
Veileder ved bekymring

Hvordan forebygge og
håndtere hatkriminalitet
og voldelig ekstremisme

blant unge?
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Dette er en enkel veileder som gir fakta og 
tips om hvordan møte, følge opp og fore-
bygge ung ekstremisme. Den er tiltenkt 
ansatte i skole, helsesøstertjenesten, barne-
vern, helse, fritid, politi m.m. som arbeider 
med ungdom. Ansatte i kommune og politi 
har plikt til å forebygge og avverge alvor-
lige lovbrudd, herunder hatkriminalitet og 
voldelig ekstremisme.
Veilederen inneholder aktuelle definisjon-
er, begreper, planer, organisering av SLT 
model len i Karmøy kommune, kontakt-
personer m.m. Videre finner du tips om 
bekym ringstegn, risiko og beskyttelsesfak-
torer samt mulige tiltak.
Bekymring diskuteres først internt. Det vur-

deres om bekymringen bør meldes videre 
til lokalt politi. Et samarbeid med andre 
fagmiljøer avklares, og forebyggende tiltak 
igangsettes. I hovedsak benyttes eksisteren-
de tiltak og tjenester innenfor skole, barne-
vern, kultur, NAV, kriminalomsorg, politi 
m.m. Dialog, råd, veiledning og oppføl-
gingssamtaler med den unge og eventuelt 
dennes foresatte må tilpasses utfordringene. 
Alvorlige bekymringer meldes av lokalt 
politi til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 
Veilederen er utarbeidet av forebyggende 
gruppe ved Karmøy lensmannskontor, 
SLT koordinator i Karmøy kommune og 
SLT arbeidsgruppe. Den er tilpasset lokale 
forhold.

Lov- og regelverk for samarbeid, informa-
sjon, lagring av informasjon m.m. gjelder. 
Regler for sensitive personopplysninger kan 
være relevant. Unges politiske eller  
religiøse oppfatning er å anse som 
en sensitiv personopplysning, jf 
Personsopplysnings loven § 2 (lov nr. 

32/2000). Et samarbeid bør bygge på 
samtykke fra den unge, eventuelt dens 
foreldre eller foresatte. Vi minner for øvrig 
om plikten til å avverge alvorlige lovbrudd.

2. Informasjons- og taushetsplikt, samtykke  
og plikt til å avverge lovbrudd (strl. § 139)

1. Innledning – om veilederen

AVVERGELSESPLIKTEN (STRL. § 139) Med bot 
eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater 
å anmelde til politiet eller på annen måte søker å 
avverge en straffbar handling eller følgene av den, 
på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det 
fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at han-
dlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten 
gjelder uten hensyn til taushetsplikt.
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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, 
venstre ekstremisme, ekstrem islamisme 
m.m. 

Radikalisering 
Radikalisering forstås her som en prosess 
der en person i økende grad aksepterer 
bruk av vold for å nå politiske, ideologiske 
eller religiøse mål. En radikaliserings-
prosess som leder frem til voldelig ekstre-
misme kjennetegnes av: 
• en kognitiv utvikling mot en stadig mer 

ensidig virkelighetsoppfatning, der det 
ikke er rom for alternative perspektiver 

• dernest en videre utvikling der 
virkelighets oppfatningen oppleves så 
akutt og alvorlig at voldshandlinger er 
nødvendige og rett ferdige 

Avradikalisering 
Avradikalisering er en prosess som under 
gitte forutsetninger kan føre til at en person 
i mindre grad aksepterer bruk av vold for å 
nå politiske, ideologiske og religiøse mål. 

Hatkriminalitet 
Hatkriminalitet er straffbare handlinger 
som helt eller delvis er motivert av nega-
tive holdninger til en person eller gruppes 
faktiske eller oppfattede etnisitet, religion, 
politiske tilhørighet, seksuelle orientering, 
kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne. 
Voldelig ekstremisme er den mest ytterlig-
gående formen for hatkriminalitet. 

Nettekstremisme 
Nettekstremisme er radikalisering og vold-
elig ekstremisme på internett. Nettekstre-
mismen består i å fremme ekstreme ideo-
logier og ytringer på internett, som kan 
rammes av straffeloven § 135 om diskrimi-
nerende og hatefulle ytringer.
For mer informasjon om tegn, symboler og 
interne koder se vedlegg 2.

