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Denna studie om förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner är
resultatet av det regeringsuppdrag som gavs till Försvarshögskolan i december
2011. Problematiken med att unga män åker till konfliktzoner som Somalia, Pakistan
– och nu på senare tid även Syrien – för att strida har blivit allt mer påtaglig i flera
europeiska länder. Uppgiften i denna studie var att ta fram och bedöma metoder och
initiativ i några länder för att förebygga det som man i Norge benämner som
”jihadresenärer”, samt att se vad av detta som kan överföras i en svensk kontext.
De rekommendationer som lämnas ligger väl i linje med den tidigare rapport som
FHS/CATS redovisade till Integrationsdepartementet 2009 (”Hot mot demokrati och
värdegrund – en lägesbild från Malmö”). Den viktigaste rekommendationen – då
liksom nu – är att försöka åtgärda det byråkratiska ”glapp” som finns mellan den
statliga och kommunala nivån genom att utpeka en nationell aktör som samordnar
och koordinerar samhällets insatser. Som det till exempel påpekas i rapporten så
blir Säkerhetspolisen som normalt ska vara den sista instansen den första instansen
då det inte finns någon annan instans att vända sig till. Ett antal ytterligare ickejudiciella ”krockkuddar” som kan användas på främst kommunal nivå och i
samverkan med civilsamhället behöver därför utformas.
Denna unika och omfattande studie bygger bland annat på 111 intervjuer med de
som dagligen praktiskt arbetar med denna problematik i Sverige och fyra andra
länder (Tyskland, Danmark, Storbritannien och Nederländerna). Huvudinnehållet
förstås väl av sammanfattningen, och där rekommendationerna rörande Sverige
återfinns i slutet av sammanfattningen.
Arbetet med studien har skett vid Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska
hot- och terrorismstudier (CATS) under ledning av Dr. Magnus Ranstorp och med
stöd av universitetsadjunkt Peder Hyllengren och forskningsassistent Linus
Gustafsson.

Lars Nicander
Chef för Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS)
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Detta är en sammanfattning av rapporten Förebyggande av våldsbejakande
extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade
extremistgrupper i konfliktzoner. Sammanfattningen inleds med en kort summering
av uppdraget och därefter följer ett begränsat urval från respektive kapitel i
rapporten. Den fullständiga rapporten följer efter sammanfattningen.
Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan
har under lång tid varit aktivt på detta område och har en bred expertis vad gäller
forskning och policyfrågor avseende våldsbejakande extremism. Detta har bland
annat uppmärksammats internationellt vid publicering av dess rapporter och den roll
man spelar inom ett flertal internationella organ, exempelvis inom ramen för flera av
EU:s Expert Groups on Radicalisation, samt dess engagemang inom EU:s
Radicalisation Awareness Network (RAN).
Därtill har CATS tidigare bidragit med en studie på uppdrag av Sida om motverkande
av radikalisering och terrorism i Indonesien. Detta bidrog till ett besök på
Försvarshögskolan av ledaren för världens största muslimska organisation,
Nahdlatul Ulama, för att stärka dialog över gränser om förebyggande insatser mot
extremism.1

Regeringen gav i december 2011 Försvarshögskolan i uppdrag att genomföra en
studie som belyser exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga extremism i
andra länder, med fokus på åtgärder som syftar till att förhindra att individer ansluter
sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner. Studien ska också söka identifiera
goda exempel på hur detta arbete kan utföras av aktörer på lokal nivå från
civilsamhället.
Denna rapport syftar till att tillhandahålla ett faktabaserat och nyanserat bidrag till
förståelsen för de utmaningar och möjligheter som EU:s medlemsstater ställs inför
då man söker hantera problemet med rekryteringen av utländska stridande och de
1

”Islam och terrorism på agendan vid indonesiskt besök” Försvarshögskolan
https://www.fhs.se/sv/nyheter/2010/islam-och-terrorism-pa-agendan-vid-indonesiskt-besok/
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olika medlemsländernas ansträngningar att etablera och utveckla ett samarbete med
civilsamhällets aktörer och olika grupper som lever i diasporan. Uppgiften är att:
1. belysa goda exempel från relevanta EU-länder på förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism i tredjeland, med fokus på åtgärder som syftar till
att förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i
konfliktzoner,
2. belysa hur diasporagrupper kan involveras i arbetet för att förebygga
våldsbejakande extremism i tredjeland, och särskilt i verksamhet som syftar
till att förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i
tredjeland, och
3. lämna förslag på lämpliga åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet
mot våldsbejakande extremism i tredjeland.

Länder som exempelvis Storbritannien, Nederländerna och Danmark arbetar sedan
lång tid tillbaka med ett långsiktigt förebyggande arbete, som både syftar till att
hindra att de egna medborgarna deltar i verksamhet som präglas av våldsbejakande
extremism eller mynnar ut i terrorhandlingar utomlands och till att, genom att söka
lokala samverkanspartners, arbeta förebyggande på plats i tredjeland. De tyska
erfarenheterna har också inkluderats i studien då även Tyskland har betydande
erfarenhet av att individer bosatta i landet rekryteras och tar sig till konfliktområden,
och då i synnerhet till Pakistan. När dessa individer återvänder till Tyskland (eller
andra EU-länder) utgör de ofta högst reella säkerhetshot.
Detta innebär att rapporten behandlar erfarenheter och lärdomar från Danmark,
Storbritannien, Nederländerna och Tyskland vad gäller dessa länders förebyggande
arbete mot våldsbejakande islamistisk extremism – både i det egna landet och
utomlands. Särskild vikt läggs avseende de erfarenheter som gjorts angående
rekrytering till konfliktområden. Avseende länder utanför EU belyses förebyggande
åtgärder i framförallt Pakistan och Somalia.
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Det finns en pågående diskussion om begreppsformulering av de extremister som
reser till konfliktzoner. I det engelska språket benämns de vanligen som ”foreign
fighters”. En etablerad svensk översättning existerar för närvarande inte. I denna
studie används begreppet utländska stridande som svensk översättning av det
engelska begreppet “foreign fighters”.

Denna rapport har ett antal avgränsningar. Ämnet är omfattande och involverar
tvärvetenskapliga forskningsområden som hittills inte har systematiserats eller
kombinerats i relevant utsträckning. I en studie från 2006 undersökte Lum, Lesley
och Sherley genomförda utvärderingar av olika åtgärdspaket för kontraterrorism,
resultatet visade att av 20 000 genomförda utvärderingar var det bara sju som
ansågs vara genomförda på ett vetenskapligt sätt.2
Omfattande forskning är nödvändig inom tematiska och tvärvetenskapliga områden
där forskningsresultat, regeringspublikationer och intervjuer med tjänstemän
kombineras i syfte att skapa så god kunskap som möjligt. Att på bästa sätt hantera
dessa problem är ett massivt åtagande och det är av en rad orsaker inte möjligt att
behandla varje aspekt av den tillgängliga litteraturen på området.
En annan svårighet var bristen på en systematisk överblick över utländska stridande
som reser till konfliktområden. Myndigheter är ofta ovilliga att lämna ifrån sig
information om eventuellt pågående utredningar. De är försiktiga med att uppge det
exakta antalet personer som rest, vilken bakgrund de har eller vilket konfliktområde
de är intresserade av.
Det finns naturliga orsaker till denna försiktighet, inte minst vad gäller risken för att
denna information kan skada och påverka minoriteter och religiösa samfund, något
som i sin tur kan resultera i främlingsfientlighet och en onödigt överdriven hotbild.
Vidare är det högst osäkert hur många som faktiskt återvänder och i vilken
utsträckning detta kommer att skapa problem.
Det är också viktigt att ha förståelse för radikaliseringsprocessens speciella karaktär
och de upplevelser som formar diasporan. Dessa karaktärsdrag innebär att man bör
2

Lum, Cynthia, Kennedy, Leslie & Sherley, The Effectiveness of Counter-Terrorism
Strategies: A Campbell Systematic Review (2006).

