BEKYMRET FOR EN,
DU HOLDER AF?
Hvis en person i dit liv viser tegn på radikaliseret adfærd, kan det
virke som en uoverskuelig udfordring for dig som forælder, ven
eller fagperson. Men med Hotline mod radikalisering har du altid
et sted at få hjælp og rådgivning.

Radikalisering er en proces, hvor et menneske i stigende grad får
ekstreme holdninger og støtter ulovlige eller voldelige handlinger
for at opnå et idealistisk mål. Processen kan ske gradvist eller
pludseligt, men heldigvis kan den stoppes og vendes om.
Som pårørende eller fagperson er der forskellige tidlige tegn, du
kan være opmærksom på, hvis du har mistanke eller bekymring om
radikalisering hos en ung i dit liv. Kombinationen af flere markante
ændringer i den unges opførsel kan være tegn på en begyndende
radikalisering – men husk, at det ikke er en tjekliste.
Du kan blandt andet kigge efter, om den unge:
—— ændrer udseende, tøjstil, adfærd, holdninger og
fritidsaktiviteter
—— viser sympati for eller bliver en del af en gruppe, der
opfører sig ekstremt eller voldeligt
—— trækker sig fra familie og venner og er (unormalt)
meget sammen med det nye fællesskab
—— taler om at skabe et mere ”ordnet”, ”rent” eller
”retfærdigt” samfund
—— dyrker fortællinger om uretfærdighed, trusler og
undertrykkelse og taler om kampen mod bestemte
grupper som retfærdig
—— taler om holdningsmodstandere og ser dem som fjender
—— begynder at bruge et ideologisk og følelsesladet sprog,
der kritiserer og diskriminerer andre
—— begynder at deltage i møder og demonstrationer med
ekstremistiske eller voldelige budskaber
—— bruger hjemmesider, læser bøger eller ser film med
ekstremistiske og voldelige budskaber
—— bruger totalitære symboler for eksempel i sin påklædning, i tatoveringer eller på plakater på sit værelse.

Hotline: Rådgivning er kun et opkald væk
Savner du nogen at dele din bekymring om
radikalisering med, eller har du behov for
at få rådgivning i en svær situation? Så kan
du altid kontakte de erfarne medarbejdere
i Hotline mod radikalisering, der er åben for
opkald dagligt i tidsrummet 8-22.

RING
4174 9090
Den nationale hotline er etableret som led i udmøntningen
af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

www.antiradikalisering.dk