3. Definisjoner og sentrale begrep
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Handlingsplan mot radikalisering
og voldelig ekstremisme
Handlings -
planen ble
utgi� våren
2014 og be-
skriver aktuelle
utfordringer,
forebyggings -
strategier, tiltak
og forslag til
håndtering ved
bekymring.

h�p://www.
regjeringen.no/
pages/38727244/
Handling -
splan-mot- radikalisering-og-voldelig-ekstrem-
isme_2014.pdf

Det utarbeides nå en ny nasjonal veileder
mot ekstremisme som vil være mer detaljert
og omfa�ende.

Politirådet i Karmøy kommune
Politirådet i Karmøy består av ordfører,
varaordfører, rådmann, lensmann, leder for
orden, teknisk sjef, helse- og omsorgs sjef,
oppvekst- og kultursjef og SLT-koordinator.
Oppgavene til politirådet innebærer blant
annet å angi klare mål og prioriteringer for
SLT-arbeidets forebygging og innsatsom -
råde samt sørge for å implementere de�e
i det kommunale og politiets planverk og
organisasjon. En bred, god og konstruktiv
dialog er en forutsetning for å lykkes.

SLT modellen i Karmøy
(Samordning av Lokale kriminalitets -
forebyggende Tiltak).
SLT i Karmøy kommune har barn og unge
samt deres foreldre som
sin viktigste målgruppe.
SLT skal jobbe for gode
målre�ede og samkjørte

systemer hvor barn og unge med særskilt
behov fanges opp tidligst mulig.

SLT skal gjennom tverretatlig samarbeid,
samordning og konkrete tiltak sammen
med særlig politi og andre virksomheter
bidra til å forebygge at barn og unge blir
kriminelle. I SLT-arbeidsgruppen møtes
avdelingsleder for skole, kultur, barnevern,
teknisk, leder helsesøstertjenesten, politi og
SLT-koordinator.

For mer informasjon se mandat for SLT
arbeidet :

h�p://www.karmoy.kommune.no/no/
news/planer/planoversikt/andre-kommu -
nale-planer/�ler/HandlingsplanforSLT -
Folkehelse2015.pdf

Forebyggende gruppe
Karmøy lensmannsdistrikt
Ved Karmøy lensmannskontor prioriteres
forebyggende arbeid, og de har nå to
ansa�e. Særlig vektlegges en åpen og god
dialog med skolene og kommunen via
SLT-modellen. En av de ansa�e har særlig
ansvar kny�et mot radikalisering, og vil
mobilisere ved alvorlig bekymring.

Psykososiale team
ved ungdomsskolene
Hensikten med teamene er å forebygge
psykososiale vansker hos skolebarn, fange
opp og gripe fa� i utsa�e barn så tidlig
som mulig. Det skal legges spesiell vekt
på angst, usikkerhet, lavt selvbilde og
depresjon. Teamene er et samarbeid mel -
lom skole administrasjonen/ sosiallærer,
helsesøster, PPT, barnevernstjenesten, politi
og SLT-koordinator. Ta kontakt med sko -
lene for mer informasjon.

Andre samarbeidsaktører
Oppfølgingstjenesten (OT), NAV og
Møteplassen.

4. Planer, organisering og samarbeid
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Trinn Handling Ansvarlig

1 Gå i dialog med vedkommende du er bekymret for
Hvis du er bekymret, gå i dialog med den unge. Bry deg, spør hvordan de har 
det, prøv å komme innpå de. Da har du anledning til å gjøre deg opp en  
mening og «kartlegge» mulige bekymringstegn. 
Drøft eventuelt bekymringene med kollegaer. 
(Se mulige Bekymringstegn pkt. 6).

Ansatte

2 Drøft bekymringen
Hvis den unge går på skolen drøftes bekymringen med ledelse og eventuelt  
pedagogiske og faglige ressurser på skolen (psykososialt team / ressursteam). 
Det avtales hvem som har hovedansvaret for å følge opp bekymringen videre.