9

iaktta försiktighet vad gäller att söka identifiera specifika egenskaper som sedan
används för generaliseringar. Radikaliseringsprocessen varierar mellan de olika
medlemsländerna eftersom de bakomliggande orsakerna och dess inriktning är
högst varierande ända ner på individnivå.
Vidare har medlemsländerna närmat sig detta problem utifrån olika operativa
förutsättningar såväl vad gäller lagstiftning, underrättelseverksamhet som deras
engagemang i olika CVE-program (Countering Violent Extremism) utanför EU. Därför
förändras förutsättningarna och problemets karaktär hela tiden.
Studien behandlar inte i närmare detalj den organisatoriska dynamiken hos vare sig
al-Shabaab eller de viktigare pakistanska grupperna, likaså behandlas inte heller alQaidas dynamiska status i detalj. Det primära syftet med denna studie är inte att ge
läsaren en djupare förståelse för extremistgrupper i Somalia eller Pakistan, eller den
historiska, politiska och socioekonomiska kontexten. Dessa faktorer vägs in i viss
utsträckning men beskrivs inte i närmare detalj.
Man bör även beakta att omfånget av våldsbejakande islamistisk extremism skiljer
sig avsevärt mellan Europa, Somalia och Pakistan. Inom individuella EU-länder
handlar det oftast om ett dussintal individer som utgör potentiella säkerhetshot
medan omfånget i Pakistan och Somalia är betydligt större.
Försiktighet bör iakttas vad gäller de erfarenheter som gjorts i samband med
genomförandet av olika åtgärder och program, dessa kan inte per automatik
överföras från en lokal kontext till en annan. De lokala förhållandena kan mycket väl
vara väsensskilda. Det är också uppenbart att CVE-program och projekt skiljer sig åt
avseende synlighet, möjligtvis av hänsyn till konkurrerande agendor och behovet av
att skydda lokala partners och deras trovärdighet.
Vidare är den kunskapsbas från vilken individuella och kollektiva lärdomar skulle
kunna hämtas undermålig. Detta på grund av en rad omständigheter såsom att
projekten är nya, saknar tillgänglig data och har en undermålig utvärderingsmetodik.
Forskning avseende radikalisering och extremism är långt ifrån okomplicerat och kan
i vissa fall vara politiskt känsligt. Den tillgängliga terminologin är som ovan beskrivits
behäftad med en rad svagheter, vilket i kombination med det känsliga samarbetet
mellan regeringsmakt och civilsamhället kan förstärka dessa problem.
Det är också viktigt att tydliggöra att diasporans roll inte endast skall beskrivas som
något negativt och problematiskt. Språkbruket har en tendens till att dölja de positiva
bidrag som diasporan kan bistå med vad gäller konfliktlösning, samhällsstyrning och
lokalt kapacitetsbyggande.
Det bör betonas att det inte finns någon forskning som visar att diasporan i sig bidrar
till radikalisering, extremism eller terrorism. I själva verket är det tvärtom, diasporan
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utgör en viktig partner och kan bidra till att skydda samhället från våldsbejakande
islamistisk extremism.
Som avslutande avgränsning ska tydliggöras att denna rapport ska betraktas som en
utredningsrapport. Dock har en strävan varit att följa vetenskaplig praxis vad gäller
utredningsmetoder.

Denna rapport har en kvalitativ ansats. Intervjuer och samtal genomfördes med
relevanta personer i de studerade länderna tillhörande exempelvis polis och
säkerhetstjänster, kommuner och civila organisationer.
Sammanlagt har 83 intervjuer och samtal genomförts med internationella
representanter.3 Intervjuer och samtal har även genomförts med 28 personer
verksamma i Sverige, till exempel SSP-medarbetare (skola, socialtjänst och polis),
företrädare för åklagarkammaren för säkerhetsmål, Säkerhetspolisen, akademiker,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, frivilligorganisationer samt en
tidigare chef vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).
De internationella intervjuerna har framförallt handlat om hotbild och förebyggande
åtgärder. De svenska intervjuerna har till exempel berört problembilden i Stockholm,
Göteborg och Malmö samt formerna för myndighetssamarbete. Intervjuer med
säkerhetspolisen har framförallt berört hotbedömning av våldsbejakande islamistisk
extremism och resande till konfliktzoner samt Säkerhetspolisens samarbetsformer
och dialog med civilsamhället. Författarna reserverar sig för eventuella felaktigheter
vid översättning av citat till svenska.

3

Se intervjulista i slutet av rapporten.
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Inledningsvis bör det konstateras att antalet utländska stridande som kommer från
EU-länder och reser till konfliktzoner i regel är begränsat i jämförelse med de som
kommer från närliggande stater till konfliktområdet.
Även om det framstår som uppenbart att rekryteringen av volontärer har ökat så är
det relevant att ställa frågan varför träning i konfliktområden är av betydelse.
Sageman fann i en undersökning av globala jihadister mellan 1993-2008 att om
dessa fick tillgång till träning av al-Qaida eller någon av dess underorganisationer
ökade sannolikheten för att en terroristattack skulle lyckas med två till fyra gånger.4
Cruickshank genomförde en studie av 32 allvarliga jihadistiska terrorplaner riktade
mot mål i västvärlden under perioden 2004-2011. I 53 procent av fallen kunde
påvisas att träning och operativa förberedelser genomförts i samarbete med
etablerade jihadistgrupper i Pakistan, i sex procent av fallen kunde beläggas att
träning och operativa föreberedelser genomförts i Jemen och i tre procent i Irak.5
En studie genomförd av Clutterbuck och Warnes verksamma vid RAND visade ett
liknande resultat. Under perioden 2004-2007 upptäcktes vid sex tillfällen allvarliga
planer på att utföra terrordåd i Storbritannien. I fem av dessa sex fall kunde man visa
att 38 personer – så kallade kärnindivider eller core individuals – hade kopplingar till
träningsläger för terrorister i Pakistan, ytterligare en person hade kopplingar till ett
liknande träningsläger i Irak. Dessa kopplingar var inte bara närvarande i form av en
koppling eller kontakt, de utgjorde i allra högsta grad en betydande del i planeringen
och genomförandet av de olika planerna.6
Nedan presenteras hotbilder från Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och
Danmark.

4

Marc Sageman, “Confronting al-Qaida: Understanding the Threat in Afghanistan and
Beyond Testimony to the Senate Foreign Relations Committee, 7 oktober, 2009.
5
Paul Cruickshank (2011). The Militant Pipeline: Between the Afghanistan-Pakistan Border
Region and the West. Second Edition. Counterterrorism Strategy Initiative Policy Paper.
New America Foundation.
6
Lindsay Clutterbuck and Richard Warnes. Exploring Patterns of Behaviour in Violent Jihadi
Terrorists: an analysis of six significant terrorist conspiracies in the UK. RAND: juli 2011).

12

Storbritannien har upplevt fler än tjugo större terroristplaner under perioden 200020107 och fler än 235 personer har dömts och fängslats för terroristbrott.8 Inget annat
land i EU har varit lika utsatt för planer på terroristattacker planerade eller
inspirerade av al-Qaida, det finns flera skäl till detta.
Till exempel så har Storbritanniens nära relationer till USA, och det amerikanska
kriget mot terrorismen använts som motiv. Invasionen av Irak gjorde landet än mer
utsatt och uppmärksammat av al-Qaida som ett potentiellt mål. Den stora
pakistanska diasporan i Storbritannien (som uppskattningsvis tar emot 400 000
besök årligen från släkt och vänner i Pakistan) och den stora somaliska diasporan
(omkring 100 000 boende i Storbritannien) anses också kunna vara en faktor i dessa
sammanhang som utnyttjas av terrorister.
Frågan om så kallad inhemsk terrorism (homegrown terrorism) blev aktuell i och med
terroristattackerna i London 2005. Inledningsvis var detta en felbedömning eftersom
det visade sig att det fanns väletablerade kontakter med de personer som hade
planerat attackerna, dessa tillhörde al-Qaida i Pakistan. Utredningen av de fyra
synkroniserade bombattackerna som dödade 52 människor och skadade över 700
personer i London den 7 juli 2005 gav viktig insyn i attentatsmännens gruppdynamik
och hur två av de fyra attentatsmännen hade rest till Pakistan åtskilliga gånger.
2008 uppgav brittiska myndigheter att ungefär 75 procent av de undersökta
terrorplanerna i Storbritannien hade kopplingar till Pakistan.9 I vilken skala och
omfattning som brittiska medborgare erhållit utbildning i träningsläger för terrorister
framkom i juli 2005 när Sir John Stevens, Metropolitans poliskommissionär, framhöll
att ungefär 3000 britter under det senaste decenniet hade genomgått utbildning i
olika träningsläger kopplade till al-Qaida.10
I november 2008 reviderade brittisk säkerhetstjänst den siffran och uppgav att “över
4000 brittiska muslimer hade genomgått utbildning i träningsläger för terrorister i
Afghanistan och Pakistan.”11
Under 2012 uppskattades att omkring 50 britter med rötter i Somalia, Jemen,
Pakistan, Bangladesh eller Nordafrika hade rest och anslutit sig till al-Shabaab.12

7

Michael Clarke & Valentina Soria, ”Terrorism: The New Wave”, RUSI Journal, Vol.4 (2010):
s.24-31.
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Paul Cruikshank, The Militant Pipeline: Between the Afghanistan-Pakistan Border Region
and the West . Second edition (New America Foundation, juli 2011): s.20.
10
‘Radical Muslim youth who aspired to be UK’s first suicide bombers: British connection’,
Guardian, 13 juli 2005.
11
‘British Muslims have become a mainstay of the global “jihad”’, The Independent, 29
november 2008.
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Nyligen beskrev Stuart Osborne, biträdande Metropolitan poliskommissionär att
terrorhotet är så omfattande i Storbritannien att polisen tillsammans med
säkerhetstjänsten MI5 varje år har avvärjt terrorplaner lika stora som terrordåden 7
juli 2005.13 En av dessa terrorplaner involverade tre huvudmän från Birmingham som
arresterades 2011 för att planerat att spränga åtta ryggsäckar i en synkroniserad
terroroperation. Två av de tre erhöll terroristträning i Waziristanområdet i Pakistan.14
I samband med den påföljande rättegången framkom även att al-Qaida börjat
förorda en ny strategi för terrorismträning på grund av det påtagliga hotet från
drönare, vilka har gjort terrorismträning betydligt farligare och svårare att genomföra.
Den nya strategin framstår som en ”train the trainer” modell där ett fåtal utvalda
personer från länder i väst utbildas i att tillverka bomber och andra aspekter av
terrorism i stamområdena i Pakistan. Deras uppgift blir sedan att resa tillbaka till sitt
hemland för att sprida sina kunskaper till andra våldsbejakande islamistiska
extremister.15
En obekräftad siffra från brittiska myndigheter gör gällande att ungefär 100 personer
under det senaste året har rest från Storbritannien för att ansluta sig till väpnade
grupper i Syrien som är affilierade med Jabhat al-Nusra, ett förband med kopplingar
till al-Qaida. Det totala antalet västerlänningar som rest till Syrien för att strida under
det senaste året bedöms till ungefär 1000 personer. Även det är en obekräftad siffra
från brittiska myndigheter och det finns en osäkerhetsaspekt i den.

