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Fem gode råd til forebyggelse af ekstremisme 

   

 

 

 

Se og mød mennesket 

Vi har tendens til at italesætte potentielle og 

tidligere ekstremister som ”onde” og os som 

”de gode". Vi skal møde og forstå mennesket 

bag ekstremismen - herunder deres handle-

grunde over tid. 

 

Forstå problemerne i et historisk lys 

Vi skal undgå unuanceret panik, der kan med-

virke til at skabe grøfter efter et angreb. 

Vi skal forstå problemerne historisk og i deres 

kontekst. 

 

Involver dem der kender miljøerne 

Aktuelt er der tendens til øget mistænkeliggø-

relse og overvågning af det man ser som po-

tentielle ekstremister. Vi skal gå i dialog, være 

åbne, nysgerrige og invitere de pårørende, de 

tidligere og potentielle ekstremister ind i nye 

grænsefællesskaber – hvor vi kan være sam-

men om ’noget’, vi er engageret i – og hvor vi 

sammen kan blive klogere. De pårørende, de 

tidligere og potentielle ekstremister skal gives 

mulighed for at bidrage konstruktivt til sam-

fundet med udgangspunkt i deres ressourcer, 

interesser og viden. 

 

Vi skal samle, ikke polarisere  

Der er tendens til at vi primært fokuserer på is-

lamisk ekstremisme. 

Vi skal forstå problemerne som mangesidede, 

hvor polariseringer er med til at skabe og re-

producere problemer med ekstremisme.  

 

Vi skal være åbne for kritik 

Der er tendens til, at vi problematiserer ”de 

andre”, de samfundsmæssigt udsatte og ikke 

tillader selvkritik.  

Vi skal blive klogere på egen andel i proble-

merne og kunne diskutere åbent uden at blive 

defensive. De etablerede systemer, der sidder 

på definitionsmagten og pengene, det gælder 

politikere, medier, exitprogrammer og os for-

skere, skal gå foran og vise, at vi er åbne for 

kritik, både indefra blandt medarbejdere og 

fra (potentielle) brugere af fx exit programmer, 

men også fra andre aktører. 


