Rutin mot våldsbejakande extremism
Förebyggande arbete
Det finns ingen snabb lösning för att förebygga att en ung människa dras in i våldsbejakande
extremism. Det är ett långsiktigt arbete, präglat av omsorg och empati. Riskbeteende varierar
och kan visa sig på olika sätt för olika vuxna. Det gäller att använda sin yrkeskunskap för att
tolka det man ser och hör. Man får fråga sig själv om beteendet kan vara ett rop på
uppmärksamhet, utanförskap eller en naturlig del av tonårsprocessen.
Värdera risken
Det kan vara bra att värdera konsekvenserna kring att agera eller att vara passiv. Värderingen
bör ta hänsyn till:
-

Riskerar en insats att förvärra problemet och ytterligare stigmatisera individen
Riskerar man en förvärring av problemet, om man inte agerar
Riskerar man att göra ett oroande eller problematiskt beteende normalt och accepterat
om man förhåller sig passiv.

Handlingsmöjligheter
-

-

Dialog: bygg relation för att skapa tillit som kan rymma dialog med den unga
individen, föräldrar eller andra i den unges närhet.
Samverkan: samarbete utifrån samverkansgruppens olika kompetenser och
erfarenheter. Samla in olika synpunkter från aktörer för att få en helhetsbild.
Mobilisera olika professionella och personliga nätverk runt individen kan vara
effektivt för att skapa en insats. Inom samverkansgruppen finns kunskap om vad
lagstiftning kräver och kan erbjuda.
Samtal: kalla individen och föräldrarna till samtal. Situationen avgör hur samtalen
läggs upp och vem som kallar.
Utred: om det finns underlag för det – tillsätt en utredning för eventuella stödinsatser.
Det kan handla om att individen visar sig ha gått så långt in i en radikaliseringsprocess
att det krävs särskild avhopparkompetens och resurser. Kontakta kommunens
mottagningsgrupp eller kommunpolisen för stöd och tips.
Utredningen kan också visa att problemet inte är så stort som man befarade.

När ska du oroa dig?
Exempel på riskbeteende
-

Att individen besöker hemsidor, läser böcker eller ser filmer med våldsbejakande,
extremistiskt budskap.
Att individen är inblandad i händelser eller situationer såsom våldsamma
sammandrabbningar, upplopp eller möten med extremistiska budskap.
Att individen börjar omge sig med extremistiska symboler.

-

Att individen är inblandad i kriminalitet eller annan typ av allvarligt riskbeteende.

Exempel på åsikter
-

Intoleranta åsikter, förkastar demokratiska principer, är övertygad om att de egna
åsikterna är de enda riktiga, försöker argumentera och överbevisa andra.
Ger uttryck för konspirationsteorier, synen på andra som fiender, hat mot bestämda
grupper.
Argumenterar för absoluta lösningar, t.ex. att en viss grupp ska bort, samhället ska
sprängas osv.
Försöker legitimera sina åsikter genom att peka på missförhållanden i samhället och
världen.

Exempel på relationer
-

Isolerar sig eller har dåliga relationer till familjen.
Umgås med nya kompisar och har relationer till personer eller grupper som ger
anledning till oro, t ex kopplingar till kriminalitet eller våldsbejakande extremism.
Lägger av med fritidsintressen och lämnar gamla kompisar och gäng.
Drastiskt förändrar sociala mönster.

Vad ska du göra?
1)
2)
3)
4
-

Kontakta alltid närmaste chef vid misstanke eller oro.
Mottagningsgruppen vid social omsorg och kommunpolis (se nedan)
Om du ser misstänkt rekryteringsmaterial:
Fotografera eller ta med original till polisen.
Notera datum och tidpunkt samt plats för upptäckt av materialet.
Om du ser eller hör om misstänkt rekryteringsaktivitet:
Dokumentera eventuella namn, även om det bara figurerar flyktigt, samt tidpunkt och
plats, vilka individer som närvarar samt vad de diskuterar.
Delge polisen informationen.
Polisen informerar sin underrättelseverksamhet och utför en egen utredning.

Aktuella telefonnummer Täby
Jan Berlin, Kommunpolis Täby 0706780772
(Under v. 29-32 kontaktas istället Stefan Dahlgren, tfn 070 321 1081)
Polisområde nord STATIONSBEFÄL 010-563 05 05
Mottagningsgruppen Social Omsorg 08-55 55 93 34
Socialjouren 08-410 200 40 måndag- fredag 16.30 – 02.00 övrig jourtid hänvisas till polisen
på telefon 114 14
Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering, tfn 020-100 200
Vid konkret hot - ring polisen 112 och gör en polisanmälan.
Dokumentet är senast uppdaterat 16/6 2017.