2011 undersökte nederländska forskare (med stöd av det nederländska säkerhetsoch justitieministeriet) tolv utredningar om jihadaktiviteter som polisen och den
nederländska åklagarmyndigheten samlat in. I tolv utredningar fanns sammanlagt
113 olika individer misstänkta för olika brott kopplade till jihadism.16
Studien påvisade vidare en stark lokal förankring med internationella jihadnätverk
eftersom möten ansikte mot ansikte var att föredra framför telefonsamtal eller e-mail,
och en av de huvudsakliga sysselsättningarna för dessa nätverk tycktes vara att
underlätta resor till och från träningsläger för terrorister. Ett relativt stort antal
individer var involverade i olika kriminella aktiviteter, exempelvis att “förfalska
12

Aislinn Laing & Zoe Flood, “Al-Shabaab: the growing menace of the al-Qaida affiliate”, The
Telegraph, 4 april, 2012.
13
Tom Whitehead, “Major terror attack on scale of 7/7 foiled every year in UK, police reveal”,
The Telegraph, 21 mars, 2013.
14
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15
Paul Cruikshank. http://security.blogs.cnn.com/2013/02/21/uk-trial-reveals-new-al-Qaidastrategy-to-hit-west/
16
C.J. de Poot & A. Sonnenschein, Jihadi terrorism in the Netherlands: a description based
on closed criminal investigations, (Boom Juridische uitgevers, 2011).
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dokument, genomföra inbrott och rån och – i mindre grad – narkotikahandel och
kreditkortsbedrägerier.”17
Vad gäller målen för terrorism noterades att man som regel gjorde liten eller ingen
åtskillnad mellan internationella och nationella mål; detta var till stor del beroende på
att valen av mål styrdes av improvisation och opportunism, det vill säga det faktum
att ett lämpligt mål upptäcktes så inleddes försöken att utföra en attack.
Illegala invandrare återfanns i samtliga jihadistiska sammanhang. En anledning
ansågs vara att jihadistiska grupper kunde förse dem med förnödenheter i form av
riktiga eller förfalskade dokument, arbete, stöd, respekt, social status och mening.
I Nederländerna har den så kallade Hofstadgruppen stått för en betydande del av
landets terrordåd. Det har bland annat framhållits att ”sex av de åtta incidenter, bland
annat mordet på filmregissören Theo van Gogh, involverade medlemmar i
Hofstadgruppen och begicks under perioden 2004-2005. Den verksamhet som är
relaterad till terrorism i landet är därför till stor del begränsad till historien om denna
grupp.”18
Några enstaka anhållanden har gjorts av personer som misstänkts för att ha arbetat
med att underlätta resor i syfte att ansluta sig till al-Shabaab.
Det senaste årets ökade reseverksamhet till Syrien har också märkts av i
Nederländerna. Den 13 mars 2013 höjdes nivån på terrorhotet i landet, som motiv
angavs bland annat det ökande antalet personer som nyligen rest till Syrien för att
strida.19 Nederländsk säkerhetstjänst bedömer att under senare tid har uppemot 100
personer lämnat landet för att strida med väpnade extremistgrupper i andra länder,
framförallt i Syrien.20
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I jämförelse med de flesta EU-länder så är situationen i Tyskland dramatiskt
annorlunda vad gäller antalet utländska stridande, det finns ett betydande antal tyska
medborgare som rest till stamområden i Pakistan. Där får de ofta kontakt med alQaidas kärna eller något slag av underorganisation till al-Qaida, i synnerhet the
Islamic Jihad Union eller the Islamic Movement of Uzbekistan.
Tyska myndigheter uppskattar att minst 220 tyska invånare rest till Pakistan, det har
bekräftats att 70 av dem har genomgått utbildning i träningsläger för terrorism och att
fler än 40 har deltagit i strider mot ISAF:s och NATO:s styrkor i Afghanistan.21
Den tyska kontingentens storlek framgår inte minst av de tyska talibanavdelningar
som har upprättats för produktion av propaganda och rekrytering av tyskar.22 Tyska
underrättelsekällor hävdar att "under 2010 och 2011 lämnade i genomsnitt fem
militanta Tyskland varje månad för att få utbildning i stamområdena i Pakistan”.23
Nedan följer en överslagsbild erhållen från tysk säkerhetstjänst avseende data över
de som rest utomlands eller haft intentionen att göra det och blivit stoppade i förtid.
Företrädare för tysk säkerhetstjänst uppger i intervjuer att de uppskattar antalet
islamister med tyskt medborgarskap som rest utomlands i syfte att delta i
terrorrelaterad verksamhet till ca 260 personer sedan tidigt 90-tal. För omkring 100
individer anser sig tyska myndigheter ha bevis för att de deltagit i terrorträning
utomlands.
Vidare uppgavs att vid tiden för en intervju (februari 2013) befann sig fler än 40
tyskar på terrorträningsläger utomlands. Mellan 50-150 personer som deltagit i
träning eller strid utomlands beräknas ha återvänt till Tyskland under det senaste
årtiondet.24
För 170 personer som har rest eller haft ambitionen att resa har mer detaljerade data
erhållits från tysk underrättelsetjänst. Avseende deras ålder så visar data att 65
procent var mellan 20-30 år, 35 procent var mellan 10-20 år och de som var äldre än
30 år representerade 30 procent. Av de 170 personerna anges att 28 procent
stoppades från att lämna Tyskland, 12 procent blev stoppade i utlandet, 23 procent
har återvänt till Tyskland, 11 procent blev gripna i Tyskland efter hemkomst och 15

21
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procent befinner sig fortfarande i Afghanistan/Pakistan. För resterande 11 procent
saknas data.25
Mellan åren 2007-2011 uppger tysk underrättelsetjänst att antalet som har rest från
Tyskland i syfte att genomgå träning eller strida utomlands fördelat per år har sett ut
enligt följande: 2007: ca 5 personer, 2008: 6 personer, 2009: 42 personer, 2010: 31
personer och 2011: 3 personer.26 Den federala underrättelsetjänsten
(Bundesnachrichtendienst, BND) beskriver utvecklingen som att det var en hög
andel runt 2009 för att därefter se en markant nedgång under följande år, vilket
bland annat tillskrivs specifika förebyggande åtgärder vilka presenteras längre fram.
Vidare uppges att runt 1200 våldsbejakande islamister i Tyskland står under uppsikt
då de anses vara potentiella terrorister. De är strukturerade i olika ”fack” beroende
på deras roller. En sådan roll handlar om individer som genomgått träning/strid
utomlands och därefter återvänt till Tyskland och tjänstgör som rekryterare. Dessa
individer beskrivs som särskilt problematiska då de får hjältestatus i dessa
grupperingar och ofta blir duktiga rekryterare av nya individer.
Enligt ett internt dokument från BKA som återgavs i en artikel i Der Spiegel i mars
2013, så bedöms att 900 personer i Tyskland har ”islamistisk-terrorismpotential” och
att omkring 250 av dessa har genomgått terrorismträning i utlandet.27
De flesta som åker gör det till Afghanistan/Pakistan och ett tiotal bedöms ha rest till
Somalia.

