukkende	  -‐	  i	  områder,	  hvor	  socialt	  udsatte	  unge	  færdes.	  
(http://pol.dk/2302123)	  

Danske	  foreign	  fighters	  i	  Syrien:	  	  
CTA	  vurderer,	  at	  mindst	  100	  personer	  fra	  Danmark	  har	  været	  eller	  stadig	  er	  i	  Syrien	  for	  at	  deltage	  i	  
konflikten.	  »Hovedparten	  af	  personerne	  er	  engageret	  i	  kamphandlinger	  eller	  opholder	  sig	  hos	  
grupper,	  der	  kæmper,	  herunder	  de	  militant	  islamistiske.	  CTA	  vurderer,	  at	  hovedparten	  af	  de	  
udrejste	  fra	  Danmark	  har	  tilknytning	  til	  miljøerne	  i	  København,	  Aarhus	  og	  Odense.	  Mindst	  10	  af	  de	  
udrejste	  fra	  Danmark	  til	  Syrien	  er	  blevet	  dræbt,	  herunder	  enkelte	  centrale	  medlemmer	  fra	  
grupperne	  i	  Danmark«,	  fremgår	  det	  af	  analysen.	  .	  (http://pol.dk/2302123)	  

Rekruttering	  på	  sociale	  medier	  
Her	  fremgår	  det	  også,	  at	  de	  sociale	  medier	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  rekrutteringen	  til	  de	  
islamistiske	  miljøer.	  Særligt	  siden	  2010	  har	  sociale	  medier	  i	  stigende	  grav	  været	  brugt	  til	  at	  
udbrede	  militant	  islamistisk	  propaganda:	  	  .	  (http://pol.dk/2302123)	  

»Brugen	  af	  sociale	  medier	  har	  været	  med	  til	  at	  accelerere	  udbredelsen	  af	  militant	  islamistisk	  
propaganda,	  idet	  den	  har	  muliggjort	  hurtig	  udbredelse	  af	  mere	  målrettede,	  enkle	  og	  dramatiske	  
budskaber.	  Lokale,	  dansksprogede	  budskaber	  kombineres	  med	  -‐	  ofte	  voldelige	  -‐	  videoer	  fra	  
udenlandske	  militant	  islamistiske	  grupper.	  Der	  har	  i	  perioden	  været	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  
sympatisører	  i	  miljøerne	  og	  nye	  unge	  medlemmer	  til	  grupperne«,	  hedder	  det	  i	  terroranalysen.	  
Uanset	  hvilket	  motiv	  man	  har	  for	  at	  tage	  til	  Syrien,	  så	  er	  der	  en	  risiko	  for	  at	  blive	  slået	  ihjel,	  for	  at	  
blive	  invalideret	  og	  for	  at	  man	  skal	  slå	  andre	  civile,	  ja	  sågar	  andre	  danskere	  ihjel.	  Endelig	  vurderer	  
PET,	  at	  der	  i	  de	  seneste	  år	  er	  knyttet	  tættere	  bånd	  mellem	  personer	  fra	  de	  kriminelle	  miljøer	  i	  
Danmark	  og	  de	  islamistiske	  miljøer.	  Det	  kan,	  mener	  PET,	  gøre	  det	  lettere	  for	  potentielle	  terrorister	  
at	  skaffe	  sig	  adgang	  til	  våben	  og	  sprængstoffer.	  	  

»Vi	  ser	  et	  personsammenfald,	  hvor	  personer	  fra	  det	  ene	  miljø	  begynder	  at	  færdes	  i	  det	  andet	  miljø	  
på	  kryds	  og	  tværs«,	  siger	  Søren	  Jensen,	  Chef	  for	  Center	  for	  Terroranalyse,	  CTA	  
(http://pol.dk/2302123)	  

PET	  havde	  pr.	  Marts	  2014,	  50	  ekstremister	  i	  EXIT-‐forløb.	  Strategien	  er	  mere	  succesfuld	  end	  
forventet:	  	  http://politiken.dk/indland/ECE2237014/pet-‐har-‐50-‐ekstremister-‐i-‐exitforloeb/	  	  

Relevante	  kilder:	  	  
Jøren	  Jensen,	  Chef	  for	  Center	  for	  Terroranalyse	  (CTA):	  PET	  Pressekontakt:	  +45	  45159005	  
	  
