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STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG 

VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL 

 

Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og 

unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi for forebygging av radikalisering og 

voldelig ekstremisme. Målet er at denne skal gi informasjon om hvordan vi skal 

forebygge, og hva vi konkret skal gjøre dersom vi er bekymret.  

 

Strategien bygger på nasjonal og regional veileder og er vedtatt av ordfører, 

rådmann og lensmann på møte i SLT styringsgruppe/politiråd 16.06.15. Den 

gjøres kjent for ansatte som jobber med barn, unge og voksne i kommunen.  
 

 

”Radikaliserte personer kan finnes  

i alle kommuner” PST 

 

”Det er mange og sammensatte 

grunner til at unge mennesker 

kommer i en prosess hvor de gradvis 

nærmer seg voldelig ekstremisme, 

men ofte henger det sammen med 

psykisk sårbarhet, identitetskonflikt 

og konspirasjonsteorier” Minotenk 



2 

 

Forebygging og tidlig innsats 

Arbeidet for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme bygger på de samme 

grunnprinsippene som generell forebygging av kriminalitet. I Gjesdal har vi tro på at et 

inkluderende lokalsamfunn der alle har mulighet for deltakelse ut fra egne ressurser og 

interesser virker forebyggende på sosial utstøting, marginalisering og kriminalitet. Tidlig 

innsats krever kunnskap om risikofaktorer og tegn på radikalisering. Tidlig inngripen i 

radikaliseringsprosessen kan øke sannsynligheten for at den negative utviklingen snus. 

 

Begreper og forståelse 

Radikalisering 
Radikalisering er en prosess som under gitte forutsetninger kan føre til at en person i økende 

grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske og religiøse mål. Prosessen kan 

være svært kompleks med mange faktorer som spiller inn, eller en mer enkel prosess hvor 

noen få faktorer blir avgjørende. 

 

Voldelig ekstremisme 

Med voldelig ekstremisme menes personer og organisasjoner som er villige til å bruke vold 

for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. Den voldelige ekstremismen kan være 

relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ekstrem islamisme m.m. 

 

Radikaliseringstunellen 
Radikaliseringstunellen blir ofte beskrevet som det å gå inn i en tunnel. Inngangen på 

tunnelen er starten på radikaliseringen. De som kommer ut i den andre enden av tunellen er 

det vi kaller ”ferdig radikaliserte”.  De som er i radikaliseringstunnelen kan støtte bruk 

av vold, oppfordre andre til å begå vold, eller i ytterste konsekvens utøve volden selv.  

Noen personer går bare så vidt inn i tunnelen for så å gå ut igjen. Noen går et stykke og blir 

der inne i årevis eller kanskje hele livet. Hvor raskt en person beveger seg gjennom 

radikaliseringstunnelen, kan variere. De som ikke har blitt voldsutøvere, men som forblir i 

tunnelen med et ekstremistisk tankesett, kan fortsatt utgjøre en potensiell fare. Det kan 

være tilfeldigheter som kan drive dem lenger i radikaliseringsprosessen og til 

voldshandlinger. Målet er å forhindre at personer går inn i radikaliseringstunellen. Dersom 

de allerede befinner seg inne i tunellen må vi handle på en slik måte som gjør at den enkelte 

klarer å snu. 

 

Kunnskap og aktuelle nettressurser 

Nasjonalt og regionalt er det utarbeidet handlingsplaner og veiledere som gir økt kunnskap 

om radikalisering, bekymringstegn og hva du skal gjøre ved bekymring. Ansatte i Gjesdal 

kommune skal kjenne til aktuelle nettressurser: 
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Regjeringens handlingsplan og nettressurser 

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

Veileder Rogaland 

KRÅD - oppsummering av veiledere, nettsider og tiltak 

 

Mulige bekymringstegn 
Her er noen tips til mulige bekymringstegn eller signaler. Listen er ikke ufyllende. Enkelte av 

bekymringstegnene trenger ikke å være uttrykk for radikalisering dersom de vurderes isolert 

sett. Det er viktig å vurdere bekymringstegnene samlet og ut fra individets totalsituasjon. 

Ofte er det summen av flere bekymringstegn som danner grunnlag for bekymring. 

 

Uttalelser/ytringer  

 Intoleranse for andres synspunkter 

 Fiendebilder - vi og dem 

 Konspirasjonsteorier 

 Hatretorikk 

 Sympati for absolutte løsninger som avskaffelse av demokrati 

 Legitimerer vold 

 Trusler om vold for å nå politiske mål 

 

Interesser/utseende/symbolbruk 

 Appellerer til og søker etter ekstremistisk materiale på nett 

 Endrer utseende, klesdrakt m.m. 

 Benytter symboler knyttet til ekstremistiske idealer og organisasjoner 

 Slutter på skolen, med fritidsaktiviteter m.m. 

