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Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1334 (Alm. del) fra Folketingets 

Retsudvalg 

 

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1334 (Alm. del), som 

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 9. juli 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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 Side 2/2 

 

Spørgsmål nr. 1334 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor PET gennem partnerska-
bet Alliancen, som er etableret af PET sammen med en række 

andre myndigheder og organisationer, har støttet rapporten "Un-

der Indflydelse?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som har oplyst følgende: 

 

”I tilknytning til den forebyggende indsats, der er et af de tre 
hovedspor i PET's forebyggende indsatser mod voldelige eks-

tremisme og radikalisering, blev det i den daværende regerings 

handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme 

og radikalisering for perioden 2016 – 2020 besluttet, at PET 

skulle etablere en national alliance mod online radikalisering, 

som samlede repræsentanter fra myndigheder, organisationer og 

civilsamfundsstemmer om at udvikle initiativer, der forebygger 

online radikalisering. Alliancens målsætning har været at bi-

drage til tidlig forebyggelse af radikalisering ved at udvikle og 

støtte initiativer, som på lang sigt styrker borgernes, herunder 

særligt børns og unges, modstandsdygtighed mod rekruttering 

og ekstremistiske budskaber og fællesskaber med fokus på be-

tydningen af digitale platforme.  

 

Et af de initiativer, som alliancen har støttet, er DareGender og 

Cybernauternes projekt: "Digital kortlægning af kønnet radika-

lisering og ekstremisme i Danmark". Projektets formål var at bi-

drage med viden om samspillet mellem køn og ekstremisme, 

herunder at belyse danske ekstreme digitale fællesskaber, og 

hvordan der f.eks. rekrutteres på diverse platforme. Rapporten: 

"Under Indflydelse – veje ind i ekstreme digitale fællesskaber 

gennem køn og maskulinitet" er en ud af flere af projektets ak-

tiviteter og produkter.  

 

Projektets formål om at bidrage til ny viden om samspillet mel-

lem køn og ekstremisme på digitale platforme og derigennem 

bidrage til at styrke forebyggelse af ekstremisme og radikalise-

ring i Danmark var i tråd med partnerskabet alliancens målsæt-

ning om at bidrage til tidlig forebyggelse af online radikalise-

ring. Styregruppen for den nationale alliance støttede således op 

om projektet, hvoraf rapporten var en ud af flere produkter.” 

 

 