Ann-‐Sophie	  Hemmingsen,	  DIIS,	  Dansk	  institut	  for	  Internationale	  Studier:	  Ekspertise:	  Militant	  
islamisme	  i	  Vesten,	  herunder	  samspillet	  med	  voldelige	  konflikter	  i	  bl.a.	  Mellemøsten	  og	  Afrika	  og	  
paralleller	  til	  andre	  former	  for	  voldelig	  ekstremisme.	  Terrorbekæmpelse	  og	  –	  forebyggelse.	  	  	  
Kontaktdata:	  Tlf:	  3269	  8795	  //	  E-‐mail:	  ahe@diis.dk	  
http://www.diis.dk/hjem/eksperter/forskere/hemmingsen,+ann-‐sophie	  
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Tobias	  Gemmerli,	  DIIS,	  Dansk	  institut	  for	  Internationale	  Studier:	  Ekspertise:	  Voldelig	  ekstremisme,	  
radikalisering	  og	  forebyggelse	  af	  radikalisering.	  Med	  særligt	  fokus	  på	  online-‐radikalisering	  og	  
sociale	  medier.	  	  
Kontaktdata:	  tlf.:	  9132	  5574	  //	  E-‐mail:	  toge@diis.dk	  
http://www.diis.dk/hjem/eksperter/forskere/tobias+gemmerli	  	  
	  

PET’s	  afdeling	  for	  forebyggende	  sikkerhed:	  	  
Kilde:	  PETs	  website:	  https://www.pet.dk/Forebyggende%20sikkerhed.aspx	  	  
	  
PET’s	  Afdeling	  for	  forebyggende	  sikkerhed	  bidrager	  til	  at	  forebygge	  trusler	  mod	  friheden,	  
demokratiet	  og	  sikkerheden	  i	  det	  danske	  samfund,	  herunder	  bl.a.	  truslen	  fra:	  	  Voldelig	  
ekstremisme	  og	  radikalisering	  
	  
Forebyggende	  initiativer	  
Afdelingens	  sikkerhedsrådgivere	  bistår	  offentlige	  myndigheder	  med:	  Rådgivning	  og	  undervisning	  
om	  forebyggelse	  og	  håndtering	  af	  Voldelig	  ekstremisme	  og	  radikalisering	  

Hvorfor	  forebygge?	  	  
Forebyggelse	  handler	  om	  at	  gribe	  ind,	  før	  skaden	  er	  sket.	  På	  den	  måde	  spares	  de	  menneskelige,	  
sociale	  og	  samfundsøkonomiske	  omkostninger,	  der	  er	  forbundet	  med	  alvorlig	  kriminalitet.	  	  

Stærke	  lokalsamfund	  
PET	  bidrager	  gennem	  undervisning,	  rådgivning	  og	  dialog	  til	  at	  skabe	  stærke	  lokalsamfund,	  hvor	  
både	  myndigheder	  og	  civilsamfund	  har	  vilje	  og	  evne	  til	  at	  gribe	  ind	  med	  forebyggende	  initiativer	  
mod	  voldelig	  ekstremisme	  og	  radikalisering.	  	  
	  	  	  
PET’s	  viden	  kommer	  lokale	  myndigheder	  til	  gode	  
PET	  rådgiver	  kommuner,	  politikredsene	  og	  andre	  lokale	  kræfter	  om	  rekruttering,	  radikalisering	  og	  
voldelig	  ekstremisme.	  På	  den	  måde	  klædes	  de	  bedre	  på	  til	  at	  opdage,	  vurdere	  og	  sætte	  ind	  overfor	  
voldelig	  ekstremisme	  og	  støtte	  op	  om	  unge,	  for	  at	  de	  kan	  bryde	  med	  en	  kriminel	  aktivitet	  eller	  
ekstremistisk	  løbebane.	  	  
	  	  	  
Dialog	  
Et	  trygt	  og	  sikkert	  Danmark	  er	  et	  fælles	  anliggende	  og	  ikke	  blot	  et	  myndighedsansvar.	  Derfor	  fører	  
PET	  dialog	  med	  en	  bred	  vifte	  af	  personer	  med	  indsigt	  og	  indflydelse	  i	  lokalmiljøer,	  der	  har	  været	  
berørt	  af	  voldelig	  ekstremisme	  eller	  risikerer	  at	  blive	  det.	  Dialogen	  skal	  skabe	  tillid	  og	  gøre	  alle	  
parter	  klogere	  på,	  hvordan	  vi	  bedst	  forebygger	  voldelig	  ekstremisme.	  	  

