


Foredrag om radikalisering og voldelig 

ekstremisme



Radikaliseringsprosesser kan 

skje innenfor alle typer 

totalitære livssyn 
og politiske ideologier

Ensidig verdensbilde 

og identitet 

Ikke rom for 

alternative 

perspektiver

Nødvendig med 

drastiske 

handlinger



Et par definisjoner: 

Radikalisering

Prosess hvor en person i økende grad godtar bruk av 

vold for å nå politiske, religiøse eller ideologiske mål

Voldelig ekstremisme

Villig til å bruke vold for å oppnå politiske mål



Ikke villig til å 

bruke vold

Aksepterer bruk 

av vold

Støtter 

bruk av vold
Kan selv gjøre 

bruk av vold

Radikaliseringstunellen



Å være radikal



Hvem er radikale? 

Hvor går grensen?
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Hvor går grensen     

mellom radikalisme 

og ekstremisme? 



Hvilke former for ekstremisme har vi?

• Politisk

• Religiøst

• Ideologisk
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Å ikke akseptere andres meninger.

Mene det er legitimt å ty til vold 



• Hatkriminalitet vs «vanlig» kriminalitet?

• Basert på negative følelser rettet mot en person 

• Religion, Etnisitet, nedsatt funksjonsevne

• Seksuell orientering eller kjønnsuttrykk

Hatkriminalitet: Kriminelle handlinger 

mot personer motivert helt eller delvis av fordommer 

mot personenes faktiske eller oppfattede gruppetilhørighet.



Veien inn
Hva gjør at mennesker søker til ekstreme miljøer?



Sosial tilhørighet/

identitet
Utenforskap

Sterke 

følelser

Opplevelse av 

urettferdighet



Beskyttelsesfaktorer 

• Mestring

• Lykkes på skole

• Ressurssterk familie

• Deltar i aktiviteter

• Trygt lokalområde

• Forståelse for demokrati, toleranse og respekt for 

mangfold

• Kritisk til kilder og info



Risikofaktorer 

• Personlige faktorer

• Familiære faktorer

• Sosiale faktorer

• Motivasjonsfaktorer

• Ideologiske/kulturelle faktorer

• Kulturelle og politiske faktorer



Bekymringstegn

• Uttalelser/ytringer

• Polarisering

• Radikalt ny fortelling om seg selv 

• Endrer klesstil, symbolbruk

• Aktiviteter/skole

• Venner/sosiale nettverk                                                                                                      



Inkluderende 

lærings- og 

lokalmiljø

Dialog

Kjernegruppe

Bekymringssamtale

Forebygging av radikalisering



Hvem kan forebygge?

Lærere
Helse-

søster
Idretts-trenere Foreldre Du!



Veien ut
«Å forlate en gruppe kan oppleves som krise –

en mister tilhørighet»



Mister 

tilhørigheten
Råd Støtte Oppfølging Omsorg



Er du bekymret for noen?

• Definer bekymringen

• Snakk med lærer/foresatt/lokalt politi

• Dialog med barnevernet/politiet

• Oppfølging – Hvem har ansvar?

• Alvorlige bekymringer følges opp og koordineres 

mellom lokal politikontakt og PST



Takk for oppmerksomheten!
Les mer på plattform.no 

følg oss på 


