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Et antall unge gutter/menn har reist fra Fredrikstad
og andre byer i Østfold til Syria og Irak i løpet av krigssituasjonen som har utviklet seg der de siste årene.
Det har vært vennskap og sosiale forbindelser mellom
disse på tvers av kommuner og byer i Østfold og resten
av Østlandsområdet. Det har også vært kontakt mellom
noen av dem og sentrale personer i Profetens Ummah.
Noen av disse har returnert til Norge, av disse er igjen
noen tiltalt og dømt etter terrorlovgivningen og sitter
fengslet. Noen av dem har omkommet i krigsområdene.
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HKH-undersøkelsen og produksjon av rapport
er gjennomført med økonomisk støtte og faglig
veiledning fra KoRus-Øst.
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Grafisk design: Provinsen

Høsten 2014 ble det kjent at Fredrikstad og Østfold
hadde en uforholdsmessig stor andel fremmedkrigere
sammenlignet med andre byer og fylker. I et notat
fra rådmannen i Fredrikstad kommune fra november
2014 ble det satt ned en koordineringsgruppe som fikk
ansvaret for tiltak og forebygging av radikalisering og
voldelig ekstremisme. Arbeidet ble forankret i politiråd
og et saksspesifikt samarbeid mellom kommune,
lokalt politi og PST ble etablert.

Disse personene og miljøene er behørig beskrevet i
media, fag- og skjønnlitteratur de siste årene, og blir
ikke viet mye plass her. Men disse enkeltpersonene
har vært utgangspunktet for noe av arbeidet mot
radikalisering og voldelig ekstremisme, og har også
vært grunnlaget for tilbud om tiltak og bistand fra
kommunen til enkeltpersoner og pårørende.

PST skriver i sin trusselvurdering for 2019 at:

<Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme
islamistiske grupper. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister vil
forsøke å utføre terrorangrep her i landet. Samtidig vil antall nye personer
som radikaliseres til disse gruppene fortsatt være lavt.
Takk til Kristine Langmyr fra KoRus-Øst for veiledning
og støtte underveis i prosessen. Takk også til kartleggingsteamet, forskere, samarbeidspartnere,
deltakere på innledende og avsluttende konsultasjon
og sist, men ikke minst: Ungdommer og unge
voksne som har stilt opp i fokusgrupper og andre
sammenhenger i løpet av prosessen.

Det er lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre
terrorangrep i 2019, ettersom de fremdeles fokuserer på radikalisering
og organisasjonsbygging. Det at enkelte innvandrings- og islamfiendtlige
grupper ser ut til å øke sin tilstedeværelse i de norske høyreekstreme
miljøene, vil utgjøre en særskilt utfordring det kommende året.>
Ungdommers holdninger til ekstremisme i Fredrikstad
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Prinsipper for arbeidet
Det har vært noe lokal aktivitet de siste årene fra
ulike aktører, men da primært med tilreisende enkeltpersoner. Fredrikstad kommune kjenner ikke til
organiserte høyreekstreme miljøer i kommunen per
i dag. Samtidig er det økt aktivitet i høyreekstreme
miljøer i andre kommuner på Sør- og Østlandsområdet
og nærheten til Sverige gjør også at dette er miljøer
som er viktige å følge med på.

Kommunens handlingsplan (2016-2019) sier følgende om radikalisering:

<Fredrikstad kommune forventes fra statlig hold å ivareta en
funksjon som pilotkommune i arbeidet med forebygging av
radikalisering og voldelig ekstremisme de nærmeste årene.
Dette krever en tverrfaglig og tverrsektoriell felles forståelse
av alvoret og behovet for å rette oppmerksomhet mot temaene
tilhørighet, tilgjengelighet, kunnskap og tidlig innsats.>
Hvordan er arbeidet organisert?
Fredrikstad kommune har organisert arbeidet mot
radikalisering og ekstremisme i en egen koordineringsgruppe som har sitt mandat fra rådmannen. I denne
koordineringsgruppen sitter kommuneoverlege,
SLT-koordinator og spesialkonsulent fra skoleetaten,
og gruppen er underlagt styring av rådmannen
og kommunaldirektører for henholdsvis oppvekst og
utdanning og helse og velferd.

Langsiktig tenkning:
Radikalisering og voldelig ekstremisme er et område
som ikke har hatt mye fokus i Fredrikstad kommune
inntil for noen år siden. Det å endre fokus, holdninger
og oppmerksomhet i kommunal virksomhet tar tid,
og det er viktig at satsningen derfor ”skynder seg
langsomt”. I tillegg har radikaliseringsfeltet så mye
fokus, og kommunen tilbys så mange forskjellige
tiltak, tilskuddsordninger, prosjekter og undervisningsopplegg, at det er sentralt å koordinere og planlegge
grundig slik at vi bygger et system rundt radikalisering
og voldelig ekstremisme som også står støtt om
fem og ti år.

Alle former for ekstremisme:
Situasjonen i kommunen i dag tilsier et fokus på
religiøs ekstremisme og radikalisering, særlig knyttet
til islam. Dette kan imidlertid forandre seg på få år
– og det er viktig at prosjektet har som mål å bygge
opp systemer og tiltak som kan møte også andre
utfordringer innen feltet (for eksempel høyreekstreme
miljøer) hvis situasjonen forandrer seg.

på forskjellige nivåer og kan være ambivalente til å
ta imot hjelp. Det stiller høye krav til samarbeid, men
også fokus på etiske og faglige vurderinger. Derfor bør
det være en bevissthet rundt rasisme, diskriminering,
inkludering og stigmatisering i arbeidet.

Kunnskapsbasert metodikk:
Radikalisering og voldelig ekstremisme er et relativt
nytt fagfelt. Mange land i vesten har gjort seg erfaringer
med høyreekstreme grupperinger, men det er først de
siste årene at arbeid rettet mot religiøs ekstremisme har
blitt aktuelt. Det finnes ikke mye forskning på området,
og det som finnes har hatt lite fokus på kommunal
virksomhet og tiltak.
Det er sentralt at satsningen baserer seg på
kunnskapsbasert metodikk, med utgangspunkt i
kommunens egne erfaringer fra relaterte fagfelt,
fra andre land og kommuners praksiserfaringer
med radikalisering og voldelig ekstremisme
- og fra den forskningen som (tross alt) er
publisert eller i ferd med å bli publisert.

Et komplisert felt:
Arbeid med radikalisering og voldelig ekstremisme
reiser kompliserte problemstillinger.
Erfaringer fra Fredrikstad og andre kommuner viser
at kontaktetablering og oppfølging av målgruppene
i utgangspunktet kan være utfordrende, de som
trenger bistand har ofte behov for forskjellige tjenester

Arbeidet bygger blant annet på følgende komponenter:
►► Tett samarbeid mellom politi og kommune.
►► Tett samarbeid mellom kommune og frivillighet/ideelle aktører.
►► Fokus på intervensjoner på flere nivåer av forebygging/intervensjon.
►► Involvere flere aktører samtidig, både i arbeid i enkeltsaker og i generell forebygging.
►► Forankre arbeidet administrativt og politisk i kommunen, samt i politiråd og SLT-ordningen.
►► Organisere arbeidet på tvers av seksjoner og virksomheter i kommunen.
►► Å yte utstrakt hjelp til enkeltpersoner i risiko – livsmestring og funksjon i fht familie, skole/
utdanning, arbeid og sosiale nettverk er hensiktsmessig for å forebygge og/eller rehabilitere.
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Mål med undersøkelsen
Målet med igangsetting av en HKH-undersøkelse var å
få innsikt i et komplisert og sammensatt felt – hvordan
stiller ungdom i Fredrikstad seg til forskjellige typer
ekstremisme og ekstreme holdninger? Forskning på
ekstremisme og radikalisering internasjonalt er i liten
grad preget av bruk av primærkilder – så vi ønsket å
snakke direkte med ungdommer om hva de tenkte om
problemstillingene. I tillegg ville vi innhente informasjon
fra fagfolk som møter ungdommer, og forskere på feltet.
Vi ønsket også ut fra kartleggingen å få innspill på
hvilke tiltak, systemer eller programmet vi kan bruke i
kommunen for å forebygge ekstreme holdninger.
Helt konkret ønsket vi å utvide vår kunnskap om
ungdom og ekstreme holdninger i Fredrikstad:
Hva regnes som ekstreme holdninger, hvordan er
situasjonen knyttet til ekstreme holdninger lokalt og
hva kan vi gjøre med disse ekstreme holdningene?
Metodene vi har brukt for å undersøke problemstillingene er intervjuer (med fagfolk i kommunen, forskere
og andre ressurspersoner med innsikt i tematikken),
fokusgrupper (med fagfolk i kommunen og grupper av
ungdommer fra ungdomsskole og videregående skole)
og å få oversikt over forskning og teori på temaet.