Ledelsen

Skolen

Virksomheten

3 Meld bekymringen
Hvis skolen eller virksomheten vurderer at det er nødvendig å gå videre med 
bekymringen; meld bekymringen.
Dersom bekymringen gjelder en skole elev, meldes bekymringen til skolens 
ressursteam, psykososialt team, samt lokalt politi ved forebyggende gruppe.
Dersom bekymringen gjelder personer som ikke går på skole, meldes  
bekymringen til lokalt politi, forebyggende gruppe. 

Skolen

Virksomheten

Barnevern

Politi

4 Bekymringssamtale
Hvis flere instanser er bekymret for radikalisering, hatkriminalitet og ekstre-
misme kan politiet følge opp med en bekymringssamtale med den unge og 
foreldrene (svært alvorlige bekymringer meldes videre til PST av lokalt politi).

Politi

PST

5 Tverretatlig samarbeid
Hvem kan følge opp/koordinere arbeidet rundt ungdommen? 
Lag en plan for å jobbe helhetlig med den unge. 
(Se mulige risiko- og beskyttelsesfaktorer s. 7).

Psykososialt team
Oppfølgingsteam
Barnevern
Nav
SLT

6 Oppfølging
Klargjør hvem eller hvilken instans som er ansvarlig for videre koordinering 
og oppfølging. Lag deretter en plan for hvordan jobbe helhetlig med de tverr-
faglige ressursene som egner seg i videre oppfølging. Det anbefales å inklu-
dere omsorgsgivere i arbeidet.
Videre må en følge opp tiltakene i planen. Relasjonsbygging og mentorarbeid 
er viktig for å få hjelp med å finne alternativ miljø, jobb, skole, bolig, idrett, nye 
rutiner, nettverk og sosial deltakelse. Inkluder foresatte i arbeidet. 
(Se Mulige tiltak s. 8). 

Alle

Mentor

Tillitspersoner

Foresatte

7 Meld bekymringen til PST
Ved fortsatt alvorlig bekymring meldes saken til PST av det lokale politiet hvis 
ikke dette er gjort tidligere.

Politi

PST

Ved konkrete opplysninger, eventuelt en 
magefølelse som tilsier at en er bekymret for 
en person, drøft bekymringen med andre som 
kjenner personen, eksempelvis lærere og/
eller kollegaer. Har de reagert på de samme 
bekym ringstegn? Deler de samme oppfat-
telsene som deg? Din vurdering gir deg svar 
på om bekymringen er reel eller ikke.   

Dersom bekymringen er reel, må politiet 
varsles. Politiet vurderer videre fremgangs-

måte.  Bekymringen følges om nødvendig 
opp med en bekymringssamtale før det 
eventuelt settes inn forebyggende tiltak. Her 
vurderes det om andre etater skal kontaktes 
for samarbeid.

Radikalisering og voldelig ekstremisme fore-
bygges i hovedsak  med samme virkemidler 
og metoder som  vold, rus eller annen krimi-
nalitet.

5. Hva gjør man ved bekymring?
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Intensjoner og motivasjon for radikalisering 
og ekstremisme er ofte sammensatt: 
• provosere og utfordre, få oppmerk-

somhet for egen del og om saken, få 
bekreftelse og finne venner, sosiale 
nettverk og identitet, søke trygghet og 
støtte, ungdomsopprør/ulovlige aksjon-
er, spenning, status og makt, moralsk 
sjokk, reaksjon på krig, overgrep, under-
trykkelse, fattigdom m.m. 

Andre faktorer kan være: 
• stort engasjement knyttet til innvandring 

og flyktninger, ønske om endringer eller 
å gi støtte, press/motivasjon/påvirkning 
som tar utgangspunkt i det transnasjon-
ale familieliv og nettverk.

Det er ingen fasit i forebyggende arbeid. Det 
er ofte snakk om sammensatt motivasjon 
og flere mulige bekymringstegn. Under er 
noen tips til mulige bekymringstegn eller 
signaler. Listen er ikke utfyllende. 