Hotbilden för terrorism i Danmark har varit väldigt hög sedan publikationerna av
Muhammedkarikatyrerna 2005. Dessa skapade världsomfattande protester i den
muslimska världen och gav upphov till ett flertal interna och externa planer,
terroristsammansvärjningar och hot. Sedan 2005 har Danmark utsatts för sex stora
terrorplaner som alla stoppats av PET, samtliga har lett till att de inblandande dömts
för olika terrorrelaterade brott.
Reseverksamhet till läger för terroristträning avslöjades i det så kallade Glasvej-fallet
2007, där Hammad Khürshid hade besökt den röda moskén där han fick manualer
för bombtillverkning, senare tog sig denne person till i terroristträningsläger i

25
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Waziristan. Khürshid stod i direkt kontakt med Abu Nasir al-Qahtani, al-Qaidas
befälhavare i östra Afghanistan.28
De fyra svenskar som arresterades i december 2010 och dömdes i juli 2012 för att
ha planerat en terroristattack mot tidningen Jyllands-Posten hade gjort omfattande
resor till Pakistan i tre fall och till Somalia i ett fall. En av de dömda terroristerna,
Mounir Dhahri, spenderade mycket tid i Waziristan, sannolikt i ett av al-Qaidas
träningsläger.
Attentatsplanerna mot Jyllands-Posten var mycket lik tidigare omintetgjorda planer
av David Headley under 2009. Headley hade utfört omfattande rekognosering mot
tidningen och hade haft samtal rörande operativa aspekter av attacken tillsammans
med Ilyas Kashmiri, ledaren för den 313:e brigaden inom pakistanska Harkat-ulJihad al-Islami (HuJI).29
Ett försök att attackera Jyllands-Posten inträffade i september 2010 när en
brevbombsattack misslyckades. Bomben detonerade i förtid på ett hotell i
Köpenhamn där en viss Lors Dukajev, en belgisk medborgare av tjetjensk härkomst,
hittades skadad. Intressant nog lyckades inte säkerhetstjänsten fastställa hans
identitet förrän långt senare eftersom Dukajev inte hade några ID-handlingar, inga
kreditkort och hade filat bort serienumret från sin benprotes.
Som det sista fallet visar härstammar de flesta terroristplaner utanför Danmark.
Kärnan av al-Qaidas ledarskap, och i synnerhet Ayman al-Zawahiri, utfärdade i april
2008 ett direktiv där celler uppmanades att utnyttja denna typ av metaforiska
konflikter med specifika västerländska nationer. Detta ansågs vara ett idealt sätt att
framkalla konflikter mellan civilisationer, vilka i sin tur kan resultera i mobilisering av
stöd inom de länderna på grund av polarisering, xenofobi och islamofobi.30
Bombdåden mot danska ambassaden i juni 2008 utfördes som vedergällning för en
ompublicering av Muhammedkarikatyrerna. Ayman al-Zawahiri lyfte fram fyra
specifika länder som måltavlor: Nederländerna (på grund av Geert Wilders och den
kontroversiella filmen Submission); Danmark; Sverige; och Norge.31
Det finns ytterligare två kända fall av terrorism i Danmark. I december 2009 reste
den 24-årige Abdi Rahman Mohamed från Danmark till Somalia där han utförde ett
självmordsattentat under en examensceremoni för somaliska läkare som hölls på
hotell Shamo i Moghadishu, 25 människor dödades och över 60 skadades i
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attacken. Detta terrordåd skakade om den somaliska diasporan och stödet för alShabaab minskade.
Dock uppskattar PET att totalt cirka 25-40 danskar har varit på träningsläger
tillhörande al-Shabaab i Somalia.32 Att Syrien blivit en aktuell destination för
utländska stridande intygas av PET:s chef Jacob Scharf. Han bekräftar i slutet av
mars 2013 att under de senaste sex månaderna så har minst 45 personer, det vill
säga ungefär två personer i veckan, lämnat Danmark för att ansluta sig till väpnade
grupper i Syrien. ”Det här liknar inget annat som vi har sett. Det är mycket våldsamt”
uppger PET:s chef.33 Den yngsta personen som rest är endast 16 år och mycket av
rekryteringen bedöms pågå på sociala medier som exempelvis Facebook. PET
varnar för att när de återvänder hem kommer det att öka terrorhotet mot Danmark.34
Därutöver framhålls att det finns kopplingar mellan resande till Syrien och kriminella
gäng.35
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Nedan följer en översikt över förebyggande åtgärder och projekt på såväl nationell
som lokal nivå i de studerade EU-länderna (Storbritannien, Nederländerna, Tyskland
och Danmark). Fokus ligger på framgångsrika projekt i samarbete med diaspora och
civilsamhälle. Problematiken vad gäller utländska stridande är på många sätt
inbäddad i samhället.
Det är i samhället personer rekryteras av radikaliserade individer och nätverk och
där de också uppmanas att resa utomlands. I dessa samhällen återfinns de individer
som tidigare deltagit i väpnad kamp eller träningsläger och sedermera introducerar
eller förstärker extremism och finner nya rekryter.

Upprättandet av Storbritanniens strategi mot terrorism (CONTEST), som påbörjades
redan innan terroristattentaten 11 september 2001, skapades utifrån en rad
potentiella katastrofer som exempelvis den så kallade ”millenniebuggen”, mul- och
klövsjuka, översvämningar och bränslekriser. Detta ledde till upprättandet av ett
sekretariat för civil krisberedskap och ett sammanförande av civil krisberedskap,
krishantering och kontraterrorism under en doktrin. Detta i syfte att förebygga och
förhindra att den nationella infrastrukturen inte fallerar under en större kris.
Arkitekten bakom CONTEST-strategin var premiärminister Tony Blairs säkerhetsoch underrättelsekoordinator Sir David Omand. Terrorattentaten i London 7 juli 2005
ökade oron för att radikalisering mot våldsbejakande islamistisk extremism var ett
allvarligt problem vilket innebar att CONTEST-strategin kom att bli en viktig
övergripande strategi.
Strategin inbegriper 16 departement, de tre underrättelsetjänsterna samt polisen.
Den förebyggande delen av strategin består av fem huvudsakliga mål där det
övergripande målet är att hindra människor från att stödja eller bli terrorister.
De fem målen är:


Underminera extremistisk ideologi och stödja allmänna åsikter.



Avvärja de individer som är aktiva och pådrivande i radikalisering och stödja
sårbara institutioner, fängelser, skolor etc.



Stödja individer som är sårbara för rekrytering och radikalisering.
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Öka samhällets motståndskraft.



Uppmärksamma missnöjen (som betydelse i radikaliseringen till
våldsbejakande extremism).36

I Storbritannien finns en rad riktade projekt som syftar till att förebygga radikalisering
och att människor dras till våldsbejakande extremism. Ett sådant är Channel, dess
remissprocess är en bred samhällsbaserad mekanism som skräddarsyr insatser
genom att identifiera individer som befinner sig i riskzonen för radikalisering – i likhet
med de brottsförebyggande remisserna.
Angreppssättet för detta är att använda redan existerande samarbeten mellan lokala
myndigheter, polis, lagstadgade partners och representanter från lokalsamhället.
Denna panel som består av ett samarbete mellan flertalet myndigheter gör
omfattande riskbedömningar av remisser på individnivå och skräddarsydda åtgärder
som ger fokuserat och hållbart stöd.
Channel skapades i april 2007 som ett pilotprojekt av Inrikesministeriet vilket
genomfördes vid två polisdistrikt. Sedermera har projektet kommit att innefatta större
delar av England och Wales med mer än 1120 remisser gjorda sedan dess
implementering och fram till december 2010. Utifrån de 1120 remisserna så har det
endast vid 286 remisser (26 procent) bedömts finnas en benägenhet för individer att
hamna i våldsbejakande extremism.
Medan Channel varit fokuserat på islamistisk extremism har det skräddarsytts för att
även anpassas för den ökande graden av högerextremism. En fördel med
programmet är att det inte är finansiellt kostsamt då större delen av kostnaderna är
skapade genom existerande departementala strukturer och att det finns tydliga
kriterier för effektivitet om en specifik insats är verkningsfull eller ej.

Morden på Pim Fortuyn 2002 och Theo van Gogh 2004 chockade landet och
utmynnade i social oro och polarisering inom det nederländska samhället. Detta
pågick fram till att hotet från internationell terrorism sedermera uppfattades som ett
betydligt mindre problem i Nederländerna.
Faktumet att Muhammed Bouyari, som brutalt knivhögg van Gogh på öppen gata,
var född i Amsterdam medförde att många framhöll att det principiella hotet främst
36
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kom inifrån och inte utifrån. Detta bidrog till att Amsterdam och Rotterdams
kommuner uppmanades att ligga i framkant vid utvecklingen av lokala åtgärder för
att motverka våldsbejakande islamistisk extremism.
Under 2004 lanserades Wij Amsterdammers (Vi Amsterdamare), vilket ledde till
policys som främjade kontakt med marginaliserade ungdomar och syftade till att
stärka religiösa institutioners motståndskraft samt främja social inkludering. En
speciell enhet, Gemeentelijke Informatiehuishouding Radicalisering, skapades i
Amsterdams kommun för att finna tidiga tecken på individer som riskerar att
radikaliseras samt att skapa lämpliga åtgärder för att motverka detta. 37
Under 2005 utvecklade Rotterdam ett eget program – Medverka eller hamna efter
(Meedoen of achterblijven) – vilket fokuserade på mjuka och hårda maktmedel där
de uppmuntrade ett aktivt deltagande från medborgarnas sida och exkluderade de
som motsatte sig en integrering med kommunalförvaltningen.38 Staden upprättade
också en central informationsplats om radikalisering, Knutpunkten för information om
radikalisering (InformatieSchakelPunt Radicalisering, ISPR).
Fokus ligger också på att identifiera isolering vid ett tidigt stadium, kontroll samt
upphävande av extrema polariserande och radikaliserande manifestationer.39
Under perioden 2007-2011 var över 82 lokala projekt samfinansierade och initierade
genom en så kallad ”konfettistrategi” (stöd till många mikroprojekt) där stödet ”med
en relativt jämn fördelning för islamistisk extremism (framförallt större städer),
högerextremism (framförallt förort och landsbygd) samt polarisering (jämt fördelat)40
och över 4 000 utbildade fältarbetare. Ett årligt pris har införts för ”bästa projekt” i
Nederländerna med en prissumma om 15 000 euro.
Det existerar en rad fokuserade projekt i landet, ett av dem är till exempel
Slootervart. Projektet i Slotervaart, vilket är beläget i Amsterdams utkanter, var lokalt
baserat och kom att bli ett av de första att implementeras efter att en
forskningsstudie visat att vissa muslimska ungdomar i Slotervaart var mottagliga för
radikala doktriner.
Slotervaarts handlingsplan består av sju konkreta åtgärder:


Skapa medvetenhet bland (muslimska) ungdomar och deras sociala
omgivning om radikaliseringsprocessens risker.
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Underlätta kompetensutveckling som kan bidra till att öka ungdomars och
föräldrars motståndskraft.



