Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige, och ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Sedan
1 januari 2018 är CVE permanent inrättat vid Brottsförebyggande rådet.
Med kunskap och metoder som bas arbetar centret förebyggande utifrån kriminalpolitiska grunder,
bland annat genom att samla och sprida kunskap. Centret stöttar de som möter frågan i sin verksamhet och ger ett behovsanpassat stöd till främst kommuner och myndigheter.

Vad är CVE:s uppdrag?

Vad händer just nu?

Centret:

Centret:
•
•
•
•
•

förebygger våldsbejakande extremism nationellt,
regionalt och lokalt
bidrar till att samordna just det förebyggande
arbetet
ger ett behovsanpassat stöd till kommuner,
myndigheter och andra aktörer
samlar in kunskap utifrån forskning och praktiska
erfarenheter
ser till att kunskapen når ut till de som behöver
den i sitt förebyggande arbete.

•
•
•
•
•
•
•

har öppnat en stödfunktion
kontaktar kommuner och erbjuder stöd
efter deras behov
har börjat ta fram en handbok i förebyggande arbete
utvecklar en kunskapsbank med forskning
och beprövad erfarenhet
utvecklar samverkan mellan myndigheter
på nationell nivå
utvecklar samverkan för länsstyrelser och
polisregioner regionalt och lokalt
utvecklar former för att samverka med
civilsamhället.

▶
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att inrätta ett
nationellt centrum
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STÖDFUNKTIONEN (för yrkesverksamma)
•

nås på 08-527 44 290, kl. 9-15 på helgfria vardagar

•

är för yrkesverksamma inom främst kommuner och
myndigheter på lokal nivå

•

ger behovsanpassat stöd utifrån en samlad kunskap
med beprövade erfarenheter och goda exempel

•

tar inte över andra myndigheters eller aktörers ansvar.
Läs mer om CVE och stödfunktionen på cve.se
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