6. Mulige bekymringstegn

Bekymringstegn (eksempler)

Uttalelser og 
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
Symbol bruk

• 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

Kilde: www.salto.oslo.no
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Risikofaktorer Beskyttende faktorer

Personlige • Marginalisert/diskriminert 
• Mangler tilhørighet/søker tilhørighet 
• Skolerelaterte problemer 
• Psykiske problemer 
• Mangler kunnskap
• Traumatiske opplevelser
• Søkende etter svar 
• Individuell sårbarhet 
• Betrakter seg selv som offer
• Mangler selvkontroll/ impulsiv

• Reflektert ungdom.
• Skoleflink 
• Hobbyer eller aktiv i 

idrett
• Mestringsfølelse 
• Robust 
• Opplevelse av men-

ing 
• Selvtillit
• Livskvalitet
• God helse

Familiemessige • Påvirkning av transnasjonalt familieliv og 
nettverk

• Dårlig samspill i familien 
• Foreldre som sliter i foreldrerollen 
• Sosiale problemer i familien
• Psykiske problemer i familien
• Rusmisbruk
• Fattigdom eller arbeidsledighet 
• Vold eller annen omsorgssvikt 
• Ekstreme sympatier hos venner,  familie 

eller slekt

• Ressurssterk familie
• Høy sosioøkonomisk 

status
• Støttende foreldre 
• God kommunikasjon  

og samspill

Sosiale faktorer • Lav sosial status
• Mangler tilhørighet/søker tilhørighet
• Marginalisert ungdom 
• Opplevd diskriminering 
• Negativ påvirkning av venner
• Liten/ingen deltakelse i sosiale felleskap
• Arbeidsledig
• Livsstil som omfatter kriminalitet 
• Utrygt lokalområde

• Positiv påvirkning av 
venner

• Er i arbeid
• Går på skolen
• Prososiale venner 
• Deltakelse i storsam-

funnet 
• Deltakelse i organi-

serte eller/og uorgani-
serte aktiviteter.

• Trygt lokalområde
Motivasjons-
faktorer

• Behov for felleskap
• Annerkjennelse
• Spenning
• Beskyttelse
• Ekstremistiske forbilder
• Føler at ens religion, kultur, land, nasjon 

m.m.  er under angrep
Ideologiske og  
kulturelle fak-
torer

• Politisk debatt – kulturell identitet 
• Misnøye med sosial og økonomisk urettfer-

dighet
• Legitimering og rettferdiggjøring av vold 

for å nå mål
• Sympati for absolutte løsninger  som av-

skaffelse av demokrati.
• Konspirasjonsteorier 
• Polariserende fiendebilder

• Forståelse for 
demokrati,  valgfrihet, 
toleranse og respekt 
for mangfold.

• Kritisk til kilder og  
informasjon

7. Mulige risiko- og beskyttelsesfaktorer

Kilde: www.salto.oslo.no
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7. Mulige risiko- og beskyttelsesfaktorer
Det kan benyttes en rekke metoder, tiltak og 
tjenester innenfor ulike sektorer som alle-
rede eksisterer. Det er summen av den fore-
byggende innsatsen mot kriminalitet, hat-
kriminalitet og voldelig ekstremisme som 
gir resultat.  Innsatsen koordineres gjennom 
SLT-systemet og dens samarbeidsparter 
som politi, psykososiale team ved skoler, 
barnevern, NAV, Møteplassen med flere. 
Her omtales kort noen relevante tjenester, 
tiltak og metoder

Samarbeid mellom tjenester  
og sektorer – ”Felles trygghet er et 
felles ansvar”
Handlingsplan for å forebygge radikalise-
ring og voldelig ekstremisme (2014) fore-
skriver en bred forebygging som omfatter en 
rekke kommunale og statlige sektorer, samt 
privat og frivillig sektor. Samarbeidet lokalt 
kan koordineres gjennom SLT-syste met. 
I kommune og stat står følgende tjenester 
og sektorer sentralt: 
• Utdanningssektoren: skoler, ressursteam 
som psykososiale team,  m.m.
• Helse og omsorg: barnevern, sosial, helse, 
skolehelsetjenesten m.m.
• Arbeid og inkludering: NAV, IMDI m.m.
• Kultur- og fritid: fritidsklubber m.m.