Stödja föräldrar i deras roll som lärare.



Stödja moskéer och imamer i deras arbete att hantera radikaliserade
ungdomar samt motverka radikalisering.



Försäkra sig om att systemen som är konstruerade att upptäcka
radikalisering fungerar effektivt (Municipal Radicalisation Information
Management System).



Underlätta samarbete med skolor och ungdomsgårdar.



Främja interaktion mellan olika samhällsgrupper och religioner. 41

Andra exempel på insatser innefattar:


Ett kunskap- och rådgivningscenter rörande polarisering och
radikalisering.



Utbildningsinsatser för unga muslimer avseende att identifiera problem,
färdigheter i kritiskt tänkande, interkulturella konflikter och socialt
deltagande.



Ett kvinnoprojekt i Haag som syftar till att upptäcka och bearbeta
muslimska kvinnors sociala och psykologiska problem. Detta inkluderar
även kvinnor som har erfarenhet av extremism samt familjemedlemmar
till dömda och fängslade terrorister.

Omfattningen av den nederländska nationella handlingsplanen och den så kallade
”konfettistrategin” inbegriper över hundra lokala samhällsprojekt som är förenade
med att samtidigt motverka extremism, polarisering och skapa social gemenskap.
Dessa projekt har naturligtvis haft olika innehåll men är rika i positiva och negativa
erfarenheter och lärdomar.

41

www.nuansa.nl/.../Slotervaart-plan-English.doc

23

Då Tyskland är en federation bestående av 16 delstater med betydande autonomi så
sker en relativt stor del av CVE-arbetet på delstatsnivå och inte på federal nivå. De
olika delstaterna har utvecklat egna program och i olika omfattning för att förebygga
våldsbejakande islamistisk extremism.
Hotbilden från våldsbejakande islamistisk extremism är också mycket varierande i
olika delar av landet, de fem största delstaterna i östra Tyskland har mycket låg grad
av islamistisk verksamhet.
I Tyskland finns ett antal lagar med koppling till denna studie som är värda att
beröra. I augusti 2009 infördes ny lagstiftning i syfte att förhindra terrorism, bland
annat så kriminaliserades att delta i terrorträning utomlands.
En annan åtgärd har varit att regelbundet begära anmälningsplikt på en polisstation
eller att beslagta passet för en person som misstänks vara på väg att resa
utomlands för att genomgå terrorträning eller strida. Denna preventiva åtgärd
beskrivs som effektiv av tysk säkerhetstjänst och har gjort det svårare att lämna
Tyskland för att genomgå träning eller bli en utländsk stridande.42
Därutöver så har utländska salafistiska extremister deporterats i viss utsträckning
samt att ett antal föreningslokaler och moskéer har stängts ned av polis sedan 2001
på grund av salafistiska kopplingar. Organisationer som velat förändra samhället på
ett aggressivt militant sätt och eftersträvat att ersätta demokratin med sharialagar har
även i viss omfattning förbjudits.
På federal nivå existerar ett antal projekt relaterade till att förebygga islamistisk
extremism. Däribland kan nämnas det relativit nybildade Säkerhetspartnerskapet
vilket bildades som en allians mellan federala och statliga säkerhetstjänster och sex
olika muslimska organisationer och syftar till att stärka samarbetet genom
regelbundna möten mellan parterna inom ramen för olika projekt.43 Tanken är att ha
permanenta kommunikationskanaler så att hot kan förmedlas på ett korrekt sätt och
inte leda till missförstånd eller överreaktioner.
Bland de mer profilerade projekten finns ett nybildat rådgivningscenter mot
radikalisering och ett nätverk som arbetar förebyggande mot våld med fångar.
Samarbetet med muslimska organisationer har dock kommit att halta betänkligt då
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fyra av de sex organisationerna lämnade partnerskapet efter en kontrovers44 och i
mars 2013 listas bara en muslimsk organisation som delaktig.45
I Tyskland finns olika projekt med fokus på hjälplinjer att ringa för att lämna radikala
islamistiska miljöer. Det som anses vara mest framgångsrikt är projektet Hayat (”liv”)
och drivs av Zentrum Demokratische Kultur, en paraplyorganisation där även EXIT
Deutschland ingår. Hayat är en hjälplinje kopplad till ett nationellt
familjerådgivningsprogram inom ett större projekt som även innehåller två regionala
program i Bremen och Bochum.
Hjälplinjen beskrivs som ett sätt för personer att etablera kontakt, samt att det första
samtalet ibland även kan ha karaktären av akutrådgivning. Därefter vidtar arbetet i
form av bakgrundsresearch, analys och rådgivning. Avhopparverksamhet riktad mot
radikala islamister är dock ännu förhållandevis ovanlig.
På deras kontor i Berlin beskrivs att det är vanligt att oroliga föräldrar kontaktar dem
för att deras barn har förändrats i en radikal islamistisk riktning. Det program de
erbjuder består dels av att ge rådgivning till föräldrar och anhöriga, framförallt så att
de inte ska känna sig ensamma och vilsna. De stöder dem på ett känslomässigt plan
och ger råd om hur de ska agera och prata med sina barn.
De poängterar att föräldrarna sällan blir experter på islam och har svårt för att
argumentera mot sina barn på teologiska grunder, utan det handlar istället om att få
föräldrarna att förstå vad de ska argumentera emot. De försöker att coacha
föräldrarna att fråga och vara nyfikna istället för att vara dömande.46
För att försöka få barnen att ta avstånd från radikala idéer används istället medlare,
dessa är ofta religiösa ledare som håller kontakten med personen i fara. Medlaren
försöker att bygga upp ett förtroende och använda goda argument i syfte att få
personen att ta avstånd från radikala idéer. I februari 2013 uppgavs att de för tillfället
arbetar med ett 30-tal fall varav en majoritet har en bakgrund som utländska
stridande. Deras arbete är ett komplement till säkerhetstjänsten och programmet var
direkt kopplat till de första jihadistiska avhoppen vilka just nu får fortsatt stöd och
rådgivning.47
På delstatsnivå kan nämnas att det finns ett flertal initiativ för att förebygga
islamistisk radikalisering, exempel på sådana är bland annat Team meX i BadenWürttemberg. Projektet syftar till att förebygga islamistisk extremism hos unga. Det
sker framförallt genom att utbildningar och föreläsningar arrangeras i syfte att
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informera lärare och ledare i ungdomsorganisationer avseende hur man känner igen
och förhindrar antidemokratiska och islamistiska övertygelser bland unga människor,
men utan att ifrågasätta deras religion.
I München förekommer utbildning och möten mellan imamer, polis och tjänstemän.
Ungefär 30 imamer har deltagit i dessa möten som bland annat berört salafism,
vilket beskrivs som en växande problematik hos unga, ”born again muslims”. I
samband med utbildningarna har imamer ombetts att vara observanta i sina egna
moskéer och ta kontakt med salafister och ställa frågor, varför de dras till det osv.
Imamerna har även uppmanats att ge information om misstänkt terrorism till polisen
och vara uppmärksamma på salafism.
Ett annat exempel finns i Bavaria där har man utbildat socialarbetare i
utanförskapsområden inom radikalisering. I Hamburg och Bremen finns
samverkansprojekt mellan imamer och polis som skapat kommunikationskanaler
inom olika ämnen och inte bara säkerhetfrågor.
En betydande utmaning för Tyskland blir att begränsa och driva tillbaka den
salafistiska scen som vuxit sig starkare under det senaste decenniet. Som tidigare
påpekats är det framförallt ur denna pool som landets utländska stridande har
tappats ur.