 

Aktiviteter  

 Opptatt av ekstremisme på internett og sosiale medier 

 Deltar på demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med andre grupper 

 Bruker trusler og vold som følge av ekstremisme 

 Hatkriminalitet 

 Reisevirksomhet som kan føre til økt radikalisering og kontakt med ekstremister 

 

Venner og sosiale nettverk 

 Endrer nettverk og omgangskrets 

 Omgås med personer og grupper som er kjent for ekstremisme 

 Omgås i grupper der det utøves trusler vold og/eller annen kriminell virksomhet 

 Medlem i ekstremistiske grupper, nettverk og organisasjoner 

 

https://www.regjeringen.no/nb/sub/radikalisering/id2001759/
https://www.regjeringen.no/nb/sub/radikalisering/veileder/id2398051/
http://www.krad.no/images/stories/Radikalisering/Veileder_-_Rogaland_Politidistrikt.pdf
http://www.krad.no/forebygging-av-radikalisering-og-voldelig-ekstremisme/lokal-forebygging
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Hva gjør jeg ved bekymring i Gjesdal? 
1. Ta bekymringen på alvor 

Bli klar over hva du er urolig for og tenk gjennom hva du trenger for å redusere uro. Søk 

etter kunnskap om temaet (se aktuelle nettressurser ovenfor) og drøft gjerne med 

kollega, eventuelt rådfør deg med politi eller barnevern. Ta ansvar for bekymringen din. 

Ansvarlig: Den ansatte. 

2. Gå i dialog med personen (evt. foreldre) 

Når du har funnet en god måte å nærme deg problemet på, går du i dialog med den 

unge.  Ansatte som er bekymret for og/eller blir oppsøkt av ungdom «kartlegger» mulige 

bekymringstegn. Snakk med ungdommen og få et best mulig bilde av situasjonen.  

Ansvarlig: Den ansatte. 

3. Drøft bekymringen 

Ta opp bekymringen med ledelsen. Ansvarlig: Den ansatte, ledelsen på avdelingen.  

4. Meld fra om bekymringen  

Ved fortsatt bekymring meldes det fra til politiet i Gjesdal tlf. 51 61 25 50. 

Ansvarlig: Den ansatte og ledelsen på avdelingen.  

Politiet kopler på barneverntjenesten og informerer SLT koordinator. Ansvarlig: Politiet. 

5. Bekymringssamtale v/politiet 

Politiet i Gjesdal melder fra til forebyggende koordinator i Rogaland politidistrikt,  

Ellen Snilsberg tlf. 478 80 862. Forebyggende koordinator avklarer hvem i politiet som 

skal ha bekymringssamtale/avklaringssamtale med ungdommen. På bakgrunn av 

samtalen, gjør politiet en vurdering i forhold til alvorlighetsgrad. Oppfølgingstiltak 

anbefales. Ansvarlig: Politiet. 

6. Oppfølging/tiltak 

Gjesdal kommune har ansvar for at ungdom/familien følges opp med aktuelle tiltak. 

Tverrfaglig samarbeid og god koordinering er viktig. Det skal lages en tiltaksplan som 

tydeliggjør hva ulike instanser har ansvar for. Samarbeidspartnere skal ha tett oppfølging 

og tiltak skal evalueres jevnlig. Dersom barneverntjenesten har oppfølging har den 

ansvar for å koordinere arbeidet. Forebyggende koordinator i Rogaland kan bl.a. bistå 

med å finne aktuelle veiledere som kan følge opp ungdom.  

Ansvarlig: Barneverntjenesten, ulike instanser, foresatte. 

7. PST 

Forebyggende koordinator i Rogaland politidistrikt samarbeider tett med PST, og ved 

behov tar PST over. Politiet i Gjesdal, barneverntjenesten m.fl. kan også ta direkte 

kontakt med PST for drøfting av saker. Ansvarlig: Politi, PST, den ansatte. 
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Det skal være lav terskel for å drøfte saker. Det er bedre å ta kontakt en gang for mye, enn 

å vente og se! Dersom bekymringen er høy og det ikke oppnås kontakt med politiet eller 

barneverntjenesten lokalt, kan det tas direkte kontakt med forebyggende koordinator 

eller PST.  

 

Aktuelle telefonnummer 

Politiet i Gjesdal          tlf 51 61 25 50 

Forebyggende koordinator, Rogaland politidistrikt, Ellen Snilsberg  tlf. 478 80 862 

Barneverntjenesten i Gjesdal        tlf. 51 61 43 50 

SLT koordinator, Monica J. Bjerkreim      tlf. 51 61 43 62 

PST v/Sølvi Vestvik          tlf. 51 89 90 00 

 

Informasjon om SLT arbeidet i Gjesdal 

SLT er en Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.  

SLT arbeidet inngår som en del av den helhetlige satsingen på barn og unge i Gjesdal, med 

hovedvekt på 12-18 år.   

 

Mål: Samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Koordinere kunnskap og 

ressurser i et forpliktende samarbeid mellom politi, kommune og frivillige aktører.  

 

Det innebærer:  

 Ha best mulig oversikt over ungdomsmiljøet i Gjesdal 

 Iverksette tiltak rettet mot enkeltpersoner og/eller grupper 

 Handle raskt 

 

SLT handlingsplan 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 