• Justissektoren: PST, politi, kriminalom-
sorg, konfliktråd m.m.

Individuell handlingsplan
Tiltak og tjenester kan med fordel samles i 
en individuell handlingsplan.    

Dialog som metode
Dialog er en sentral metode for å forebygge 
voldelig ekstremisme. Dialog som metode 
er godt kjent fra kriminalitetsforebyggende 
arbeid blant barn og unge. Dialog gir gode 
relasjoner, forståelse og respekt, som igjen 
sikrer god forebygging, endring og trygghet 
– uten ekstremisme.

Bekymringssamtalen
Bekymringssamtalen er mye benyttet av 
politiet i arbeidet med unge lovbrytere. 
Bekymringssamtalen blir også, i en videre-
utviklet utgave, benyttet i arbeidet med å 
forebygge voldelig ekstremisme. 

Megling og forsoning
Konflikter og overgrep bør følges opp med 
megling og forsoning mellom partene gjen-
nom skolemegling, konfliktråd m.m  

Mentorer
Mentorer er en ordning som en har hatt 
positiv erfaring med  i arbeidet med unge 
lovbrytere og blant unge som kan bli 
rekruttert til ekstremisme.  I Danmark og 

Sverige har de 
lang erfaring i å 
benytte men-
torer. Mentoren 
er en rådgiver 
og støttespiller 
som kan følge 
den unge tett 
opp over tid.

8. Mulige tiltak

Illustrasjonsbilde fra 
Karmøy kommunes 
leir for elever som 
skal begynne på 
ungdomsskolen.



10

10. Viktige telefonnummer

Barnevernet

(akuttberedskap utenom kontortid 91 53 25 10).

52 81 23 77

97 77 77 09

Karmøy lensmannskontor 52 85 64 00

Forebyggende Karmøy lensmannskontor 52 86 52 38

52 86 52 12

Karmøy kommune

Oppvekst og kultur

SLT koordinator

52 85 75 00

52 85 75 00

52 85 74 02

PST post@pst.politiet.no

Regjeringens handlingsplan mot
radikalisering og voldelig ekstremisme,
omhandler også varsling av hjemkomst av
personer som har delta�
i kamphandlinger i ut -
landet, altså fremmed -
krigere. Det er PST som
er ilagt de�e ansvaret,
som sier at det skal etableres varslingsru -
tiner til hjemkommunen. Varslingsrutinene
trer i kraft når personer som vært i konf -
liktsoner og delta� som fremmedkrigere,
returnerer landet.

Kommunen vurderer om det er aktuelt å
tilby særskilt oppfølging.

Varslingsrutinene blir som følger:

Rutinen er at PST varsler lokalt politi, altså
forebyggende gruppe, som igjen varsler
kommunen. Kontaktpersonen i kommunen
er rådmann en eller hans stedfortreder.

9. Varsling om fremmedkrigere
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9. Varsling om fremmedkrigere
Nasjonal veileder
Dette er nettsiden til departementene med 
informasjon om radikalisering og vol-
delig ekstremisme. Nettsiden er for deg 
som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om 
radikalisering og voldelig ekstremisme. Den 
kan være nyttig for ansatte i skoler, barne-
vern og politi, eller for andre som jobber 
med ungdom, foreldre og den unge selv.
Siden inneholder blant annet nasjonal veiled-
er (forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme) og regjeringens handlingsplan 
(se side 5). Den oppdateres kontinuerlig. 
www.radikalisering.no

SLT arbeidet i Karmøy kommune 
Mer informasjon SLT-modellen finnes her: 
http://krad.no/slt/modellen/hva-er-slt 
Det utarbeides årlig handlingsplaner for 
SLT- / folkehelsearbeidet i Karmøy kom-
mune. Handlingsplanen kan sees her: http://
www.karmoy.kommune.no/no/news/plan-
er/planoversikt/andre-kommunale-planer/
filer/HandlingsplanforSLTFolkehelse2015.
pdf 
I tillegg utarbeider SLT rusmiddelpolitisk 
handlingsplan: 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan http://
www.karmoy.kommune.no/no/news/plan-
er/planoversikt/andre-kommunale-planer/
rusmiddelpolitisk-handlingsplan-hor-
ingsutkast 