Danmarks hållning vad gäller att motverka extremism bör ses i ljuset av
publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 2005 vilket resulterade i lokala reaktioner
och internationella protester från flertalet muslimska länder. Det övergripande
ramverk som används av danska myndigheter är den så kallade SSP-modellen vilket
innebär ett nära lokalt och integrerat samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.
Syftet är att identifiera och stödja individer som befinner sig i riskzonen för att hamna
i kriminella miljöer, anti-socialt beteende och extremism.
Den integrerade SSP-modellen som redan återfinns i det brottsförebyggande arbetet
kan även användas för att utveckla hållbara, skräddarsydda och mer målinriktade
insatser mot individer som befinner sig i riskzonen för extremism. Det danska arbetet
fokuserar främst på att utveckla mentorskapsprogram för att stödja de
yrkesverksamma som arbetar med att förebygga extremism. Syftet med detta är
främst att förmedla kunskap om metoder till de som har direkt kontakt med
ungdomar i åldern 14 till 20 år.
Flera av de tidigare stora informationskampanjerna var organiserade av
Integrationsministeriet och PET där lokala samhällsledare, socialarbetare, lärare och
polisers åsikter och erfarenheter framfördes gällande utmaningar och åtgärder för att
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bekämpa extremism på lokal nivå. Denna omfattande konsultativa process
utmynnade 2010 i antagandet av den nya handlingsplanen. Handlingsplanen
inkluderar sju fokusområden, 22 initiativ och 40 konkreta åtgärder. En eventuell
revidering av handlingsplanen är planerad 2013 då också utvärderingsarbetet ska
vara färdigt.
I januari 2009 publicerades den danska handlingsplanen ”En gemensam och säker
framtid”. Handlingsplanen inkluderar 22 specifika initiativ som spänner över sju
fokusområden. Dessa områden är: (1) direkt kontakt med ungdomar; (2) integration
baserad på rättigheter och skyldigheter; (3) dialog och information; (4) demokratisk
sammanhållning; (5) insatser i sårbara/utsatta områden; (6) specifikt framtagna
initiativ vid anstalter; samt (7) kunskap, samarbete och partnerskap.
I Köpenhamn återfinns olika lokala program med fokus på att identifiera och
motverka radikalisering. Exempel på dessa är bland annat projekten ”Kunskap –
Integration – Köpenhamn” (VINK) samt ”Vi Köpenhamnare” (VI’KBH’R’) som är direkt
inspirerat av lokala åtgärdsprogram i Amsterdam. Andra danska exempel innefattar
avradikaliseringsprojekt, framtagande av handböcker för socialarbetare för att
förebygga och bemöta radikalisering och extremism samt ett dialogforum med
imamer och minoritetsgrupper under ledning av PET.
Det finns flera utmaningar som påverkar engagemanget med diaspora, framförallt
med hänseende till de somaliska grupperna. Till skillnad från andra samhällsgrupper
så har individer från de somaliska grupperna vid flera tillfällen varit föremål för
terroristbrott. De mest uppmärksammade fallen är mordförsöket på
karikatyrtecknaren Kurt Westergaard i januari 2010, självmordsbomben vid Shamo
Hotel i Mogadishu samt arresteringen av två somaliska bröder i Århus 2012.

27

Denna del behandlar först olika underliggande kontexter och grogrunder för
extremism och terrorism i Somalia och Pakistan. Därefter ges en närmare
undersökning av initiativ och goda exempel från civilsamhällets sida.
De underliggande orsakerna till våldsbejakande islamistisk extremism skiljer sig
kontextuellt beroende av kulturell och politisk dynamik på såväl lokal som regional
nivå. Orsakerna är också influerade av framväxten av bland annat en specifik
extremistgrupp, dynamiken inom gruppen, beslutsfattares ledarskap,
koncentrationen av våld samt rekryteringspraxis. Detta framtvingar i sin tur en
skräddarsydd, lokal och kontextbunden ansats i var enskilt fall då det inte finns
någon universell mall att bruka för olika kontexter.
Det finns däremot flertalet goda exempel och inspirerande modeller för hur
civilsamhället kan motverka våldsbejakande islamistisk extremism. Så kan ske
genom bland annat kvinnostyrda initiativ, stärkande av ungdomar eller innovativa
åtgärdsmekanismer genom att använda populär- och lokalkultur samt att sända
specifika budskap för att motverka extremismens narrativ.
Uppgiften att identifiera lämpliga åtgärder från civilsamhällets sida är mycket
utmanande i länder som Somalia och Pakistan. Detta då civilsamhällets
organisationer i Somalia har varit en avgörande och drivande faktor för
socioekonomisk utveckling, försoning och fred, medan det i Pakistan finns över
100 000 organisationer i civilsamhället.
Samtliga av de genomgångna insatserna av organisationerna har rekommenderats
av lokal expertis i Somalia och Pakistan då de anses ha trovärdiga
handlingsprogram. Lejonparten av dessa är inbäddade i större program som främjar
jämlikhet mellan kön och ungdomars färdigheter snarare än att vara ensamstående
och enskilda aktiviteter. Kvinnor och ungdomar är inte bara de mest utsatta
grupperna för extremism och våld utan besitter också den främsta positionen att
motverka extremism i samhället.
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Det är uppenbart att många av grogrunderna till extremism och konflikt skiljer sig i
jämförelse med radikalisering i diasporasamhällen inom EU. Diasporan är mer utsatt
för den globala ”jihad-diskursen” med större sårbarhet för utanförskap och
identitetsproblem och har en mer romantiserad och extrem position i Somalia.48
För somalier i såväl Somalia som Kenya kan arbetslöshet, gruppdynamik och olika
samhällsfaktorer skapa en gradvis rörelse mot extremism. Som illustreras i fallet alShabaab så kan frågan om arbete vara en drivkraft.
I Somali Human Development Report från 2012, vilken ges ut av FN:s
utvecklingsprogram (UNDP), så understryks att arbetslösheten för somaliska
ungdomar är en av de högsta i världen där 67 procent av individerna mellan 14 och
29 år saknar arbete.49 Omkring 40 procent av ungdomarna är aktivt sökande medan
21 procent varken arbetar eller går i skola.
I Somalia utgör individer under 30 år ca 70 procent av den totala befolkningen där
två tredjedelar av dessa också har en vilja att lämna Somalia på grund av den
fattigdom och höga arbetslöshet som präglar landet. Det är också tydligt att Somalia
”rankas som en av de, över hela världen, värsta länderna för kvinnor. Könsbaserat
våld och diskriminering mot somaliska kvinnor är utbrett.”50
Somalier har också blivit djupt påverkade av migrationen från landsbygd till större
städer och disintegrationen av traditionella familje- och samhällsstrukturer.51
Problematiken med diskriminering mot somalier i Kenya är en av de faktorer som
bidrar till extremism.
Den diskriminerande behandlingen av etniska somalier i Kenya är på väg att bli en
så kallad ”pull-faktor” för radikalisering då de ofta är trakasserade och har stora
svårigheter att erhålla identitetshandlingar.52 Kenyansk polis har länge ansetts vara
en kår som tar lagen i egna händer – vilket också exemplifierats i en rapport från
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2009 av Philip Alston, FN:s särskilda sändebud vad gäller utomrättsliga
avrättningar.53
Somaliska flyktingar som bor i Eastleigh har vittnat om att de blivit stoppade på så
gott som en daglig basis och hotade med utvisning medan andra drabbats av
utpressning och blivit utnyttjade verbalt, fysiskt eller sexuellt.54 Detta är utöver de
svårigheter som en stor del av Eastleighs befolkning erfar då distriktet nattetid blir allt
farligare och drabbas av kriminella gäng och brottslighet.
I en studie av Center on Global Counterterrorism Cooperation om våldsbejakande
islamistisk extremism, som inbegriper fältstudier med intervjuer i Kenya och
Somaliland, så menas att de uppfattade drivkrafterna till våldsbejakande islamistisk
extremism i Kenya är säkerhetsstyrkors repression, ekonomiska förluster,
socioekonomisk och politisk marginalisering av unga samt marginalisering av det
muslimska samhället.55
I kontrast till detta så visar studierna i Somaliland bland annat att lokalsamhällets
uppfattning centrerar kring polisens begränsade kapacitet att förebygga brott, klanoch resursbaserad konflikt samt att arbetslösa ungdomar är en källa för osäkerhet.56
Den våldsbejakande islamistiska extremismens drivkrafter i Pakistan är komplexa
och mångfacetterade då staten grenslar över komplexa ”skiljelinjer inkluderat
styrning, sekterism, terrorism/uppror och rättsstatsprincipen – där var och en vidare
kan förvärras av våldsbejakande islamistisk extremism.”57
De porösa statsgränserna och det betydande antalet afghanska flyktingar
komplicerar landets säkerhetsbild. I över tre decennier har medborgare i
Balochistan, de federalt administrerat klanområdena (FATA) och KhyberPakhtunkhuwa, vilka är belägna vid den afghan-pakistanska gränsen, vittnat om
främmande invasion och militära interventioner, klankonflikter, militant islamism,
stora flyktingströmmar och amerikanska drönarattacker.
Många av dessa avlägset belägna landsbygdsområden har också mycket bristfällig
infrastruktur. Antalet offer för våldsbejakande islamistisk extremism och terrorism i
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Pakistan är svindlade hög och mellan 2006 och 2011 omkom fler än 35 000 civila
och 3 500 säkerhetspersonal till följd av terrorism.58
Kriget i Afghanistan och dess efterdyningar, kombinerat med talibanernas uppgång
och faunan av pakistanska inhemska extremistgrupper, har gjort regionen oerhört
sårbar för extremism. En studie vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om
självmordsbombare i Pakistan och Afghanistan visar att ”bakgrunden till ökningen av
antalet självmordsbomber består utav flera beständiga kriser i säkerheten samt
politiska och ekonomiska områden vilket tänjt samhällsstrukturen till
bristningsgränsen.”59
I motsats så pressar de pakistanska militära operationerna lokalbefolkningen då de
vårdslöst eliminerar misstänkta militanter. Samtidigt så opererar de afghanska
talibanerna, pakistanska Terik-e-Taliban, Harakat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI), Hizb-iIslami, Laskar-e-Jhangvi, Jaish-e-Mohammed, Harakat-ul-Mujahedin samt Haqqaninätverket med straffrihet samt kollektivt visar att dessa grupper utgör ett strategiskt
hot, inte bara mot lokalbefolkningen utan även mot den pakistanska staten.60
Det är tydligt att ungdomar och kvinnor kommit att hamna i skottlinjen för dessa
multipla konflikter och påtryckningar. Ungdomar, och även barn, har specifikt blivit
rekryterade och tränade som självmordsbombare av flera av dessa fraktioner. Andra
har influerats av radikala madrassas som förespråkat hat och intolerans.61
Hat mot västvärlden är en del av militanta islamisters regelbundna
propagandakampanjer och präglar även den offentliga debatten. Detta är något som
förstärks i och med konsekvenserna av det ökande antalet drönarattacker mot
misstänkta terrorister från amerikansk sida men också med motsvarande ökning av
civila offer.62
Enligt en undersökning från 2012 av opinionsundersökningscentret Pew så framgår
att 74 procent av den pakistanska befolkningen är fientligt inställda till USA och där
52 procent fruktar att extremister kan komma att ta makten över Pakistan.63
Drivkrafterna bakom våldsbejakande islamistisk extremism och rekrytering till
militanta grupper pågår simultant över tre överlappande nivåer och på olika sätt:
För det första: bland lägre klasser och framförallt i illa styra områden inkluderat
stamområden och dess relaterade områden, södra Punjab och inre Sindh, så är
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drivkrafterna till radikalisering och terrorism fattigdom, ojämlikhet och lösa
administrativa strukturer och motiven religiösa (Madrassas, religiösa och militanta
organisationers roll är viktigt) samt där manifestation är sekteristiskt våld. I
stamområden kan detta sedermera bidra till fortsatt uppror.
För det andra: bland medelklass och framförallt i urbana och semiurbana områden
inkluderat centrala och norra Punjab, Karachi, Hyderbad i Sindh,
bosättningsområden i Khyber Pukhtoonkhwa och Kashmir, så är drivkrafterna
politiska (påverkan av intern och extern politisk utveckling och radikala narrativ som
förespråkas av radikala grupper och media) samt där manifestation är jihadism
(militanta organisationer som Lashkar-e-Taiba, Jiash-e-Muhammad, Al-Qaidarelaterades terroristceller samt Hizb-e-Islami beror främst på denna kärna av
radikalisering).
Slutligen: bland de högre klasserna och landets elit så är den huvudsakliga
64
drivkraften utanförskap och separation från samhället.

