
Termer Betydning
Radikalisering Den proces, en person går igennem i sin udvikling hen 

mod et stadigt mere ekstremistisk tankesæt og eventuelt 

handlingsmønster.

Ekstremisme Yderligtgående holdninger og/eller adfærd hos personer, 

der udviser en stærk intolerance eller et direkte had over 

for bestemte samfundsgrupper og accepterer 

anvendelsen af ikke-demokratiske, ulovlige eller voldelige 

midler for at ændre noget i samfundet. 

Push-faktorer Faktorer, der kan være med til at skubbe personen i en 

bestemt retning.

Pull-faktorer Faktorer, der kan være med til at trække folk hen imod 

f.eks. ekstremistiske grupper. 

Voldsparathed Hvor klar en person er til at bruge vold for at nå sine mål. 

De fleste mennesker har en lav voldsparathed, men hvis 

man eksempelvis har været kriminel og derfor er kommet 

i et miljø, hvor vold er legitimmt, så kan man have en 

højere voldsparathed. 

Socialisering Den proces, hvorved sociale normer, roller og værdier 

indlæres hos den enkelte.

Primær socialisering Den primære socialisering finder sted i familien. Den 

tidlige opvækst og barndom har stor indflydelse på det 

enkelte individ, for her lægges nogle af de fundamentale 

”klodser” i vores identitetsdannelse og selvtillid. 

Sekundær socialisering Den sekundære socialisering finder sted i 

daginstitutioner, blandt venner, i skoler, i sportsklubber, i 

foreningsfællesskaber, på arbejdspladser, gennem medier 

og virtuelle fællesskaber på internettet – kort sagt, 

gennem vores sociale relationer

Stereotyper

Forsimplede og forvrængede forestillinger om bestemte 

befolkningsgrupper. 

Sociale kategorier Skabelse af en form for ensartethed, hvor medlemmer 

har noget tilfælles, der adskiller dem fra dem, der ikke er 

inkluderet. National identitet (’dansker’) er et eksempel 

på en social kategori.

Normer og sanktioner Forventning om en specifik adfærd eller holdning. 

Normer kan være formelle i form af love eller uformelle i 

form af uskrevne regler. Til normer knyttes sanktioner, 

der er med til at sørge for, at normerne ikke bliver brudt. 

Centrale termer og begreber 

- Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme



Social kontrol Kombination af normer og sanktioner, der skaber en 

social orden, som vi indretter os efter.

Islamisme Der er mange former for islamisme og grader af, hvor 

vidtgående disse kan være i både deres mål og metoder. 

Fælles er et ønske om et islamisk samfund, hvor stat og 

lovgivning er baseret på islam.

Reintegration/resocialisering Processen, hvorigennem en person får genskabt en 

normal tilværelse i samfundet. F.eks. en kriminel, som 

efter fængselsophold skal have støtte til at genopbygge 

nye netværk og finde tilbage til et liv uden for de 

kriminelle miljøer.

Propaganda Forsøg på at manipulere modtagerens holdninger og 

adfærd i en bestemt retning ved at vinkle og dreje 

budskaber. Propaganda kan være direkte og åbenlys eller 

mere indirekte, hvor den egentlige (typisk politiske eller 

religiøse) dagsorden er mere skjult. 

Terrorisme En taktik, hvor udøverne bruger ødelæggende vold for at 

skabe frygt i befolkningen, destabilisere systemet og 

påvirke beslutningstagere i en bestemt retning. 

Social eksklusion Udelukkelse fra fællesskaber.

Nazisme Stærkt højreorienteret politisk ideologi, som er tæt 

knyttet til Adolf Hitlers totalitære diktatur i Tyskland, 

1933-45. Ideologien kendetegnes ved ekstrem 

nationalisme og idéen om, at den ariske race er andre 

racer overlegen og ikke må ”blandes”. Dertil kommer had 

til jøder, kommunister, kapitalisme og økonomisk 

liberalisme.

Facisme Politisk ideologi, som i mange henseender minder om 

nazismen, men hvor en nations overlegenhed snarere ses 

som kulturelt betinget fremfor biologisk. Fascisme kan 

ligeledes karakteriseres ved et autoritært styre centreret 

omkring en stærk stat.

Kommunisme Stærkt venstreorienteret ideologi, som tager sit 

udgangspunkt i kritik af kapitalismen, og hvor der 

arbejdes for et opgør med klassesamfundet, en bredere 

adgang til produktionsmidlerne og dermed en mere ligelig 

fordeling af samfundets goder. Opgøret med 

klassesamfundet – og dermed kapitalismen – er 

revolutionært af natur, hvilket for en del tilhængere 

legitimerer brugen af vold.



Anarkisme En politisk strømning, hvor man betragter alle former for 

statslig autoritet som unødvendig og uønsket, da ingen 

skal have lov til at bestemme over andre. Alle mennesker 

skal således være fuldstændigt frie til at organisere sig, 

som de vil, og ikke være underlagt andres vilje.

Forebyggelsestrekanten Forebyggelse består af tre niveuaer: Opbyggende, 

foregribende og indgribende. 

Polarisering En proces, hvorved individer eller gruppers holdninger 

splittes op i stadig mere ekstreme modsætninger. 

Kapitalisme Verdens mest udbredte økonomiske system, som baserer 

sig på den private ejendomsret og de frie 

markedskræfter. Kritikere af kapitalisme peger på, at 

systemet fører til en uretfærdig fordeling af verdens 

ressourcer, og at kapitalismen gør de rigeste mennesker i 

stand til at styre et lands politik.