Bakgrunn for kartleggingen
Fredrikstad kommune har siden 2014 arbeidet
målrettet med utvikling av tiltak og kompetanse
mot radikalisering og ekstremisme. Hovedfokuset
lå naturlig nok de første årene på tiltaksrettet arbeid
mot fremmedkrigere og pårørende, samt arbeid
mot organiserte høyreekstreme. Etter hvert ble
behovet for utvikling og kompetanse på universelt
forebyggende arbeid også større – og da særlig
med fokus på holdningsskapende arbeid.
Våren 2016 gjennomførte Fredrikstad kommune
Ungdata-undersøkelse, der noen av spørsmålene
handlet om radikalisering og ekstremisme.
Funnene var interessante og avdekket at en del
ungdommer i Fredrikstad svarte bekreftende på
spørsmål om støtte til blant annet fremmedkrigere
og støtte til bruk av politisk vold.
Fredrikstad Blad trykket i etterkant av
Ungdataundersøkelsen en avisartikkel med overskrift
«Hver tiende skoleelev i Fredrikstad støtter valget til
unge som har reist til Syria for å kjempe med våpen».
Ungdataundersøkelsen førte til diskusjoner både om
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Organisering og forankring
formen på spørsmålene, hvorfor ungdommene hadde
svart som de hadde svart – og om medias dekning
og framstilling av undersøkelsen.
For videre forebyggende innsats på feltet ble det
sentralt å få mer kunnskap om hvorfor ungdommene
svarte som de gjorde i Ungdataundersøkelsen, og
hvordan man skal innrette et forebyggende arbeid
mot ekstremisme på holdningsnivå. Hurtig Kartlegging
og Handling (HKH) ble valgt som metode, fordi det
er en framgangsmåte som gir relativt raske svar og
som har fokus på handling og tiltak.

Korus - Øst har bistått Fredrikstad kommune med
økonomisk tilskudd til gjennomføring av undersøkelsen,
samt kompetansestøtte underveis i arbeidet. Prosjektet
har hatt styringsgruppe sammensatt av rådmannens
koordineringsgruppe om radikalisering og voldelig
ekstremisme (med kommuneoverlege, spesialkonsulent

skole og forebyggende koordinator/SLT), samt
kommunalsjef helse og velferd og kommunalsjef
utdanning og oppvekst.

Avgrensninger
Radikalisering og ekstremisme er et mangefasettert
arbeidsfelt som ikke er enkelt å avgrense. Tematikken
omhandler blant annet forebygging av radikalisering
og voldelig ekstremisme gjennom holdningsskapende
arbeid (fremme demokrati, medborgerskap og kritisk
tenkning), å motvirke rasisme (gruppefiendtlighet og
hatkriminalitet), og oppfølging av ofre og utøvere av
terrorvirksomhet og/eller deltakelse i terrororganisasjon.
I denne HKH-undersøkelsen vil ikke tiltak rettet mot
fremmedkrigere eller organiserte/etablerte ekstremister bli behandlet, ei heller organisering av slik innsats.
Hovedfokuset har vært på hvordan ungdommer og
unge voksne i Fredrikstad forholder seg til ulike former
for ekstremisme på holdningsnivå lokalt og hva som
eventuelt kan gjøres for å forebygge ekstreme holdninger. Det betyr at fokuset i stor grad er universelt, både
på analyse- og tiltaksnivå. Målgruppen(e) er derfor
alle mennesker i et lokalsamfunn, på en skole eller i
Fredrikstad.
Fokuset er i stor grad rettet mot ungdommer og unge
voksne. Dette er ikke fordi vi i utgangspunktet tenker
at ungdommer er «verre» enn andre mennesker når
det gjelder ekstreme holdninger, men at forebyggingstiltak ofte vil fokusere på ungdommer, samt at
Ungdataundersøkelsen naturlig nok er gjennomført
med ungdommer som målgruppe.

KoRus - Øst (Kompetansesenter rus – region øst)
bistår kommunen i gjennomføring av Ungdata.
De har også kompetanse og erfaring med bruk av
kartleggingsmodellen Hurtig Kartlegging og Handling
(HKH). KoRus - Øst og Fredrikstad kommune har
siden vinteren 2017 samarbeidet om planlegging
og gjennomføring av en HKH-undersøkelse som
tar sikte på å undersøke temaet ungdommer og
ekstreme holdninger i Fredrikstad.
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Hurtig kartlegging og handling (HKH)
Hva er HKH?
Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) er en metode
utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO) som
er tilpasset norske, lokale forhold av Stiftelsen
Bergensklinikkene. Flere kompetansesentre for rus,
deriblant KoRus - Øst, anvender HKH i samarbeid
med norske kommuner. På engelsk benevnes ofte
HKH som «rapid assessment and response» (RAR).
Metoden tar sikte på å kartlegge et problem både gjennom å få oversikt over problemområdet samt pågående
innsats. HKH benytter seg av allerede eksisterende
data, og supplerer disse med kvalitativ og kvantitativ
metode der det er behov for ny kunnskap. Ved å bruke
eksisterende empiri kombinert med nye undersøkelser
kartlegges problemet eller utfordringen, samtidig som
man innhenter informasjon om pågående innsats/tiltak
på området.
Analysen gjøres ved hjelp av metodetriangulering.
Det betyr at man ser etter likhets- eller fellestrekk
ved resultater fra ulike kilder, for eksempel teori,
kvalitativ og kvantitativ metode. Dette gjør at HKH er et
verktøy som egner seg til å kartlegge og beskrive komplekse sammenhenger og samfunnsfenomen – og blir
en kombinasjon av et teoretisk og et praktisk perspektiv. Kartleggingen vil også kunne avdekke sviktsoner i
tjenestetilbudet og udekte behov som bør følges opp i
det videre arbeidet.

HKH-prosessen
Gjennomføring av en HKH-undersøkelse starter med
at det formuleres et behov eller problemområde som
ønskes kartlagt. Som tidligere nevnt, ønsket Fredrikstad
kommune mer kunnskap om ungdommer og deres
holdninger til ekstremisme – og hvordan man kan
jobbe med dette. Etter at samarbeid med Korus
- Øst var etablert vinteren 2017, satte kommunen
ned et kartleggingsteam som skulle gjennomføre selve
undersøkelsen. Dernest gjennomførte kartleggingsteamet en innledende konsultasjon i november 2017
som skulle samle lokale interessenter for å utforske
problemområdet initialt og diskutere hvordan man kan
tilnærme seg tematikken på en hensiktsmessig måte.
På både den innledende og avsluttende konsultasjonen
deltok enkeltpersoner fra kommunal virksomhet
(blant annet barnehage, skole, voksenopplæring,
8
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barnevern, skolehelsetjeneste, fritidsklubber,
ungdomsteam, flyktningetjeneste), politi, fylkeskommune/videregående skoler, ideelle og frivillige
organisasjoner (idrettslag, minoritetsorganisasjoner,
trossamfunn) og engasjerte enkeltpersoner. Det var
mellom 60 og 70 deltakere på begge samlingene.
Etter den innledende konsultasjonen lagde
kartleggingsteamet en plan for gjennomføring, med
valg av målgrupper og ulike kartleggingsverktøy.
Kartleggingsteamet bestemte seg for å gjennomføre
fokusgrupper med ungdommer og relevante ansattgrupper, samt supplere disse med dybdeintervjuer
med utvalgte ressurspersoner og forskere på feltet.
Bakgrunn for valg av metoder var at vi ønsket
ungdommenes perspektiv, og at fokusgrupper er en
egnet metode for å starte refleksjonsprosesser og
diskutere. Siden dette er et relativt nytt fagfelt for både
kartleggingsteamet og ansatte i kommunen, var det
også nødvendig å sette seg inn i gjeldende kunnskapsgrunnlag. I tillegg fikk deler av kartleggingsteamet i
oppdrag å sette seg inn i teori og forskning om
ungdommer og holdninger til ekstremisme.
Intervjuer, fokusgrupper og innhenting av forskning/
teori ble gjennomført fra januar til august 2018.
Dataene som ble samlet inn av kartleggingsteamet
ble analysert fortløpende og oppsummert i juni 2018.
I november 2018 ble interessenter samlet til en
avsluttende konsultasjon. Der ble funn fra undersøkelsen presentert sammen med analysen
– og noen forslag/innspill til handlingsplanen
ble presentert for å få tilbakemelding.