Det finns en handfull statligt drivna avradikaliseringsprogram i såväl Somalia som
Pakistan, projekten i båda länderna lider dock av allvarliga problem. Med undantag
för ett initiativ i Mogadishu, vilket inte fokuserar direkt på avradikalisering utan
yrkesutbildning, så inbegriper de flesta somaliska avradikaliseringsprogrammen
internering av avhoppade al-Shabaabmedlemmar i läger där de är mycket inaktiva
och där vissa brukar drogen khat. Det finns även i Kenya ett antal mindre
rudimentära program vilka är under utveckling.
I Pakistan finns statligt drivna avradikaliseringsprogram. Mashal Center och Saboon
School koncentrerar på ungdomar som rekryterats av talibaner där de erbjuder
ungdomarna en blandning av psykologisk rådgivning, religiös omskolning och
yrkesutbildning.65
Mashal Center har bedrivits sedan 2010 där fokus varit att erbjuda
tremånaderskurser med psykosocial, religiös och yrkesföreberedande utbildning i
syfte att avradikalisera individer som influerats av talibaners och al-Qaidaextremisters åsikter. De flesta som deltar är under 30 år. Enligt centrets egen
bedömning så har över 1000 individer ”examinerats” från programmet där endast 10
procent icke godkänts.66
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Saboon Center fokuserar på rehabilitering och återanpassning av barnrekryter som
varit föremål för att bli självmordsbombare. Centret har för närvarande 85 pojkar
under försorg och ungefär 100 framgångsrika rehabiliteringsfall.67
Då de flesta formella avradikaliseringsåtgärderna är ledda av staten och fokuserar
på att omvända och rehabilitera dömda gärningsmän så spelar här civilsamhället en
kritisk roll som stöd men också som en funktion att adressera långsiktiga
förebyggande åtgärder för att motverka extremism.68 Frivilligorganisationer på
gräsrotsnivå som inbegriper föräldrar, kvinnor, lärare, mentorer, coacher och
religiösa ledare i arbetet är essentiella komponenter i att förebygga och upptäcka
olika former av våldsbejakande islamistisk extremism.
Det är också viktigt att poängtera att de organisationer som verkar i Somalia och
med den somaliska diasporan i Kenya hanterar familjer som är påverkade av alShabaab. Omfattningen av sekteristiskt våld och terrorism i Pakistan är något som
ökar vilket på många sätt dränker landet.

Kvinnor kan besitta en avgörande roll i att förebygga extremism, framförallt då de i
Somalia har en tidig roll som mödrar i hemmet och nära till sina barn och ungdomar
och därmed tidigt kan se oroväckande beteendeförändringar. Kvinnor är ofta
drabbade av våldsbejakande islamistisk extremism, antingen i form av offer eller i
egenskap av förälder till de barn som hamnar i extremism.
Även om de inte sällan drabbas av skam i samhället så kan kvinnor vara betydande
förespråkare att ”avmystifiera livet som terrorist: tala öppet om svårigheterna med att
skiljas, osäkerhet, förlust av inkomst, ångesten av ett hemligt liv.”69 Istället för
föreställningen om muslimska kvinnor som tysta offer så bör kvinnor ses som
inflytelserika förespråkare av antiextremistiska åtgärder.
Kvinnors roll har traditionellt varit marginell inom den patriarkala klanstrukturen och
är vanligtvis exkluderade från att delta i beslutsfattande. Då kvinnor kan ha flera
klantillhörigheter så besitter de därmed en mycket viktig roll som mäklare och kan
mobilisera inom civilsamhället ”då deras position inom klansystemet ger dem
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möjligheten att brygga mellan klandelningar och fungera som en första kanal för
dialog mellan parter i konflikt.”70
”Traditionella” mödrar har begränsat inflytande över deras somaliska söner då
sönerna har en mycket omfattande frihet i relation till mödrarna. Dessa restriktioner
har inte förhindrat somaliska kvinnor från att mobilisera och inta en aktiv föräldraroll.
Somaliska kvinnogrupper har varit mycket lyhörda när det gäller al-Shabaabs
rekrytering av deras barn och även befunnit sig i opposition mot al-Qaidas
förespråkande om martyrskap. Detta exemplifierades väl då al-Qaidaledaren Ayman
al-Zawahiris fru uppmanade mödrar att uppfostra sina barn till att stödja jihad och
martyrskapet.
Den somaliska kvinnooppositionen var ståndaktig och mycket högljudd mot detta
råd: ”sättet som al-Zawahiris fru uppmanade mödrar att uppfostra deras barn med
våld och terrorism är inte relaterat till islam. Vi uppmanar somaliska mödrar att
uppfostra deras barn med tolerans och broderskap och att lära dem islams
rättfärdiga väg långt från extremism och våld. Al-Qaidas ideologi representerar inte
den sanna islamska vägen och för detta skäl så uppmanar vi somaliska mödrar att
inte lyssna till frun till al-Qaidas ledare."71
Även om somaliska kvinnor har en aktiv roll så är det viktigt att poängtera att
förebyggande åtgärder måste riktas direkt mot denna grupp då det finns
sympatisörer och rekryterade flickor hos al-Shabaab som stödjer med bland annat
matlagning, städning, underrättelseoperationer inom samhället och där även vissa är
al-Shabaabmedlemmarnas fruar.
Kvinnors roll är varierad i det pakistanska samhället – beroende av klass, region,
stad eller landsbygd. Det finns betydande problem som pakistanska kvinnor står
inför när det kommer till jämlikhet mellan kön och att de blir objekt för det
extremistiska våld som bland annat inbegriper sexuellt utnyttjade och våldtäkt,
hedersmord, frätande syra i ansiktet, prostitution, människohandel och tvångsarbete.
Kvinnliga CSO:s har en viktig möjlighet att påverka frågor som rör kontraextremism
och har organiserat sig för att uppmärksamma genusfrågor vilka ofta inbegrips i
större kvinnoprojekt i syfte att motverka extremism lokalt.
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Många projekt som är nära stödda av USA och EU:s medlemsstater är
ungdomsorienterade samt ungdomsledda CSO:s som bistår med en serie av
sammanhängande färdigheter om livet, från utbildning till karriärråd och ledarskap
för ungdomsledda samhällsprojekt.
Dessa ansträngningar som riktar sig till unga mellan 15 och 25 år fokuserar på
utbildning, ledarskapsutveckling, yrkesutbildning, fredliga konfliktlösningar, kritiskt
tänkande och problemlösning, nätverkande samt positiva medborgarinsatser.
Inbäddat i detta finns åtgärder för att hantera extremistiska narrativ, rekrytering,
omvänd marginalisering och ungdomars missnöje. I vissa områden, som Eastleigh,
så är det viktigt att fokusera specifikt på gatubarn.
De flesta som rekryteras till extremism i Pakistan är ungdomar, och även barn, där
de rekryteras till talibanerna men också till andra extremistgrupper. Pakistanska
ungdomsorganisationer är mycket aktiva, framförallt de som är etablerade i urbana
områden. Aktiviteterna är bland annat kampanjer för att skapa medvetenhet hos
allmänheten, offentliga debatter och ansträngningar för att främja sund utbildning,
inklusive yrkesutbildning.
Pakistanska ungdomar är en grupp som befinner sig i riskzonen för radikalisering
och rekrytering till extremism då många ungdomar är rastlösa och ”desillusionerade
av deras lands ledarskap, missfällda av deras ekonomiska utsikter och i desperation
av radikal förändring.”72

