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http://www.samordnarenmotextremism.se/ 

http://www.regeringen.se/rapporter/2016/06/nationell-strategi-mot-

valdsbejakande-extremism/ 

 

http://exit.fryshuset.se/ 

http://expo.se/ 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=whNZCeLYtCw&index=4&list=PLYvTiq

sV1a2W7icuR8FM1g43zkvD8qd2d 

 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/702201?programid=909 

 

Hej, vad kul att du intresserade dig för detta ämne. En del 

av det vi pratade om finns att ladda ner, därför tänkte vi 

ge tips på några sidor på nätet.  

Hälsningar Thomas och Fredrik 
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Building resilience to radicalisation and violent 

extremism – a multi agency approach on early 

prevention 
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Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp  

 

för rörelser, ideologier eller miljöer  

 

som inte accepterar en demokratisk samhällsordning  

 

och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.  

 
       Nationella samordnaren  

       mot våldsbejakande extremism 
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Nazistiska avspärrningar i Örebro 
Avspärrningsband med en nazistisk organisation 

som avsändare har satts upp vid Migrationsverket 

i Örebro samt på friskolan Alsalamskolan och 

kommunala Tullängsgymnasiet. 

2016 
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”Running away from Jihad will 

not save you from death. You 

can die as a coward or you can 

die as a martyr.” 

Anwar al-Awlaki  
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Varför Vivalla? 
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• Män 20-30 år 

• ”Riskindivider” (Hänvisning till förra sidan) 

• Vivalla, en riskmiljö 

• Små kretsar av vänner. 

• Några med tidigare erfarenheter  

• Några kända av polis sedan tidigare 

• Troligtvis har en aktiv rekrytering funnits på plats. 

• Kvinnor 17-30 

• Riskindivider. Begränsat levnadsutrymme (Heder) 

• Aktiva på social media 

• Ej kända av polis 
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Kunskapshus 

Avhopp 

Anhörig 

  
• Utbildning 
• Socialtjänst 

• Polis 
• Sjukvård 
• Opinionsbildnin

g 
• Civila samhället 

• Etik & 
värdegrund 

• Handlingsplaner 
• Lägesbild 

• Politik 

• Bedömning 
• SSPF 
• SIG 
• Föräldranätverk 

• Sjukvård 
(psykiatri) 

• Trossamfund 
• ”Mentorer” 

• Särskild kunskap 

Anhörig 

15 
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Partnerskap Örebro(Vivalla) – prioriterade områden 

• Ökad måluppfyllelse i alla  

ämnen i årskurs 1-9. 

• Ett attraktivt stadsdelscentrum. 

• Arbetslösa in på  

arbetsmarknaden. ( Prio 18-24år ) 

• Ett brett och utökat kultur-  

och idrottsutövande efter skoltid. 

• Stärka familjerna runt de unga  

med utbildning och integration  

i det svenska samhället. 

• Öka närvaron i förskolan. 

• Trångboddhet 
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Kontaktuppgifter 

Sven-Göran Wetterberg 
Samordnare för förebyggande arbete mot våldsbejakande 

extremism och droger. Örebro Kommun 

E-post: sven-goran.wetterberg@orebro.se 

 

Fredrik Malm 
Kommunpolis Lpo Örebro 

Områdespolis, Vivalla 

E-post: fredrik.malm@polisen.se 

 

 

Thomas Gustafsson 
Verksamhetschef, Partnerskap Örebro 

E-post: thomas.gustafsson@orebro.se 

 

mailto:fredrik.malm@polisen.se
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