Kartleggingsteamet
Kartleggingsteamet har gjennomført selve kartleggingen gjennom å planlegge HKH-prosessen,
lage prosjektplan, utforme intervjuguide, gjennomføre
intervjuer, fokusgrupper og innhenting av forskning
– samt avholde innledende og avsluttende
konsultasjon, gjennomføre analyse og skrive rapport
og handlingsplan. Kartleggingsteamet har bestått
av representanter fra ulike offentlige virksomheter
(ungdomsskole, videregående skole, fritidsklubb,
kommuneadministrasjon) og studenter og andre
unge voksne fra lokalsamfunnet.

Metode/datainnsamling
En HKH-kartlegging baserer seg på bruk av forskjellige metoder for
informasjonsinnhenting. I denne HKH-prosessen er følgende metoder brukt:
►► Intervjuer med nøkkelinformanter: Disse er fagpersoner som arbeider med tematikken lokalt, i
andre kommuner og nasjonalt – lokale ressurspersoner og forskere på fagfeltet. Intervjuer og
samtaler ble gjennomført med Jørgen Haavardsholm (seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet),
Viggo Vestel (NOVA/Oslo met), Peder Nustad (HL-senteret) og Robin Malmroos
(Segerstedt-institutet). I tillegg ble fem lokale ressurspersoner intervjuet – fra frivillighet,
moskeer/trossamfunn og skole.
►► Fokusgrupper: Det er gjennomført til sammen 13 fokusgruppeintervjuer med ungdom fra
fritidsklubb (Gressvik fritidsklubb – alder 13-18), elever fra en ungdomsskole (10. trinn - Borge
ungdomsskole) og fra videregående skoler (Fredrik II, Greåker og Glemmen – VG1, VG2 og
VG3). Antall deltakere i gruppene varierte fra 5 til 25. Det er også gjennomført to fokusgrupper
med fagfolk – en lokalt og en på en samling av representanter fra forskjellige kommuner på
østlandsområdet. Kjønnsfordelingen var gjennomsnittlig, og oppdelte skoleklasser ble brukt
som fokusgrupper, noe som gjør utvalget variert. Deltakerne fra videregående skoler kom fra
forskjellige studieretninger, både studieforberedende og yrkesfaglige.
►► I tillegg er det gjort en kartlegging av pågående innsats
– hvilke tiltak som allerede gjøres for
å forebygge ekstreme holdninger i Fredrikstad.
►► Gjennomgang av teori og forskning på området.

Analyse
I intervjuene med nøkkelinformanter og i fokusgruppene tok
kartleggingsteamet utgangspunkt i problemstillingene vi ønsket
belyst; hva er ekstreme holdninger, hvordan er situasjonen lokalt
og hva kan vi gjøre? Det ble utarbeidet en intervjuguide med
informasjon om målet med kartleggingen og med følgende spørsmål:
►► Hva er ekstreme holdninger?
►► Hvordan er situasjonen i Fredrikstad?
►► En presentasjon av Ungdata-tall om ungdom og ekstreme holdninger.
Hvordan vurderer vi disse?
►► Forslag til tiltak for forebygging av ekstremisme
De samme spørsmålene ble brukt som utgangspunkt i innledende og avsluttende konsultasjon.
I analysearbeidet ble informasjonen fra innledende konsultasjon, intervjuer med nøkkelinformanter
og fokusgrupper samlet på de forskjellige temaene – og diskutert/drøftet i kartleggingsteamet,
i et fagnettverk om ekstremisme med representanter fra kommuner på østlandsområdet, og i den
avsluttende konsultasjonen.
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Funn
Hva er ekstremisme?
Kartleggingsteamet har gått gjennom norsk
litteratur på området, og særlig fokusert på tre
norske bøker som omhandler ekstremisme. Disse er
Ekstremismens kjennetegn (Lars Gule), Ekstremisme
(Kristian A. Bjørkelo) og I gråsonen – Ungdom og
politisk ekstremisme i det nye Norge (Viggo Vestel).
Vi vil ikke i denne rapporten gå grundig inn i innholdet,
men observerer at norsk og internasjonal litteratur
spriker i ulike definisjoner av ekstremisme og ekstreme
holdninger – og også problematiseringer knyttet opp
mot bruken av selve begrepet. Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
definerer ekstremisme som meninger eller standpunkt
som er i ytterkant av et meningsspektrum – altså det
å inneha posisjoner som skiller seg drastisk fra
majoriteten i samfunnet. Andre setter et skille ved
motstand eller avvisning av demokratiet som styreform,
eller mot bruk av vold som virkemiddel for å oppnå
politiske eller religiøse mål.
I fokusgruppeintervjuene fokuserte vi først på å invitere
deltakerne til å definere eller beskrive hva ekstremisme
og ekstreme holdninger er. Dette viste seg å være
utfordrende (- noe også teori og forskning på området
har vist).
Gjennomgående tematiserte både fokusgruppene
med skoleelever og voksne ansatte de samme
temaene og problemstillingene – på litt forskjellige
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måter og med litt forskjellige perspektiver.
Der vi i den neste delen av analysen bruker
«deltakerne» gjelder dette begge grupper.
Både fagpersoner og skoleelever problematiserer
og nyanserer i stor grad begrepene «ekstremisme»
og «ekstreme holdninger». De mener at begrepene i
stor grad blir personavhengige og at betydningen vil
variere ut fra kontekst. Egen forforståelse, verdier, tro,
politiske standpunkt vil påvirke hva man vurderer som
ekstremt. I tillegg mener mange det ligger en risiko
for normativitet i bruken av begrepet – at man ved å
definere noe som ekstremt eller som ekstremisme
også sier noe om hva som er ønskelig eller akseptert,
og at ekstremismen ikke er det. I tillegg problematiserer
deltakerne (både skoleelever og voksne ansatte) at
bruken av begrepet kan fungere diskriminerende og
stigmatiserende – enten ved at en majoritet definerer
hva en minoritet kan tro eller mene, men også at
myndighetene eller staten gjennom arbeid mot ekstremisme undertrykker religiøse, politiske eller ideologiske
meninger/ytringer som ikke er brudd på loven.
Deltakerne gjør likevel forsøk på å definere
ekstremismeeller hva som er ekstreme meninger.
Noen baserer seg på det som er unormalt eller i
ytterkant av hva som er vanlig. Andre setter et skille
ved bruk av vold eller annen kriminalitet/lovbrudd
– eller ved at et integritetsbrudd mot en annen
person har funnet sted.

Eksempler på dette kan være å forsvare eller
vise vilje til å bruke vold/makt/press for å oppnå
religiøse, politiske eller ideologiske mål eller
påføre andre sin egen overbevisning. Noen
av deltakerne fokuserer på individets selvbestemmelse og integritet, og setter et skille
ved om de ekstreme holdningene går ut over
andre. Sist, men ikke minst: Alle fokusgruppene
problematiserte og diskuterte forholdet mellom
meninger/tanker, ytringer og andre handlinger.
Noen mente at meninger/tanker i seg selv kan
være ekstreme, andre at det måtte være ytringer
eller handlinger for å kvalifisere.

Deltakerne i fokusgruppene
beskriver ekstreme holdninger
eller ekstremisme gjennom
bruk av følgende begreper:
►► Normbrudd, lager egne regler
►► Svart-hvit-tenkning – oss og dem
– jeg har rett, og alle andre tar feil
►► Anerkjenner eller respekterer
ikke demokratiske verdier
►► Hat – og hatefulle ytringer

Fokusgruppene eksemplifiserer ekstreme
holdninger og ekstremisme på flere måter
– påvirket av hvordan samtalen rundt definisjoner
forløp. Noen grupper trekker fram kriminelle gjenger
og organisert kriminalitet, fotballhooligans/casuals
og subkulturelle miljøer som befinner seg normativt
i samfunnets ytterkant. Andre fokuserer mer på
politisk ekstremisme (høyre- og venstreekstremisme),
religiøs ekstremisme (voldelig islamisme, sekter) eller
grupper som argumenterer for eller forherliger vold
som middel (fascistiske bevegelser, terrorister).
Ekstreme holdninger vises gjennom ulike former
for gruppefiendtlige holdninger som for eksempel
rasisme, antisemittisme, antisiganisme, islamofobi,
hat mot seksuelle minoriteter eller mennesker med
ulike funksjonsnedsettelser.