Fælles	  om	  forebyggelse	  
PET	  er	  løbende	  i	  dialog	  med	  en	  række	  personer	  med	  indsigt	  og	  indflydelse	  i	  lokalmiljøer,	  der	  har	  
været	  berørt	  af	  voldelig	  ekstremisme	  eller	  risikerer	  at	  blive	  det.	  	  Dialogen	  hjælper	  PET	  med	  at	  
målrette	  og	  udvikle	  sine	  forebyggende	  initiativer,	  og	  den	  styrker	  lokale	  kræfters	  vilje	  og	  evne	  til	  at	  
tage	  ejerskab	  for	  vores	  fælles	  sikkerhed	  og	  gribe	  ind	  overfor	  for	  eksempel	  forsøg	  på	  radikalisering	  
af	  unge.	  	  
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Dialogforum	  
I	  Danmark	  er	  der	  på	  tværs	  af	  etniske	  og	  religiøse	  skel,	  samt	  på	  tværs	  af	  skellet	  mellem	  
myndigheder	  og	  civilsamfund,	  stor	  vilje	  til	  at	  tage	  ansvar	  for	  vores	  fælles	  sikkerhed.	  Siden	  2008	  har	  
PET	  samlet	  en	  række	  ressourcepersoner	  i	  Dialogforum	  mod	  militant	  ekstremisme,	  hvor	  de	  har	  
lejlighed	  til	  at	  dele	  deres	  viden	  og	  erfaring	  med	  PET	  og	  med	  hinanden.	  Dialogforum	  mødes	  flere	  
gange	  om	  året	  i	  såvel	  Øst-‐	  som	  Vestdanmark.	  
https://www.pet.dk/Forebyggende%20sikkerhed/Dialogforum.aspx	  	  
	  
EXIT-‐samtaler	  	  
Nogle	  af	  de	  personer,	  der	  færdes	  i	  ekstremistiske	  miljøer,	  tror	  fuldt	  og	  fast	  på,	  at	  voldelig	  
aktivisme	  er	  vejen	  frem.	  Andre	  er	  knap	  så	  sikre,	  men	  de	  bliver	  hængende	  i	  miljøet	  af	  forskellige	  
årsager.	  	  
	  	  
PET	  kan	  vælge	  at	  gennemføre	  EXIT-‐samtaler	  med	  sådanne	  personer	  for	  at	  hjælpe	  dem	  ud	  af	  
radikaliserende	  miljøer.	  Gennem	  EXIT-‐samtalerne	  forsøger	  PET	  at	  skabe	  forståelse	  for	  alternativer	  
til	  ekstremismen	  og	  at	  klargøre	  konsekvenserne	  af	  en	  voldelig	  ekstremistisk	  og	  kriminel	  løbebane.	  	  
Når	  den	  forståelse	  er	  skabt,	  kan	  andre	  myndigheder	  eller	  lokale	  kræfter	  tage	  over	  og	  støtte	  op	  om	  
den	  unge,	  så	  han	  eller	  hun	  forbliver	  ude	  af	  militante	  ekstremistiske	  miljøer.	  	  
	  	  
At	  vende	  ekstremismen	  ryggen	  
Det	  er	  PET’s	  erfaring,	  at	  det	  gennem	  personlig	  kontakt	  er	  muligt	  at	  tilskynde	  personer	  til	  at	  forlade	  
et	  militant	  ekstremistisk	  miljø	  -‐	  hvis	  personen	  vel	  at	  mærke	  er	  motiveret.	  	  
https://www.pet.dk/Forebyggende%20sikkerhed/EXIT-‐samtaler.aspx	  
	  
SSP-‐samarbejde	  	  
PET	  rådgiver	  kommuner,	  politikredsene	  og	  andre	  lokale	  kræfter	  om	  radikalisering	  og	  voldelig	  
ekstremisme.	  	  
På	  den	  måde	  klædes	  de	  bedre	  på	  til	  at	  opdage,	  vurdere	  og	  sætte	  ind	  overfor	  voldelig	  ekstremisme	  
og	  støtte	  op	  om	  unge,	  for	  at	  de	  kan	  bryde	  med	  en	  kriminel	  aktivitet	  eller	  voldelig	  ekstremistisk	  
løbebane.	  https://www.pet.dk/Forebyggende%20sikkerhed/SSP-‐samarbejde.aspx	  	  
	  	  