Forebygging av terrorisme  
og annen kriminalitet – rapport
Professor ved Politihøgskolen, Tore Bjørgo, 
har gitt ut en kortfattet rapport, Forebygging 
av terrorisme og annen kriminalitet, hvor han 
presenterer strategier og en helhetlig  
modell for forebygging av terror, voldelig 
ekstremisme og kriminalitet. (Politihøg-
skolen 2011:1). Du finner rapporten her: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/
upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/HP_
ekstremisme.pdf

Vedlegg 1. Nettsider, informasjon og lenker
Forebygging av radikalisering og 
voldelig ekstremisme på internett – 
rapport
Rapporten gir ny innsikt på et felt som hittil 
har fått begrenset oppmerksomhet i Norge 
og internasjonalt. Betydningen av internett 
og sosiale medier har vært undervurdert 
når det gjelder radikalisering og rekrut- 
tering til ekstremisme. Mye tyder på at 
internett kan redusere avstanden mellom 
tanke og handling. Du finner rapporten fra 
Politihøgskolen ( 2013:1) her: http://www.
phs.no/biblioteket/anmeldinger/arkiv/2013/
september/forebygging-av-nettekstrem-
isme/ 

Alvorlige hendelser i utdannings-
institusjoner – veileder
Utdanningsdirektoratet og Politidirektora-
tet ga høsten 2013 ut veilederen Alvorlige 
hendelser i barnehager og utdanningsinstitus-
joner. Veiledning i beredskapsplanlegging. I 
veilederen defineres en alvorlig hendelse 
som en tilsiktet hendelse der våpen eller 
annen form for vold brukes eller trues 
med å tas i bruk. Du finner veilederen her: 
http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/
Beredskap/UDIR_Veileder%20Alvorlige%20
skolehend_web.pdf  

Det kan skje igjen – rapport 
Rapporten kommer med forslag til 
hvordan skolen systematisk og helhet-
lig kan arbeide mot rasisme, anti-semit-
tisme og diskriminering på bakgrunn av 
elevens etniske, religiøse eller kulturelle 
tilhørighet. En arbeidsgruppe nedsatt av 
Kunnskapsdepartementet la fram rapporten 
i 2011. Du finner rapporten her: https://
www.regjeringen.no/globalassets/upload/
kd/vedlegg/grunnskole/eidsvagutvalget/
eidsvag_rapport_det_kan_skje_igjen.pdf 
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Tilgjengelige, tø�e og trygge?
Forebygging av kriminalitet
på internett – rapport
Unges ne�bruk er omfa�ende. Mobbing,
hatefulle ytringer, trusler, lovbrudd og ne� -
ekstremisme forekommer. Redd Barna og
SaLTo ga ut rapporten i 2013. Du �nner rap -
porten her: h�p://www.reddbarna.no/?hm -
�le=RUJyp7E1UKGjUdun8qD7qQ

Kompetansesenter for kriminalitets -
forebygging) www.krad.no
Det er utarbeidet en ressursside for forebyg -
ging av radikalisering og voldelig ekstrem -
isme. Du �nner linken her:

h�p://krad.no/forebygging-av-radikaliser -
ing-og-voldelig-ekstremisme

Utvalgte høyreekstreme og islam -
�endtlige symbol/koder
I Vesten har hakekorset
vært brukt som allment
symbol for lykke og
kjærlighet så seint som
inn på begynnelsen
av 1900-tallet, før na -
zistene overtok tegnet
på 1920-tallet. Hakekorset er i vesten te�
kny�et til den tyske nazismen før og under
andre verdenskrig og vekker sterke følelser
(h�ps://no.wikipedia.org/wiki/Hakekors )

[Resten av teksten er hentet

fra veileder Time kommune.]

De�e er symbolet til Den
nordiske Motstandsbevegelse ,
pr. januar 2015 er de�e den
mest aktive nynazistiske
bevegelsen i Norden. Den
bedriver aktive vervekampan -
jer i hele Norge og har represen -
tanter i nærliggende kommuner.

PEGIDA er en islam kritisk
bevegelse, primært basert i
Tyskland. Denne har spredt
seg til en rekke ulike land.