►► Motstand mot demokratiet
►► Legitimering av vold
- Målet helliger middelet
►► Dogmatisme/fundamentalisme
– bokstavtro tolkning av religion
eller politikk
►► Gruppefiendtlighet, fiendebilder mot
andre, avhumanisering av grupper
►► Propaganda og konspirasjonsteorier
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Teori og forskning
Det finnes beskrivelser av ekstreme miljøer med
base i eller tilknytning til Fredrikstad og Østfold.
Eksempler på dette er voldelige islamistiske miljøer
og ulike former for høyreekstreme, nazistiske
og/eller islamfiendtlige miljøer. Det å kartlegge
hvilke ekstreme holdninger eller handlinger som
forekommer i en kommune er utfordrende.
Det finnes en del norsk forskning som tar sikte
på å kartlegge holdninger og verdier knyttet til
forskjellige temaer – og som sannsynligvis også
kan ha overføringsverdi til Fredrikstad.

Hva er situasjonen i Fredrikstad?
Disse rapportene og kartleggingene er bare noen
av mange norske og internasjonale forskningspublikasjoner som tar sikte på å beskrive ekstreme holdninger
og forekomst av disse. Felles for rapportene er at
det er vanskelig å overføre dem direkte til Fredrikstad,
og at de inneholder mange feilkilder. Det er rett og
slett vanskelig å kartlegge hva folk mener. Samtidig
er det ikke tvil om at mesteparten eller alle de
ekstreme holdningene som er beskrevet i forskningen
forekommer også lokalt hos oss, og at kunnskap
om nøyaktig forekomst ikke er nødvendig for å
kunne se et behov for å kunne forebygge.

Vi har ikke gjort noen fullstendig
gjennomgang av disse, men
har blant annet sett på følgende
rapporter/kartlegginger:

I tillegg til rapportene til venstre
er det også utgitt flere statlige
veiledere og strategiske
dokumenter:

►► Holdninger til ekstremisme blant
skoleungdom (Anders Bakken og
Viggo Vestel)

►► Regjeringens strategi mot hatefulle
ytringer 2016-2020

►► Assimilering på norsk
– FAFO-rapport 2016:43
►► Antisemittisme i Norge? (HL-senteret)

►► Handlingsplan mot antisemittisme
2016-2020
►► Handlingsplan LHBTI:
Trygghet, mangfold, åpenhet

►► Holdninger til jøder og muslimer
i Norge i 2017 (HL-senteret)
►► Antisiganisme, stereotypier og
diskriminering av rom (HL-senteret)
►► Muslimfiendtlige holdninger i Norge
– en kunnskapsgjennomgang (Minotenk)

Disse gir beskrivelser av forekomst og utbredelse av
ekstreme holdninger og ekstremisme, og de kommer
med anbefalinger om strategier og tiltak. Samtidig
som det kan være utfordrende på vitenskapelig vis å
kartlegge omfang og typer holdninger i populasjonen,
vil en kvalitativ tilnærming for eksempel gjennom
fokusgrupper kunne gi oss noen svar.

Fokusgruppene framhever at det er vanskelig å vite
konkret omfanget og utbredelsen av både ekstreme
organiserte miljøer, og organiserte holdninger.
En del vil gå langt i å skjule holdningene sine
– og det kan være vanskelig å vite hvor utbredt et
problem er. Noen av deltakerne mener at det er mer
ekstreme holdninger hos flere enn vi tror, nettopp
fordi mange av holdningene ikke blir «flagget» så
høyt i offentligheten. Samtidig er det mange som
mener at ekstreme holdninger for eksempel knyttet
til gruppefiendtlighet ikke er et utbredt problem i
befolkningen generelt.
Mange av elevene er opptatt av at de som
ungdomsgruppe ikke er noe større problem enn
voksenpopulasjonen, snarere tvert imot. Flere mener
at voksengenerasjonen og eldre folk i Fredrikstad har
større holdningsproblemer enn ungdomspopulasjonen.
De forklarer det blant annet med at ungdommer
har vokst opp i miljøer preget av mangfold på for
eksempel etnisitet og religion i større grad enn
tidligere generasjoner, som gjør at de potensielt
er mer tolerante og har mer kompetanse på å
håndtere ulikhet.
Fokusgruppene trekker fram marginale miljøer som
av forskjellige grunner ikke har mye kontakt med
majoritetssamfunnet – for eksempel knyttet til små
religiøse miljøer eller sekter. Ekstreme holdninger
som bevisst eller ubevisst kommer til syne gjennom
bruk av skjellsord som «jøde», «neger» eller «homo»
trekkes også fram. En del eksemplifiserer også
ekstreme holdninger som ytres gjennom kommentarfelt
på nett, og gjennom ulike sosiale medier. Rasisme,
fremmedfrykt og islamofobi trekkes fram som de
vanligste gruppefiendtlige holdningene, særlig blant
voksne og eldre.

I diskusjonen rundt hva som egentlig er ekstremisme,
trekkes også mobbing, vold, kriminalitet og negativ
sosial kontroll inn.
Profetens Ummah og miljøet rundt fremmedkrigerne
som reiste til Syria/Irak blir nevnt, men da mest som
et problem som er mindre relevant i dag. Aktiviteten til
den Nordiske motstandsbevegelsen blir trukket fram i
mange av fokusgruppene – der de beskriver å ha sett
klistremerker og plakater fra organisasjonen, samt
fått med seg de politiske markeringene som har vært
i Fredrikstad.

Eksempler eller uttrykk for
ekstreme holdninger/ekstremisme
som trekkes fram i fokusgruppene
er blant annet:
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Rasisme/fremmedfrykt
Nazisme/fascisme
Venstreekstremisme
22. juli
Terrorisme
Homofobi
Motsetninger sunni/shia
Diskriminering
Islamofobi
Antisemittisme
Antisiganisme
Ekstrem religiøsitet
Jihadisme/salafisme
Religiøse sekter
Konspirasjonsteorier

►► Holdninger til innvandring og integrering
i Norge: Integreringsbarometeret 2018
(Institutt for samfunnsforskning)
►► Hatytringer og hatkriminalitet
(Likestillings- og diskrimineringsombudet)
►► Det kan skje igjen – om antisemittisme
og rasisme i skolen (Eidsvågutvalget)

12

Ungdommers holdninger til ekstremisme i Fredrikstad

Ungdommers holdninger til ekstremisme i Fredrikstad

13

Hvordan tenker vi rundt Ungdata-tallene
om ungdommer og ekstremisme?
Våren 2016 gjennomførte Fredrikstad kommune
Ungdataundersøkelsen. Elever fra ungdoms- og
videregående skole deltok i undersøkelsen. Antallet
respondenter var 4.779 totalt, der 2.447 var ungdomsskoleelever og 2.332 fra videregående. Svarprosent i
undersøkelsen var 88 % i ungdomsskolen og 65 % i
videregående. Ungdataundersøkelsen berører en
lang rekke temaer om forhold ved de unges liv, og i
2016 valgte Fredrikstad å ta med en tilleggsmodul
som omhandlet radikalisering/ekstremisme.

1.
I hvor stor grad mener du
det kan forsvares at noen
bruker vold for å oppnå
oppmerksomhet om en
politisk sak som mange
synes er viktig?

2.
I hvor stor grad mener
du det kan forsvares at
noen bruker vold for å
oppnå politisk endring i
dagens Norge?

14
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Det ble stilt fem spørsmål om temaet politikk og
samfunn; tre som handlet om støtte til bruk av
politisk vold i forskjellig kontekst, og to om støtte til
ungdommer som hadde reist til Syria for henholdsvis
å sloss med våpen eller å støtte humanitært.
Omtrent 1000 av respondentene besvarte ikke
spørsmålene om ekstremisme.
Det var mellom 3,7 og 5 prosent som forsvarte bruk av
politisk vold i forskjellige kontekst, og 7,6 prosent som
i stor eller svært stor grad støttet de unge som hadde
reist til krigen i Syria for å kjempe med våpen.

3.
I hvor stor grad mener du
det kan forsvares at noen
bruker vold for å oppnå
politisk endring andre
steder i Europa?

4.
De siste årene har en del
unge dratt fra Norge til
krigen i Syria. I hvor stor
grad støtter du valget til
de ungdommene som
har dratt for å kjempe
med våpen?

