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Kære Andreas Keil
Tak for din henvendelse af 30. maj 2018, hvor du har stillet spørgsmål
til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om indsatser og værktøjer i forhold til børn i skoleregi, som er i fare for radikalisering.
Spørgsmål [1
”Hvilke indsatser og værktøjer har vi i BIU/BIF ift. børn i skoleregi,
som er i fare for radikalisering?”
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Københavns Kommunes forebyggende indsats over for børn og unge i
risiko for radikalisering sker på tværs af flere forvaltninger. Derfor er
der indhentet nedenstående svarbidrag fra Børne- og Ungdomsforvaltningen:
”Børne- og Ungdomsforvaltningen fik med Budget 2016 midler til udvikling af arbejdet med demokratisk dannelse og medborgerskab i folkeskolen som led i Københavns Kommunes tværgående strategi og
handleplan til forebyggelse af radikalisering. Indsatsen har fokus på at
give børn og unge en række sociale kompetencer, der gør dem bevidste
om deres handlemuligheder som demokratiske medborgere. Indsatserne målrettes og tilrettelægges i forhold til de enkelte skolers/fritidscentres behov, så man skaber de forandringer, der er behov for på den
enkelte skole/center.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har indgået et samarbejde med organisationerne Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen, som har ansvaret for indsatserne, herunder at styrke forandringen på skolen/fritidscenteret efter indsatsen”.
Direktion

Hertil har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ansvaret for
udmøntning af en række forebyggende indsatser, som supplerer
Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde (godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i november 2017).
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens forskellige indsatser er
niveaudelt i henhold til forebyggelsestrekanten, hvor der arbejdes med
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forskellige typer af indsatser afhængigt af målgruppen og udfordringerne. Herunder fremgår trekantens niveauer samt de respektive indsatser målrettet børn i skoleregi, som er i fare for radikalisering. En yderligere præcisering følger nedenfor.
1. Forebyggende indsatser i civilsamfundet:
a. Workshops med unge for at sætte fokus på onlinepropaganda og hadtale
b. Dialogmøder med unge borgere om terrorofres fortællinger i samarbejde med Finn Nørgaard Foreningen
c. Workshops om diskrimination og medborgerskab målrettet Københavns folkeskoleelever
d. Kapacitetsopbygning af lokale institutioner og foreninger, herunder moskeer.
2. Foregribende indsats i relation til risikomiljøer og radikaliseringstruede borgere:
a. Strategisk opkvalificering af frontpersonale med direkte ungekontakt og berøring med risikomiljøer, herunder undervisere på ungdomsuddannelser, lærere på
friskoler samt boligsociale medarbejdere
b. Udvikling af strategi for forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
c. Uddannelse og koordinering af mentorer og forældrecoaches.
3. Indgribende indsats for individer i ekstremistiske miljøer:
a. Exit- og resocialiserende forløb.
Formålet med den forebyggende indsats i civilsamfundet er at modvirke
bl.a. sårbare unges deroute ind i en negativ livsbane, hvor der potentielt
kan opstå en reel grund til bekymring for radikalisering. Indsatsen beror på samarbejde med NGO’er, lokale civilsamfundsaktører, boligsociale foreninger og trossamfund med henblik på at understøtte de respektive aktører i at udgøre positive alternative fællesskaber til ekstremistiske miljøer for sårbare unge.
Som en del af indsatsen tilbyder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen konkrete dialogaktiviteter målrettet unge i udsatte boligområder
om bl.a. diskrimination og medborgerskab. Derudover udvikler VINK
p.t. en forebyggende ungedialogindsats, som i efteråret vil tilbyde aktiviteter, der har til formål at styrke børn og unge i at gennemskue og
håndtere hadsk tale og propaganda, bl.a. på nettet. Disse aktiviteter vil
blive tilbudt Københavns skoler.
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Som del af den foregribende indsats tilbyder Københavns Kommunes
koordineringsenhed, som er forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, indsatser for borgere både under og over 18 år i konkrete
sager, hvor der er en begrundet bekymring om radikalisering. Som led
heri vurderer koordineringsenheden også konkrete bekymringshenvendelser om skolesøgende børn. Her deltager også Borgercenter Børn og
Unge (BBU) fra Socialforvaltningen med henblik på at sikre et helhedsorienteret blik på sager vedr. børn og unge. Til dette formål har Københavns Kommune ansat en børnefaglig konsulent, som yder faglig støtte
i konkrete bekymringssager vedr. børn og unge.
Endelig tilbyder koordineringsenheden, hvis det vurderes relevant, forældrecoach til forældre til radikaliseringstruede unge for at støtte dem i
relationsopbygning og dialog med deres barn.

Med venlig hilsen
Michael Baunsgaard Schreiber
Kst. adm. direktør
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