
Hvordan forstå og forebygge 
høyreekstremisme? 
21. november 2019, Bergen Offentlige Bibliotek

Høyreekstreme i Norge har en lang 
historie og har stått bak flere volds-
handlinger i nyere tid. 

De mest ekstreme handlingen var terrorangrepet 
den 22. juli, hvor Norge fikk erfare sin størst kollek-
tive traume som nasjon i moderne tid. Nylig ble et 
høyremotivert rasistisk drap og terrorangrep mot 
Al Noor moskeen i Bærum utført av en etnisk norsk 
ungdom-  en handling som trigger tidligere traumer 
og gir grobunn for en ytterlige polarisering i takt med 
fremveksten av en global høyrepopulisme. 

En av fellesnevnerne mellom dem som trekkes mot 
det høyreekstreme eller ekstrem islamisme i Norge, 
er at de på flere områder står utenfor samfunnet og 
mangler tilhørighet. I følge PST er Høyreekstreme 

overrepresentert når det gjelder rusmisbruk, i å ha 
gjort seg skyldig i voldshandlinger, har lav gjennomfø-
ringsgrad når det gjelder skole og utdannelse-  og har 
dårlig tilknytning til arbeidslivet. Men er dette tilfelle 
for alle?  Hvordan oppstår en radikaliseringsprosess 
mot voldelig ekstremisme og hvilke type sårbarhets-
faktorer må vi være bevisste på for å kunne fore-
bygge?

Målsetning: Å bidra med en økt holdnings- og hand-
lingskompetanse på forebygging av radikalisering mot 
høyreekstremisme. 

Målgruppe: Ansatte i førstelinjetjenesten; skole, OT/
PPT, barnevern, familievern, utekontakt, NAV, politi, 
omsorgsboliger, rusomsorg og ansatte i andrelin-
jetjenesten; BUP/DPS. Det er også åpning for andre 
interesserte. 

Program:
09.00- 09. 15:  Velkommen og innledning 
  v/ Sølve Sætre, Bergen Kommune
09.15- 10.00:  Forebygging av hatkriminalitet v/politiet
10.15- 11.00:  Sårbarhetsfaktorer og traumeforståelse knyttet 
  til voldelig ekstremisme 
  v/Elisabeth Harnes, RVTS Vest
11.15-12.00:  Veien inn og Veien ut v/tidligere straffedømt 
  nynazist Kimmie Åhlén
12.00-12.30:  Lunsj
12.30- 13.15:  Holdninger til muslimer blant norske medborgere 
  v/professor Elisabeth Ivarsflaten, UIB
13.30-14.15:  Høyreekstremisme og høyreekstrem vold og terror  
  v/professor Tore Bjørgo, C- REX
14.30-15.00:  Tverretatlig Operativt Team (TOT) og Mentorordning 
  v/Utekontakten, Bergen kommune, 
  Radikaliseringskontakt i Vest Politidistrikt og RVTS Vest 
15.00- 15.30:  Oppsummering og vel hjem! 
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