5.
De siste årene har en
del unge dratt fra Norge
til krigen i Syria. I hvor stor
grad støtter du valget til
de ungdommene som har
dratt for å hjelpe til på en
ikke-voldelig måte?

Ungdommers holdninger til ekstremisme i Fredrikstad
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Etter publisering av resultatene fra Ungdata, laget
lokalavisa Fredrikstad Blad en avisforside som lød:
«Hver tiende skoleelev i Fredrikstad støtter valget til
unge som har reist til Syria for å kjempe med våpen».
Overskriften var fulgt av et bilde av marsjerende
IS-soldater. Oppslaget og undersøkelsen førte til
mye debatt både lokalt og nasjonalt, også fordi
tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i
Skedsmo og Oslo kommuner i samme tidsrom.
Det er alltid feilkilder i slike undersøkelser
– og mye kan sies om metodiske utfordringer.
Samtidig samsvarer tallene for Fredrikstad i stor
grad med data fra Skedsmo og Oslo. Selv om
det her kan være grunn til å stille spørsmål
knyttet til validitet og reliabilitet, gir resultatene et
interessant utgangspunkt for videre undersøkelse
- for å få mer innsikt i hva som «ligger bak» tallene.
Spørsmålene fra Ungdata ble derfor tatt opp
i fokusgrupper og intervjuer i forbindelse med
HKH-kartleggingen.
Deltakerne gir litt forskjellig respons i hvordan de
ser på resultatene i seg selv. Noen mener at de
er faretruende høye, og uttrykk for problematiske

holdninger i ungdomsmiljøene. Andre mener at den
prosentvise støtten er lavere enn de hadde trodd,
og blir ikke nevneverdig bekymret.
I rapporten «Holdninger til ekstremisme – Ungdata
Oslo 2015» har Viggo Vestel og Anders Bakken
tatt for seg de samme spørsmålene som ble brukt
i Ungdataundersøkelsen i Fredrikstad 2016. Deres
undersøkelse tar for seg Ungdataundersøkelsen Ung
i Oslo fra 2015, hvor 8.500 respondenter fra 16-19 år
(videregående skole) har deltatt. Undersøkelsen har
en svarprosent på omtrent 70 prosent. Her har man
blant annet sett nærmere på temaer som «støtte til
politisk vold og fremmedkrigere», «konflikter i verden
mellom islam og vesten», «vekting av nasjonal lov
og religiøs praksis» mm.
Forskerne viser til at de fleste (59-66 %) tar
kategorisk avstand fra vold som politisk virkemiddel
og fremmedkrigere. Det en del (10 %) som ikke vet,
og 25 % støtter i liten eller noen grad. Men: Det
finnes noen ungdommer som går langt i å støtte
ekstreme posisjoner. Ca. 3 % mener at det i stor
eller svært stor grad kan forsvares å bruke vold
for å oppnå politiske endringer i Norge eller Europa.

Flere trekker fram svakheter ved spørsmålene og undersøkelsen,
for eksempel:
►► Spørsmålene er tvetydige – og det er vanskelig å vite hva man egentlig svarer på.
For eksempel er spørsmålet om støtte til fremmedkrigere uklart fordi man ikke
oppgir eller skiller på hvilken part i krigen det kjempes for
►► Situasjonen i Syria og Midtøsten har forandret seg fra 2010 til 2016
– og at de som reiste tidlig i perioden gjorde det i en annen kontekst enn
de som reiste seint
►► Er tallene egentlig uttrykk for reelle meninger?
►► Det er forskjell på å støtte/forstå folks behov for å bistå/hjelpe i konflikter
– og å støtte alt de gjør der nede

Vestel og Bakken skriver:

<Det er viktig å understreke at ingen av disse
forholdene i seg selv er et direkte tegn på at ungdom
støtter ekstremister eller identifiserer seg selv som
ytterliggående islamkritikere eller radikale islamister.
De kan likevel være viktige, fordi de forteller noe om
det «omlandet» av holdninger og standpunkter som
en del ekstremistmiljøer kan ha å spille på blant
ungdom generelt. Samtidig viser undersøkelsen at
det er svært få ungdommer som kombinerer de
mest ekstreme standpunktene.>

►► Vanskelig å vite i hvilken grad ungdommenes holdninger er like eller forskjellige
fra voksenbefolkningens holdninger – siden vi ikke har tilsvarende undersøkelser
fra den populasjonen

16
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Hva kan vi gjøre for å forebygge
ekstreme holdninger?
Det finnes en lang rekke statlige handlingsplaner,
strategier, og en del forskning på anbefalte strategier
for forebyggende tiltak mot ekstreme holdninger.
Dette kan handle om tiltak mot fordommer, rasisme
og andre gruppefiendtlige holdninger, og/eller hvordan
man kan bygge motstandsdyktige ungdommer
gjennom for eksempel fokus på demokrati/
medborgerskap, dialogkompetanse, konflikthåndtering,
kunnskap og sosiale ferdigheter.
I denne rapporten vil vi ikke gå grundig inn i disse
anbefalingene, men viser til listen over anbefalt
litteratur bakerst i rapporten.

Noen av anbefalingene som går igjen er:
►► Å benytte seg av de arenaene der ungdommer allerede er, for eksempel skoler og fritidsklubber.
►► Skolen som arena trekkes særlig fram fordi det er en arena der alle ungdommer oppholder
seg (universell), det er profesjonelle voksne tilstede som er viktige ressurser, ungdommene
inngår i allerede eksisterende fellesskap og skolen har et verdibasert mandat i tillegg til rollen
som kunnskapsformidler.

Et absolutt flertall av deltakerne i fokusgrupper og
intervjuer er enige om at ekstreme holdninger bør
forebygges, til tross for at begrepene er uklare og at
vi ikke har full oversikt over forekomst. Samtidig mener
mange at det er vanskelig å vite hva som kan virke
som forebyggende tiltak.
Fokusgruppene trekker fram en lang rekke arenaer
som velegnet for forebyggende arbeid mot ekstreme
holdninger, særlig barnehage, skole, fritidsklubber,
organisasjoner/foreninger, lokalpolitikken, trossamfunn
og lokalsamfunn. Deltakerne er opptatt av å trekke
fram at ikke bare barn og unge bør være målgruppe(r),
men også voksne og eldre. Deltakerne i fokusgruppene
trekker fram behov for fritidstilbud for ungdommer som
forebyggende tiltak, og også et behov for åpne møteplasser der innbyggerne kan møtes på tvers av bosted,
sosioøkonomisk status, kulturell/religiøs bakgrunn mm.

Fokusgruppene trekker fram
følgende som mulige strategier
i et forebyggende arbeid mot
ekstremisme og ekstreme
holdninger i Fredrikstad:
►► Undervisning kombinert med refleksjon
– på områder/fag som etikk, KRLE,
filosofi, psykologi, historie og samfunnsfag
►► Holdningskampanjer
►► Fagfornyelsen/nye læreplaner med fokus
på livsmestring, demokrati/medborgerskap, bærekraft og kritisk tenkning.
►► Kompetanseheving for fagpersoner

Fokusgruppene med fagpersoner er opptatt av at
innsatsen så langt det lar seg gjøre bør være kunnskapsbasert, at det gjøres koblinger til andre kommuner
og offentlige tjenester, og at man anerkjenner utfordringer og problemer – men samtidig at man passer seg for
fordommer, stigmatisering og diskriminering.

►► Workshops, dialogmøter og seminarer
som møteplasser for refleksjon
og diskusjon

►► Skolens forebyggende arbeid mot ekstreme holdninger må kobles til den ordinære
undervisningen og læreplanmål, og inngå som en del av skolens helhetlige arbeid.
►► Fritidsklubber trekkes fram siden det er en «fri» arena med løs organisering og få maktforskjeller
– og en arena med tradisjon for ung-til-ung-formidling.
►► Det forebyggende arbeidet må bygges langsiktig og ikke bestå av ulike stunts som
gjennomføres løsrevet fra hverandre.
►► Det forebyggende arbeid må inngå i en troverdig og helhetlig kontekst. Hvis man skal arbeide
for å styrke demokrati og medborgerskap, må dette ikke bare bli ord – men også en demokratisk
praksis som ungdommene anerkjenner.
►► Det er sentralt at man fokuserer mer på hva man ønsker å oppnå, enn hva man vil motvirke.
For eksempel er det bedre å fokusere på å bygge dialogkompetanse enn å jobbe mot rasisme.
Samtidig er det viktig å anerkjenne gruppefiendtlighet rettet mot minoriteter og deres opplevelse
av dette.
►► Tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom forskjellige offentlige tjenester/nivåer og
sivilsamfunnet trekkes fram som virksomt. Det er også sentralt med lokal forankring av arbeidet,
og at det er tilpasset lokal kontekst.
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Pågående innsats
Fredrikstad kommune har rutiner for varsling av
bekymring for miljøer og enkeltpersoner – knyttet til
radikalisering og ekstremisme, samt tiltak å sette inn
ved behov. Disse vil ikke bli omtalt i denne rapporten,
siden fokus vil ligge på universelle tiltak for å forebygge
ekstreme holdninger.