PET’s	  sikkerhedsrådgivere	  yder	  også	  støtte	  og	  vejledning,	  når	  en	  lokal	  og	  forebyggende	  strategi	  
skal	  formuleres	  og	  implementeres.	  Når	  PET’s	  viden	  kombineres	  med	  lokal	  viden	  og	  lokale	  
kriminalpræventive	  ressourcer	  i	  indsatsen	  mod	  voldelig	  ekstremisme,	  har	  vi	  den	  bedste	  mulighed	  
for	  at	  få	  fat	  om	  problemets	  rod.	  	  
	  	  
PET	  og	  SSP	  
PET	  involverer	  samarbejdet	  mellem	  Skole,	  Socialforvaltning	  og	  Politi	  (SSP-‐samarbejdet)	  i	  den	  
forebyggende	  indsats	  overfor	  voldelig	  ekstremisme	  og	  radikalisering.	  Med	  sit	  landsdækkende	  
netværk	  og	  tværfaglige	  samarbejde	  har	  SSP-‐samarbejdet	  en	  særlig	  forudsætning	  for	  at	  identificere	  
og	  handle	  på	  sociale	  og	  kriminelle	  problemstillinger	  blandt	  unge.	  I	  alle	  landets	  politikredse	  er	  der	  
oprettet	  tværfaglige	  enheder	  med	  særlige	  kompetencer	  indenfor	  tidlig	  og	  helhedsorienteret	  
forebyggelse	  af	  radikalisering	  og	  voldelig	  ekstremisme.	  	  
	  
Læs	  også	  PET’s	  publikation:	  Unge	  på	  afveje.	  	  	  	  
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Radikalisering	  i	  fængsler	  	  
Fængsler	  og	  arresthuse	  er	  steder,	  hvor	  indsatte	  kan	  blive	  radikaliseret	  eller	  forsøgt	  rekrutteret	  til	  
militante	  ekstremistiske	  miljøer.	  	  
	  	  
PET	  samarbejder	  derfor	  med	  Kriminalforsorgen	  om	  at	  forebygge	  voldelig	  ekstremistisk	  adfærd	  hos	  
indsatte	  i	  danske	  fængsler	  på	  et	  så	  tidligt	  tidspunkt	  som	  muligt.	  	  
	  Sammen	  med	  Kriminalforsorgen	  underviser	  PET	  fængselspersonale	  i	  at	  være	  opmærksomme	  på	  
tegn	  på	  rekruttering	  og	  radikalisering,	  og	  hvordan	  personalet	  kan	  håndtere	  problemstillingen	  i	  
fængslet.	  	  
	  
Politi	  mod	  terror	  
Politiet	  er	  ofte	  blandt	  de	  første,	  der	  i	  forbindelse	  med	  deres	  daglige	  arbejde	  observerer	  
faresignaler,	  tegn	  eller	  forhold,	  der	  kan	  pege	  i	  retning	  af	  planlægning	  af	  et	  terrorangreb.	  	  
Gennem	  PET’s	  undervisningsprogram	  ”	  Politi	  mod	  Terror”	  søger	  vi	  at	  sikre,	  at	  den	  viden,	  PET	  ligger	  
inde	  med,	  kommer	  hele	  dansk	  politi	  til	  gode.	  Dermed	  øges	  muligheden	  for	  at	  opdage	  og	  forhindre	  
et	  terrorangreb.	  	  
	  	  
Fokus	  på	  faresignaler	  
Undervisningen	  tilbydes	  såvel	  ansatte	  i	  politikredsene	  samt	  elever	  på	  Politiskolen.	  Den	  dækker	  
terrorisme	  og	  ekstremisme,	  som	  kan	  føre	  til	  enten:	  	  

• Brug	  af	  vold	  	  
• Støtte	  til	  vold	  	  
• Opfordring	  til	  vold	  	  

Undervisningen	  belyser,	  hvad	  det	  er	  for	  faresignaler,	  som	  bør	  vække	  mistanke	  og	  indberettes	  til	  
PET.	  https://www.pet.dk/Forebyggende%20sikkerhed/Politi%20mod%20terror.aspx	  	  
	  