Her i Norge er den aktiv og
avholder demonstrasjoner
i en rekke byer. Den hevder å være verken
rasistisk eller nazistisk og i praksis ser man

at den har svært ulike sympatisører fra
ulike samfunnslag med ulike menneskesyn.
Noen er bekymret for islams og muslimers
tilstedeværelse i Norge, andre har klar til-
hørighet til ulike islam kritiske, dels �endt -
lige miljøer og enkeltpersoner som har
delta� i demonstrasjonene har bakgrunn fra
både Norwegian Defence League og nyna -
zistiske grupperinger. Derfor må man og
være oppmerksom på ungdoms eventuelle
tilknytning til PEGIDA.

Norwegian Defence League
oppstod som en Norsk del av
English Defence League som
igjen er en del av det euro -
peiske ne�verket European
Defence League. Her er det
en lang rekke grupperinger representert,
alt fra hardbarkede nynazistiske skinheads,
til generelle islamsk �endtlige fotballpø -
bler og mennesker med ulik ideologiske
standpunkt. Det de har til felles er en sterk
skepsis til fremmedkulturell innvandring
og islam. Flere derfra stilte på PEGIDA`s
demonstrasjoner.

Tallet 14 er en tallkode for et
nynazistisk slagord bestående
av 14 ord og kalles «De 14
ord»: «Vi må sikre eksistensen
til vårt folk og en fremtid for våre hvite
barn». De�e symbolet brukes ofte som et
skjult symbol på nynazistisk tilhørighet og
blir en form for skjult uniformering.

Vedlegg 2. Tegn og symboler – interne koder

14
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Populært som smykke,
ring, t-skjorte, gjerne
på en fotballtrøye. Til-
svarende som overnevnte
vedrørende bruk. Tallene representerer
nummeret i alfabetet. 1=A, 8=H. Tallene
betyr: Adolf Hitler/Heil Hitler

Ekstrem islamistisk symbolikk
«Jihadist-miljøene» er svært aktive på inter -
ne� og i sosiale medier der de re�er si� fo-
kus mot unge. Likeledes går represen tanter
for Profetens Ummah målrettet til verks
og oppsøker
samlings -
punkt
for unge,
primært
muslimer der
de plukker ut
de sårbare.
De omgjør
også på
filmplakater,
som Lord of
the Rings og
dataspillet
Call of Duty
for å verve
ukritisk ung -
dom. Nøyak -
tig samme
metodikk som de høyreekstreme, samt at
de snakker med enhver person som sier seg
villig til å ly�e.

Profetens Ummah
anerkjenner som øver -
ste leder Abu Bakr
al-Baghdadi, kalif i Den
islamske staten. Den is-
lamske staten er en mi -
litant, jihadistisk-sala -
�stisk terroristgruppe i
Syria og Irak.

Flere av de sentrale
medlemmene har krim -
inell bakgrunn og noen
er drept i Syria.

Profetens Ummah sto blant annet bak
demonstrasjonen mot den antimuslimske
Muhammed-�lmen Innocence of Muslims
utenfor den amerikanske ambassaden i
Oslo i september 2012 hvor det ble ropt
hyllest til Osama bin Laden. De hevder at
majoriteten av de norske muslimene som
har reist for å delta i borgerkrigen i Syria er
medlemmer av Profetens Ummah.

De beny�er seg av en rekke symboler, men
hjemmesiden deres
er mer preget av
fredelige symbol -
er som en kvist
med knopper på.
De�e har selvsagt
dobbel symbolikk,
fredelig inntrykk
for den uvitende, unge som vokser og blir
jihadister er den andre forståelsen.

18/88

Kilder:
Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme,

SaLTo sekretariatet hos Oslo kommune, Veilederved bekymring– Hvordan forebyggeog hånd-
tere hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge,

Time kommune , Hvordan forebyggeradikalisering og håndtere voldelig ekstremisme i vårt
nærmiljø

Moss kommune, Hvordan forebyggeradikalisering og håndtere mistanke om voldelig ekstrem-
isme.

Veilederne �nner en på: h�p://krad.no/forebygging-av-radikalisering-og-voldelig-ekstrem -
isme


