
Radikalisering mot voldelig ekstremisme 
under koronapandemien 
Et blikk på utviklingstrender og radikalisering i digitale subkulturer

INVITASJON

I PST sin nasjonale trusselvurdering (2021) 
påpekes det at koronapandemien skaper 
større usikkerhet i samfunnet; økt arbeids-
ledighet, samt stor frykt og usikkerhet 
knyttettilfremtidenpregerbådeNorge,
svært mange land i Europa og verden for 
øvrig. 

Strenge tiltak skaper frustrasjon og man frykter at isola-
sjonen som følger av Covid-19, kan skape ideelle forhold 
for radikalisering og rekruttering til ekstreme miljøer. 
Kronisk frykt og usikkerhet virker også inn på menneskers  
selvfølelse. Under kriser er det mange som føler seg 
usikre, overflødige og fremmedgjort. Vedvarende stress-
belastninger farger også synet på og evnen til å stole 
på andre mennesker: fiendebilder oppstår og nyanser 
forsvinner; fremmede, marginaliserte og annerledesten-
kende tillegges negative egenskaper og får skylden for 
ulike samfunnsproblemer (Harnes og Lundesgaard, DER, 
2020) 

Med store deler av samfunnet stengt, portforbud og 
generelle oppfordringer om å holde oss hjemme, tilbrin-
ger svært mange mennesker livet helt eller delvis isolert 
hjemme foran pc-en. Her kan ensomme personer lett 
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finne likesinnede og tilhørighet i ekstreme nettverk 
som tilbyr fellesskap, sannheter og muligheter til å 
finne en rolle og mening med livet.

Hvordan forebygger og avdekker vi under 
korona pandemien? Hva er våre erfaringer lokalt, 
nasjonalt  og globalt? På denne mentorsamlingen 
vil vi ha et særskilt fokus på sårbarhetsfaktorer og 
radikaliserings prosesser under covid-19 og ”radika-
lisering i digitale subkulturer”: om skjermmediert 
tilhørighet, propaganda og spillifisert vold. 

Samlingeninkluderergrupperefleksjonerog
erfarings utveksling på tvers av tjenester og 
 kommuner.

Bekreftedeforelesere:

Dr. Cathrine Thorleifsson, forsker - Senter 
for ekstremismeforskning: høyreekstre-
misme, hatkriminalitet og politisk vold. 

Elisabeth Harnes, Spesialkonsulent i 
tvungen migrasjon og flyktninghelse og 
koordinerer RVTS Vest sitt arbeid om 
 radikalisering og voldelig ekstremisme.

I tillegg vil også en representant fra PST forelese.

Mentornettverkssamling for mentorer i arbeidet 
med radikalisering og voldelig ekstremisme
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