Temaer som har blitt behandlet i Dyp debatt er blant
annet radikalisering/ekstremisme, 22. juli, Norges
militære intervensjoner i Midtøsten, fordommer/rasisme,
menneskerettigheter, ytringsfrihet for nazister og
mye annet. Dyp debatt videreføres som tiltak.

Fredrikstad kommune har, som mange andre kommuner, forskjellige innsatser som kan sees på som tiltak/
systemer som forebygger ekstreme holdninger og/eller
setter kommunen i stand til å jobbe med dette. I tillegg
har kommunen på grunn av den lokale situasjonen
hatt spesielt fokus på radikalisering og ekstremisme
de siste årene. Dette er et arbeid kommunen ikke kan
gjøre alene, men sammen med andre offentlige etater
og tjenester (fylkeskommunale, politi og andre), samt
ulike aktører fra sivilsamfunnet. Eksempler på dette er
Dialogforum Østfold, som arbeider med interreligiøst
dialogarbeid, ulike trossamfunn og ideelle organisasjoner som Kirkens bymisjon, Røde kors og Blå kors.

Noen ungdomsskoler (blant annet Gudeberg og
Kråkerøy ungdomsskoler) har i flere år gjennomført
valgfaget «Demokrati i praksis» på ungdomsskoletrinnet. Det har vært samarbeid mellom valgfaget
og koordineringsgruppen knyttet til enkelte opplegg
om radikalisering og ekstremisme på skolen,
valgfaggruppene har deltatt på demokratiworkshops
på Utøya flere år på rad, og kommunen har støttet
ulike opplegg med tilskuddsmidler. Eksempel på
sistnevnte er visning av film om Utøya med
pedagogisk opplegg – gjennomført av valgfagsgruppa for resten av skolens elever.

Undervisningsopplegg mot radikalisering,
ekstremisme og hatkriminalitet

Dialogforum Østfold og Fredrikstad kommune
har i samarbeid etablert avdeling i Fredrikstad for
interreligiøst dialogarbeid, formelt stiftet juni 2016.
Kommunen har støttet arbeidet med 130.000 kr
gjennom IMDI-tilskudd til forebygging av radikalisering.
et interreligiøse dialogarbeidet har en opplagt
egenverdi, men kan også fungere forebyggende
mot ekstremisme gjennom tettere bånd mellom
trossamfunnene, en mer åpen dialog om religiøse
spørsmål samt tettere kontakt mellom kommunen
og trossamfunn. Per 2019 er det etablert samarbeid
mellom kommunen og Dialogforum Østfold, blant
annet med planlagte skolebesøk.

Etter initiativ fra Bystyret utviklet Fredrikstad kommune
i 2015 et undervisningsopplegg for ungdomsskolen
i samfunnsfag om radikalisering og ekstremisme.
Opplegget er en tilpasning av opplegg utviklet av
Salto-ordningen i Oslo kommune for videregående
skole, og er prøvd ut på alle ungdomsskoler i
kommunen. Tilbakemeldingene har i hovedsak
vært positive – og det er gjort nyttige erfaringer om
undervisning på temaet. Undervisningsopplegget
har vært gjennomført på alle ungdomsskolene siden
2015 – enten på 9. eller 10. trinn og videreføres.

Demokrati i praksis

Interreligiøst dialogarbeid

Workshops for ungdom

Arbeid for å øke valgdeltakelsen

I desember 2016 arrangerte koordineringsgruppen
i samarbeid med Interbridge (en sosial entreprenørvirksomhet) workshop for ungdommer i byen med fokus
på medborgerskap og lokal identitet. 15 ungdommer
fra videregående skoler deltok på workshop med
temaer som identitet, konflikthåndtering, engasjement
for lokalsamfunnet, visjoner for Fredrikstad, samt
ekstremisme/radikalisering. I januar 2017 arrangerte
koordineringsgruppen en workshop for ungdommer
engasjert i frivillighet og politikk i Fredrikstad.
Tanken var å samle ungdommer som er engasjert
lokalt i politikk gjennom partipolitiske ungdomsorganisasjoner eller andre ideelle organisasjoner,
samt ungdommer engasjert i frivillig arbeid. Tema
var forebygging av radikalisering og ekstremisme,
og 30 ungdommer deltok.

Fredrikstad kommune har de siste årene hatt
synkende valgdeltakelse (på lik linje med andre
norske kommuner og landet som helhet) – og unge
velgere og velgere med etnisk minoritetsbakgrunn
stemmer i enda mindre grad enn andre velgergrupper.
Fredrikstad kommune har i forbindelse med de
siste valgene prøvd ut forskjellige tiltak for å øke
valgdeltakelsen. Dette har blant annet handlet om
arrangementer og informasjonsarbeid i utvalgte
valgkretser og rettet mot utvalgte målgrupper.
I tillegg er det i forbindelse med valget høsten 2019
gjennomført et prosjekt kalt «Demokratiguidene»
- unge mennesker som får i oppdrag å møte
ungdommer og andre for å øke valgdeltakelsen.

Basert på erfaringene fra disse og med et ønske
om å ta samarbeidet rundt Dyp debatt videre,
arrangerte Fredrikstad kommune høsten 2018
workshops for ungdom om demokrati og medborgerskap – i samarbeid med Minotenk (minoritetspolitisk
tenketank). Omtrent 20 ungdommer fra 14-20 år
deltok gjennom høsten på sju treff som blant annet
omhandlet identitet, rasisme og fordommer, vårt
politiske system, kritisk tenkning og lokalt engasjement.
En lignende workshop ble gjennomført i oktober 2019
– der 20 ungdommer og unge voksne fra 16-25 år
samlet seg til en helgeworkshop om demokrati og
medborgerskap i et samarbeid mellom Minotenk
og Fredrikstad kommune.

Mange fagpersoner oppgir at manglende kompetanse
er en av flere grunner til at de synes radikalisering og
ekstremisme er et utfordrende fagfelt å engasjere seg
på. Fredrikstad kommune har gjort flere tiltak for å
møte dette behovet:

Kompetanse

Minikurs om radikalisering og ekstremisme
Kommunen har gjennomført en lang rekke minikurs
for kommunale virksomheter, sivilsamfunnsaktører
og andre offentlige tjenester. Minikurset varer fra
2 timer til en hel dag – og tar sikte på å gi kompetanse
til deltakerne, samt refleksjon rundt sentrale
problemstillinger. Opplegget bygger på utveier.no
– en kunnskapsportal utviklet av RVTS Øst.

Dyp debatt
Dyp debatt er et samarbeidsprosjekt mellom de
videregående skolene i Fredrikstad, Fredrikstad
kommune og Litteraturhuset Fredrikstad. Dyp debatt
startet opp høsten 2016 som et forsøksprosjekt
inkludert i Fredrikstad kommunes prosjekt for å
forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
Mål med Dyp debatt er å engasjere videregående
skoleelever i samfunnsfaglige spørsmål med dyktige
og engasjerende forelesere, stimulere til debatt og
interesse for samfunnsfaglige tema, legge til rette for
et diskusjons- og debattklima preget av respekt for
forskjellige ståsteder og legge til rette for at ungdom
kan engasjere seg i samfunnsfaglige spørsmål.
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Analyse og oppsummering
Hvordan møte ekstremisme – konkret?

Dembra

I etterkant av minikursene og i kontakt med
ungdoms- og videregående skoler, kom det fram
et kompetansebehov, nemlig hvordan vi som
profesjonelle møter ekstreme holdninger og
ytringer konkret i arbeidshverdagen. Dette ligger
til en tidlig innsats mot radikalisering, og er et
komplisert tema som ikke er behandlet mye i norsk
faglitteratur. Kommunen arrangerte med dette
som utgangspunkt et seminar høsten 2016 med i
underkant av 100 deltakere fra hele praksisfeltet.

