
 

  

 
IN8 - Indberetning om chikane og/eller mistanke om radikalisering 

 
Hvad kan dette skema bruges til? 

1) Indberetning om chikane på grund af race/etnicitet, religion, køn, nationalitet, seksuel 
orientering/kønsidentitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe, politiske anskuelser m.v. 

2) og/eller mistanke om radikalisering af personer, der er indkvarteret i det danske asylcentersystem. 
 
Radikalisering 

En dynamisk proces, hvor et individ i stigende grad accepterer anvendelse af vold eller andre voldelige 
midler for at opnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.  

Radikalisering kan finde sted inden for alle ekstremistiske miljøer. Processen indebærer en stigende accept 
af brugen af vold, opfordring til vold og økonomisk støtte til voldelige grupper. Radikaliseringsprocessen er 
forskellig fra person til person – der findes ikke en standardprofil på en radikaliseret person.  

En konservativ religiøs livsstil er ikke lig med radikalisering. 

Sådan gør du 

1. Udfyld punkterne 1 - 9 (tag stilling til, om både punkt 3 og 4 er relevante) 
2. Bemærk, at den indberettede skal omtales ”BB” med undtagelse af pkt. 2, hvor der noteres oplysninger 

om den indberettede 
3. Send skemaet via. e-mail til: indberetninger@us.dk 

 
 

NB! Det lokale politi skal altid underrettes ved mistanke om radikalisering. 
 

1. Hvad indberettes? 
 

 Bekymring om trusler eller chikane fra personer udefra mod: 

   Centeret 

   Centerpersonale 

   Beboere på centeret 

 Bekymring om trusler eller chikane fra beboere på centeret 
 

Beskriv:       

  
2. Hvem indberettes? 

 

Navn:       

Nationalitet:       

Køn:       

 

 

PersonID:         

Indkvarteringssted:            

 Ukendt, person(er) udefra 

mailto:indberetninger@us.dk


 

  

 
3. Har den indberettede chikaneret en eller flere personer?  

 

 JA  NEJ   Hvis ja, på hvilken baggrund?  

 

 race/etnicitet  

 religion 

 køn  

 nationalitet  

 seksuel orientering/kønsidentitet 

 tilhørsforhold til en særlig social gruppe  

 politiske anskuelser  

 andet 
 

Beskriv:       

 
4. Mistænkes den indberettede for at være radikaliseret? 

 

 JA  NEJ  Hvis ja, hvorfor? 

 

 vedkommende har ændret adfærd 

 vedkommende (er begyndt at) isolere(r) sig fra 
det øvrige fællesskab 

 udtalelser/handlinger fra vedkommende giver 
anledning til mistanke om radikalisering 

 vedkommende udtrykker accept af vold eller 
udviser voldsparathed 

 andet 

Beskriv bekymring:       

 
5. Er personen tillige indberettet på grund af andre forhold end det, som indberetningen 

vedrører?  
 

  JA   NEJ  Hvis ja, hvilke? 

 

 Vold   Hærværk    trusler    Andet  
 

Uddyb evt.       

 
6. Er forholdet anmeldt/indberettet til andre? 

 

  Forholdet er politianmeldt (orientering til politiet 
ved mistanke om radikalisering) 

    

Anmeldelsesdato:        

Politikreds:       

  Forholdet er indberettet til andre myndigheder 

 

Hvis ja, til hvem?       

Indberetningsdato:       

  Nej, forholdet er ikke anmeldt/indberettet 

Hvorfor ikke:       



 

 

 

 

7. Hvorfor er dette skema indsendt til Udlændingestyrelsen? 
 

  Til orientering  

  Med henblik på flytningen til andet center 

  Med henblik på videre drøftelse i styrelsen 

 
8. Hvem har rejst bekymringen?  

 

 Indkvarteringssted:       
 

Navn:       

 
Evt. stillingsbetegnelse:       

 

 Venner/bekendte til den indberettede  

 Beboere på centeret 

 Pårørende 

 Andre:       

 Anonym (centerlederen vil evt. blive kontaktet ved 
opfølgning) 

 

9. Hvornår er skemaet indsendt? 

 
Dato:       

Navn:       

Evt. underskrift el. stempel: 

 


