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Høring om pjecen ”Når unge deler problematisk indhold på sociale medier”

SSP-Samrådet

SSP-Samrådet og Fagudvalget for SSP+ (forebyggelse af ekstremisme) takker for muligheden for at kommentere pjecen ”Når unge deler problematisk indhold på sociale medier”.
SSP-Samrådet er glade for at kunne kommentere pjecen, da SSP er en central aktør i infohus samarbejdet.
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SSP-Samrådet har følgende bemærkninger til ”pjecen”:
Som udgangspunkt er materialet ganske oplysende, dog fremstår det (i sin nuværende
form) relativt uoverskueligt, forstået på den måde, at der er mange forhold, som beskrives
lidt for detaljeret, samt en del gode råd som en bekymringsejer kan/bør gøre - og det kan
derfor virke svært at navigere i. Måske det fremstår mere klart, når pjecen er færdig med
fotos og øvrige illustrationer til understøttelse af teksten?
Det er rigtigt fint, at SSP og infohus nævnes i pjecen, dog ville det være en fordel, hvis man
i det færdige materiale giver plads til, at den enkelte kommune kan skrive egne kontaktoplysninger på relevante lokale fagpersoner, her tænkes særligt på infohus-kommune dame/manden, således at pjecen kan være med til at sikre en lokal relevans og forankring.
SSP-Samrådets fagudvalg vil foreslå, at der ikke bruges så meget plads på forklaring og
henvisninger i starten (det bør beskrives til sidst i pjecen). Pjecen bør i højere grad have
fokus på hurtigt at kunne give svar på følgende spørgsmål:





Hvornår ved jeg, at jeg skal tage dette alvorligt? (du bør altid tage det alvorligt)
Hvad skal jeg gøre? (snak med din leder)
Hvem kan hjælpe mig? (Infohus og SSP)
Hvor finder jeg gode eksempler og erfaringer? (bagerst i pjecen, henvisninger til andre
kilder og aktører)

Og så en lille ting - side 2 - flg. afsnit: "Hvad er tidsperspektivet? Hvor hurtigt kan materialet nå at sprede sig blandt de unge? Jo længere tid der går før udfordringen adresseres, jo
større er chancen for, at situationen løber løbsk."
Vores forslag vil være, at der står risikoen i stedet for chancen?
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