HANDLEGUIDE – VED BEKYMRINGER FOR BORGERE DER UDVISER INTERESSE FOR ELLER DELTAGER I
DESTRUKTIVE SUBKULTURER

Denne handleguide er udarbejdet som en del af den kriminalitetsforebyggende indsats over for borgere i Guldborgsund
kommune – samtidig fortæller den dig hvem du skal kontakte hvis du er bekymret.
Begrebet destruktive subkulturer har vi valgt som en paraplybeskrivelse af alle de varianter af subkulturer, hvor destruktiv eller
selvdestruktiv adfærd er en del af socialiseringen. F.eks. borgere der er involveret i massiv kriminalitet, hadforbrydelser,
radikalisering og ekstremisme.

Definitioner:
Massiv kriminalitet - f.eks. rocker/banderelateret kriminalitet, eller man er tilknyttet rocker/bandemiljøet samt borgere som
gentagende gange har udøvet personfarlig og/eller anden alvorlig kriminalitet.
Hadforbrydelser - er en betegnelse for forbrydelser, hvor motivet hænger sammen med diskrimination af offerets etnicitet,
race, hudfarve, religion eller seksuelle orientering.
Ekstremisme - kan være båret af totalitære og antidemokratiske ideologier samt intolerance over for andres synspunkter,
fjendebilleder og opdeling i ”dem og os”. Dette kan også være medvirkende til, at personer anvender voldelige metoder for at
opnå et bestemt politisk mål, søger at undergrave den demokratiske samfundsorden eller udøver trusler, vold eller
nedværdigende chikane mod grupper af mennesker på grund af for eksempel deres hudfarve, seksualitet eller tro.
Radikalisering - kan beskrives som en proces, hvori en person i stigende grad accepterer anvendelse af udemokratiske og/eller
voldelige midler, herunder terror, i et forsøg på at opnå et bestemt politisk/ideologisk mål.

Hvis du bekymrer dig om en enkelt person eller gruppes udvikling i en bekymrende retning, kan du bruge nedenstående
ændringer i personens/gruppens adfærd som rettesnor til, hvorvidt der er overensstemmelse mellem din bekymring og
nedennævnte indikatorer, som kan sættes i forbindelse med interesse for eller deltagelse i destruktive subkulturer. Du kan
sagtens være bekymret får en person/gruppes udvikling, selv om få eller ingen af nedennævnte indikatorer er observeret!

Ændring i beklædning

Sproget og retorikken ændres

Synlige brug af symboler med referencer til destruktive subkulturer

Karakterændring

Pludselig ændring af vennekreds

Markant stigning af fravær

Pludselig social isolering

Forherligelse af destruktive/ekstremistiske
handlinger

Har du en bekymring, så kontakt:
Exit-Koordinator & SSP+ konsulent
Jens Tang Holbek
JTHO@GULDBORGSUND.DK
+45 2518 0275