Haugeåsen ungdomsskole ønsket på eget initiativ å
gjennomføre Dembra på sin skole i 2017. Dembra er et
kompetansehevingsopplegg for skoler om forebygging
av antisemittisme, rasisme og udemokratiske
holdninger drevet av Holocaustsenteret. Mer info
om Dembra her: http://www.dembra.no.Arbeidet
videreføres i ordinær drift. Kråkerøy ungdomsskole
har fra høsten 2019 blitt med som Dembra-skole.

Undervisning og skoleaktivitet
I tillegg har kommunen avholdt, bistått med eller vært
deltakere i ulike typer undervisning og skoleaktivitet om
radikalisering/ekstremisme, og andre tilliggende temaer.
Eksempler på dette har vært temadag om ekstremisme
i samarbeid med Just Unity på Cicignon ungdomsskole,
et samarbeid med videregående skole om bruk av
undervisningsopplegget, og kontakt med andre
kommuner om erfaringer med undervisningsopplegget.

Helhetlig innsats for demokrati
og medborgerskap
Fredrikstad kommune har gjennom arbeidet med
HKH-undersøkelsen og annen koordinering av innsatsen mot ekstremisme og radikalisering, begynt
arbeidet med å etablere en overordnet struktur som
«binder» det forebyggende arbeidet på universelt nivå
sammen. Dette vil utformes mer konkret framover, men
vil sannsynligvis ta form av et demokratinettverk eller
–partnerskap som binder forskjellige aktører sammen
for koordinering av arbeidet, erfaringsutveksling og et
forsøk på å samle innsatser i en felles retning.

Funnene i HKH-undersøkelsen bekrefter i stor grad
det vi finner i forskning og tilgjengelig litteratur på
området. Ekstremisme og ekstreme holdninger er
begreper som i dagligtalen kan bety mye forskjellig.
Også forskerne strever med å finne klare definisjoner
- noe som medfører at begrepene i stor grad blir
avhengige av hvilken person som bruker dem, og
hvilken kontekst de brukes i. Og sist, men ikke minst:
Fordi begrepene ofte brukes til å beskrive uønskede
eller negative holdninger i relasjon til noe som er
ønsket/foretrukket, risikerer man i arbeidet å bli
normativt preget. Dette går igjen både i forskningen,
i innledende og avsluttende konsultasjon, og i
fokusgruppeintervjuene med profesjonelle.
Samtidig viser funnene i HKH-undersøkelsen
og forskning at det er en forekomst av
holdninger, ideologi og praksis som kan
være en trussel mot hvordan fellesskapene
våre fungerer, og en trussel mot etniske,
religiøse, politiske eller andre minoriteter.
Det er utfordrende å måle direkte forekomst
av ekstreme holdninger, selv om det er gjort
noen forsøk på dette som kan antyde noe.

Det er mer utfordrende å nå voksenbefolkningen
med forebyggende innsatser, noe vi også ser
på andre områder som rusforebygging og
forebygging av psykisk uhelse.
Flere av fokusgruppene trekker imidlertid fram foreldre
som en viktig målgruppe – både fordi ungdommer blir
påvirket hjemmefra, og fordi ekstremt holdningsgods
også finnes i voksenpopulasjonen.
Det finnes ikke per i dag foreldrerettede ekstremismespesifikke innsatser, også fordi dette per nå gjelder
et lite antall foreldre. Kommunen har flere innsatser
rettet mot foreldre som målgruppe i tillegg til ordinært
tjenestetilbud (helsevern barn og unge, barnevern,
PPT, forebyggende tjenester til barn, unge og
familier), både universelle og selektive.

Samtidig er det ikke tvil om at hatytringer, gruppefiendtlige holdninger og andre ekstreme posisjoner
er negativt for deltakelse, engasjement og trivsel/liv
i våre lokalsamfunn, noe som også nødvendiggjør
en forebyggende innsats.
Fokusgruppene med skoleelever og med
fagpersoner synliggjør at dette er et komplisert
felt å intervenere i, men at det samtidig er
forventet og nødvendig.
Det finnes mange arenaer å jobbe forebyggende
på, men skoler, fritidsklubber, bibliotek og foreninger/
organisasjoner i sivilsamfunnet trekkes fram.
En utfordring med mange tiltak og programmer
på feltet er at de utelukkende målretter ungdom.
Barn kan også være en egnet målgruppe, særlig
for innsatser som fremmer dialog, mangfold og
medborgerskap. Samtidig er en del av problemstillingene som trekkes fram i denne rapporten
såpass komplekse og sammensatte at de krever et
visst modenhets- og kunnskapsnivå for å gå inn i.
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Vurderinger og anbefalinger
Ut fra resultatene i HKH-kartleggingen og litteratur
og forskning på området, vil vi i denne rapporten
trekke fram følgende områder som det bør satses
på og bygges opp tiltak/systemer rundt.

Forskningen og fokusgruppene vektlegger at ikke
arbeidet gjøres som enkeltstående «stunts», men som
innsatser i en helhetlig strategi over tid.

Kompetanseheving:

Et arbeid mot ekstreme holdninger og for demokrati
og medborgerskap må henge sammen med hvilken
praksis som er i kommunen. Dersom ungdommer
skal styrkes i troen på at engasjement og deltakelse
er ønsket, må det vises også for eksempel i
praksis gjennom elevråd, ungdomsråd og andre
medvirkningsarenaer.

Barn, ungdom, foreldre og befolkningen generelt bør
ha kompetanse på innsatsområdene som nevnes over.
Særlig vil dette gjelde kompetanseheving for ansatte
i kommunen og andre offentlige tjenester vil kunne ha
eller få et spesielt ansvar for forebyggende innsats
på området. Det er nye temaer for mange, ofte kontroversielle og kan utfordre profesjonell yrkesrolle ved
å gå inn på fagområder som religion og politikk.

Møteplasser/arenaer:
Å skape felles møteplasser for dialog, meningsutveksling og demokratisk praksis er sentralt.
Disse kan både brukes til å fremme ønsket utvikling på
områder som demokrati, medborgerskap, dialog, kritisk
tenkning og toleranse, men også motvirke fordommer
og gruppefiendtlighet. Eksempler på møteplasser kan
være i barnehage/skole, på fritidsklubber, kulturarenaer
eller i foreninger/organisasjoner i sivilsamfunnet.

Sivilsamfunnet:
Resultatene fra Ungdataundersøkelsen har blitt grundig
drøftet i fokusgruppene, og nøkternhet og edruelighet til
resultatene blir framhevet som nødvendig. Det tatt opp
mange metodiske problematiseringer knyttet til spørsmålene som er brukt, og resultatene vekker ikke massiv
bekymring blant deltakerne i fokusgruppene. Det virker
ikke som om situasjonen er mer alvorlig i Fredrikstad
enn i andre byer der tilsvarende undersøkelser er
gjennomført. Samtidig viser resultatene en tendens
som kan være et godt utgangspunkt for å iverksette
viktige faglige diskusjoner og forebyggende innsats
- for eksempel rettet mot personer som støtter vold
som politisk, ideologisk eller religiøst virkemiddel.
Medias dekning av problemområdet er et annen
interessant tema som trekkes fram. I fokusgruppene
har det vært diskusjoner rundt eksempler som kan
skape polarisering og ekstreme holdninger. Det har
også kommet frem eksempler på hvordan media som
demokratisk aktør kan motvirke ekstreme holdninger
og stimulere til gode debatter og demokratisk praksis.
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Temaområder som trekkes fram
som mulige innsatsområder er:
►►Demokrati og medborgerskap
►►Menneskerettigheter
►►Ytringsfrihet og -ansvar
►►Kritisk tenkning/kildekritikk
►►Demokratiske ferdigheter
►►Kommunikasjons- og dialogkompetanse
►►Toleranse
►►Konflikthåndtering
►►Nettvett
►►Gruppefiendtlige holdninger av alle slag
(rasisme, islamofobi, antisiganisme,
antisemittisme, homofobi mfl)
►►Konspirasjonsteorier
►►Hatytringer og –kriminalitet

Det er sentralt at offentlige tjenester samarbeider
tett med sivilsamfunnets aktører på disse
områdene, nettopp fordi sivilsamfunnet og
frivillig innsats er sentrale komponenter i et
demokratisk samfunn.
Samarbeidet må bygge på likeverdige posisjoner,
og ikke slik at kommunen «bruker» sivilsamfunnet
utelukkende for å oppnå egne mål.

Samarbeid på tvers:
Forebygging av ekstreme holdninger er et komplisert
fagområde, med mange forskningshull og relativt
sett lite oppsummert kommunal praksis på området.
Det fordrer tett kontakt med statlig og regionalt nivå,
samt andre kommuner og organisasjoner som
arbeider på området.

Langsiktig innsats:
Forebygging på holdningsnivå – og bygging
av demokratisk praksis og medborgerskap
er langsiktig arbeid.

Sammenheng mellom teori og praksis:

Eksisterende innsatser:
Det er all grunn til å fortsette med eksisterende
innsatser på området, for eksempel interreligiøst
dialogarbeid, Dyp debatt, ungdomsworkshops og
Dembra. Innsatsen bør imidlertid gjøres mer helhetlig,
med felles målsettinger og arbeidsmetoder.

Skole:
Skolen er en god arena for forebyggende innsats.
Samtidig har skolen mange områder de skal jobbe
med å undervise på, og forebygging av ekstreme
holdninger er bare ett av mange. Samtidig vektlegger
fagfornyelsen demokrati, medborgerskap, kritisk
tenkning, livsmestring og bærekraft som sentrale
temaer, noe som også forplikter skolene til å jobbe
med disse områdene.

Fritidsklubber og bibliotek:
Fritidsklubbene kan være et godt utgangspunkt
for etablering av arenaer for refleksjon, kunnskap,
diskusjon og utvikling av demokratiske ferdigheter.
Dette kan skje både gjennom samtalegrupper,
workshops og ung-til-ung-formidling. Det samme
gjelder bibliotek.

Fokusområder:
Det kan være hensiktsmessig å rette innsatsen
primært mot å fremme demokrati, medborgerskap
og ulike kompetanser, heller enn å ha innsatsen som
primært forebygging av ekstremisme. Dette handler
ikke om å «skjule» hensikten med arbeidet, men rett
og slett en erkjennelse av at det er mer produktivt å
fokusere på hva vi ønsker, enn hva vi «ikke vil ha».
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Handlingsplan

Anbefalt litteratur

MÅL

TILTAK

ANSVARLIG

TIDSPLAN

ØKONOMI

Koordinering av universell forebyggende innsats
mot ekstremisme

Legges til eksisterende
koordineringsgruppe

Forebyggende
koordinator

Våren
2020

Eksisterende
ressurser

Gjøre HKH-rapporten
og konklusjoner/
anbefalinger kjent og
forankre arbeidet i
Fredrikstad kommune

Politisk behandling av rapporten
som orienteringssak i relevante
råd og utvalg

Forebyggende
koordinator

Våren
2020

Eksisterende
ressurser

Kompetanseheving
og utvikling

Innblikk i andre
kommuners og lands
erfaringer på området

Antisemittisme i Norge? (HL-senteret)
Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom (HL-senteret)
Assimilering på norsk – FAFO-rapport 2016:43
Dembra: Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). 2016
Det kan skje igjen – om antisemittisme og rasisme i skolen (Eidsvågutvalget)
Ekstremisme (Kristian A. Bjørkelo)

Administrativ behandling av
Forebyggende
rapporten i relevante ledergrupper koordinator

Våren
2020

Eksisterende
ressurser

Seminar om universell
forebygging av ekstremisme

Koordineringsgruppe
(eksisterende)

I løpet av
2020

Søke tilskuddsmidler

Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. En kunnskapsstatus.
Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik. PHS forskning 2015:2

Tilby organisasjoner og
virksomheter foredrag om
universell forebygging av
ekstreme holdninger

Koordineringsgruppe
(eksisterende)

Oppstart
i løpet av
2020

Eksisterende
ressurser

Handlingsplan LHBTI: Trygghet, mangfold, åpenhet

Benytte eksisterende
kommunepraksisnettverk til
kompetanseheving og
videreutvikling av arbeidet

Forebyggende
koordinator og
deltakere i nettverket

Fortløpende Eksisterende
ressurser

Undersøke hvilke tiltak og
program som er prøvd ut og
evaluert i andre byer og land
– og hvilke som evt kan brukes
i Fredrikstad

Koordineringsgruppe
(eksisterende)

2020

Sammenfatte faglige anbefalinger Koordineringsgruppe
og strategier fra statlige dokument (eksisterende)
og forskning

Opprettholde og etablere
arenaer for kunnskap,
dialog og refleksjon
om demokrati,
medborgerskap og
andre temaer

Dyp debatt

Handlingsplan mot antisemittisme 2016-2020
Hatytringer og hatkriminalitet (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
Holdninger til ekstremisme Resultater fra Ung i Oslo 2015 rapport nr 4/16. Viggo Vestel & Anders Bakken.
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018 (Institutt for samfunnsforskning)

Eksisterende
ressurser

2020

Dyp debatt-arbeidsgruppe Litteraturhuset
i Fredrikstad, de
videregående skolene
og forebyggende
koordinator

Eksisterende
ressurser
Søke
tilskuddsmidler

Holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017 (HL-senteret)
Hurtig Kartlegging og Handling – en modell for kartlegging på samfunnsnivå (fagartikkel). Rusfag nr. 1 – 2012.
Else Kristin Utne Berg og Vibeke Johannessen, KoRus – Bergen
Litteraturstudie om forebyggelse af radikalisering i skoleregi. Rambøll 2016.
Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang (Minotenk)
Radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnsfaget. En analyse av to undervisningsopplegg.
Masteroppgave av Camilla Grønli Øien. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo. 2017
Radikalisering, ekstremisme og religionsundervisning. Masteroppgave av Jannicke Strand.
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo. 2015.
Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016-2020

Ungdomsworkshops for
demokrati og medborgerskap

Minotenk og
koordineringsgruppe

Undervisningsopplegg om
ekstremisme og radikalisering
– evaluere og videreutvikle

Koordineringsgruppe
og skoleetaten

Pilot på workshop eller
samtalegruppe om demokrati og
medborgerskap i fritidsklubb

Forebyggende
koordinator og Fritid
i Fredrikstad

2020

Søke
tilskuddsmidler

Videreføre og videreutvikle
demokratiguidene

Prosjektgruppe valg
og forebyggende
koordinator

20202021

Søke tilskuddsmidler og bruke
eksisterende
finansiering

Stimulere til økt
aktivitet på tematikken
– i sivilsamfunnet,
skoler og fritidsklubber

Opprette ordning for stimuleringsmidler som offentlige- eller
sivilsamfunnsaktører kan søke
på for å avholde dialogmøter,
workshops og seminarer

Forebyggende
koordinator

2020

Eksisterende
og nye
tilskuddsmidler

Sikre økonomiske
ressurser til utprøving
av tiltak og etablering
av felles «paraply» for
innsatsen

Søke tilskuddsmidler fra relevante Forebyggende
aktører, fortrinnsvis omfattende
koordinator
tilskudd fra en eller få aktører.

2020

Eksisterende
ressurser
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Ekstremismens kjennetegn (Lars Gule),

I gråsonen – Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge (Viggo Vestel).

Kunnskap om faglige
anbefalinger og teori
på området
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Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark - en kortlægning. Rapport 14:19.
SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd

2020

Søke
tilskuddsmidler
Eksisterende
ressurser

Samfunnsfag og ekstremisme. En utforskende studie av hvordan samfunnsfagundervisningen kan bidra til å
forebygge ekstremisme. Masteroppgave av Maren Strand Nilssen. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo. 2015
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Fredrikstad kommune har siden 2014 arbeidet
sammen med forskjellige samarbeidspartnere mot
radikalisering og voldelig ekstremisme. Etter hvert ble
behovet for utvikling og kompetanse på universelt
forebyggende arbeid større – og da særlig med fokus
på holdningsskapende arbeid. I 2016 kom det fram
i Ungdata-undersøkelsen, at en del ungdommer støtte
politisk vold i gitte situasjoner og at noen også støttet
de som reise til Midtøsten for å sloss. Både spørsmålene
i undersøkelsen og hvordan de ble tolket ble kritisert,

men Ungdata avdekket interessante funn om
holdninger til ekstremisme som kommunen ønsket å
undersøke mer. Hva regnes egentlig som ekstreme
holdninger? Hvordan er situasjonen knyttet til ekstreme
holdninger lokalt i Fredrikstad og hva kan vi gjøre med
disse ekstreme holdningene? Rapporten presenterer
resultatene fra en hurtig kartlegging og handlingsunder-søkelse (HKH) gjennomført i 2018 – som
forsøker å svare på disse spørsmålene ved å snakke
med de det gjelder – ungdommene i Fredrikstad.

Hurtig kartlegging og handling (HKH)
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