Musik, drama och konst kan attrahera ungdomar om det är levererat på ett trovärdigt
och kraftfullt sätt. Somalia har en kultur präglad av en mycket stark muntlig tradition
och somaliska sånger har en stark poetisk rytm. Därmed är media, som en kanal för
det talade ordet, ett viktigt medium för att nå ut till ungdomar. Tillika är debatter,
poesi och drama alternativa starka kommunikationsmedel. Även folklore och
hantverk kan vara användbara uttrycksmedel.
Kultur- och idrottsaktiviteter kan potentiellt spela en stor roll för att motverka
extremism. Faktum är att al-Shabaab förbjöd all typ av fritidsverksamhet som idrott,
film och musik. Al-Shabaab hotade i januari 2011 också med hårda straff för de som
spelar TV-/dataspel medan filmer och även Ramadan-TV-serier förbjöds. Somaliska
ungdomar lyssnar betydligt mer på radio än vad de tar del av andra former av media.
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Somaliska atleter, som Mo Farah som 2012 vann olympiskt guld och är baserad i
Storbritannien och fotbollsspelaren Abdisalam Ibrahim i fotbollsklubben Manchester
United, utgör exempel på goda förebilder för ungdomar. Idrott kan på många sätt
vara ett kraftfullt verktyg för social förändring.
Populärkultur har i Pakistan en viktig roll. Traditionell kulturell verksamhet, muntlig
tradition, musik och teater kan spela en kraftfull roll som drivmedel för att föra ut
budskap och skapa social förändring. Offentliga massmöten och debatter är
populära kännetecken men som är tydligt i mediekampanjer och av förebilder från
underhållnings- och musikindustrin, så kan detta också på flera sätt nyttjas för att
motverka våldsbejakande islamistisk extremism.
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Säkerhetspolisens förebyggande arbete bygger på kontaktverksamhet till strategiskt
viktiga aktörer på lokal nivå, till exempel närpolis, stadsdelsnämnder och föreningar.
Inte minst anses det vara viktigt att skapa goda relationer till trossamfunden i landet.
Denna kontaktverksamhet skapades 2003 och syftar främst till kunskapsspridning,
förtroendeskapande relationer och en bättre förståelse för Säkerhetspolisens uppgift
och arbete. Det finns också goda exempel på att muslimska församlingar bedriver ett
förebyggande arbete mot våldsbejakande radikalisering genom bland annat stöd och
samtal med ungdomar och föräldrar.
Säkerhetspolisen har tidigare framhållit att över 40 utländska stridande varit aktiva
sedan 2006. Av dessa har ett 30-tal åkt till Somalia och ett tiotal till
Afghanistan/Pakistan. Tillika finns enskilda fall till både Irak och Jemen. De
avresande har för det mesta varit under 30 år.
Utländska stridande till Syrien utgör en ny utmaning för Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen bedömer att reseproblematiken till Syrien på relativt kort tid har
utvecklats på ett mycket oroväckande sätt och att den troligen kommer att vara mer
omfattande än till tidigare destinationer sammantaget. Ett 30-tal personer är man helt
säkra på har åkt från Sverige till Syrien för att strida i al-Qaida-inspirerade grupper
eller utbilda sig för strid under de senaste 18 månaderna.73 Det medför att siffran är
lågt räknad, det verkliga antalet är sannolikt högre. Av de personer som hittills rest till
Syrien finns både individer som identifierats bland de våldsbejakande islamister som
Säkerhetspolisen skrivit om i rapporten från 2010, men även för Säkerhetspolisen
okända individer.
Trots det bedömer Säkerhetspolisen att det totala antalet våldsbejakande
islamistiska extremister i Sverige inte ändrats avsevärt. Här finns dock risk för ett
mörkertal av individer man inte känner till. Därutöver har många av de som rest till
Syrien ännu inte återvänt.

Terrorismens konsekvenser tvingar ofta polis och säkerhetstjänst att agera i ett tidigt
skede för att undvika risken för oskyldiga offer. Det finns i vissa fall en inbyggd
konflikt i att förhindra terroristbrott i ett tidigt skede och att samtidigt inhämta
tillräckligt med bevis för en fällande dom.
I några av de länder som studerats i denna rapport används mer repressiva juridiska
verktyg för att bemöta reseproblematiken. I Tyskland finns exempelvis möjligheten
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att beslagta pass, införa reserestriktioner eller att regelbundet behöva besöka en
polisstation vid starka misstankar om att en person är på väg att lämna landet för att
genomgå terrorismträning eller strida utomlands.
I vissa EU-länder finns även möjligheten att återkalla medborgarskap på
terrorrelaterade grunder. Det har till exempel nyligen skett i Storbritannien vilket
omöjliggjort för brittiska utländska stridande att återvända till Storbritannien från en
konfliktzon.
Utöver detta finns det exempelvis i Tyskland möjlighet att utvisa utländska
extremister som reser in i landet. I Storbritannien finns lagstiftning som kriminaliserar
både innehav av propagandamaterial och terrorismmanualer och även förhärligande
av terrorism. Men skärpning av terroristlagstiftning och tillämpning av repressiva
åtgärder som enda medel är en riskfylld och sannolikt kontraproduktiv strategi. Det
krävs en god balans mellan de möjliga förebyggande åtgärderna för att långsiktigt
komma åt problemet.

Till skillnad mot många andra länder har Sverige inte haft en nationell strategi mot
radikalisering. Det finns både fördelar och nackdelar med det. En fördel är att genom
exempelvis denna studie kunna belysa hur andra länder utformat strategier och
åtgärder och om dessa kan ses som adekvata. Även om många åtgärder i andra
länder fortfarande är relativt nya finns möjligheten för Sverige att dra lärdomar och
inspireras från andra länders framgångsrika åtgärder.
I den rapport som togs fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2010
konstateras att det ”idag saknas verksamhet med specifikt fokus på att bemöta eller
hantera våldbejakande islamistisk extremism, arbetet inriktar sig istället på
förebyggande arbete och framgångsfaktorerna är nätverk och relationsbyggande.”
Detta är en bild som fortfarande tycks vara giltig.
I arbetet med denna rapport genomfördes även intervjuer med företrädare på lokal
nivå inom skola, socialtjänst och polis i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Uppgifterna pekar på att detta inte är en problematik som man arbetar specifikt emot
inom vare sig skola, socialtjänst eller polis. Specifika insatser mot islamistisk
radikalisering och utländska stridande hamnar i regel istället på Säkerhetspolisens
bord. Samtidigt menar Säkerhetspolisen att det finns kostnads- och
effektivitetsmässiga skäl som talar för att fokusera på ett generellt förebyggande, då
radikaliseringsprocessen uppvisar betydande likheter.
Nedanstående beskrivning av svenska förhållanden aspirerar inte på att ge någon
lägesbild eller representativ redogörelse över problematiken med våldsbejakande
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islamistisk extremism i de tre svenska storstäderna. Istället kan den anses ha
karaktären av nedslag där enskilda yrkesutövare som stött på problematiken i sitt
arbete återges. Det ska även tilläggas att problembilden blir högst beroende av den
lokala lägesbilden. På vissa håll beskrevs dess omfattning som mycket begränsad
och på andra håll som mer påtaglig.
En verksamhetschef berättar att hon vid ett 15-tal tillfällen kontaktats av mödrar som
varit oroliga över att deras söner ska ansluta sig till al-Shabaab. Hon har då
föreslagit att de ska kontakta polisen, men det har de varit motvilliga att göra. En
fältarbetare med många års erfarenhet i en förort beskriver hur hon vid flera tillfällen
kontaktats av mödrar som varit oroliga över att deras barn radikaliserats och befarat
att de ska lämna Sverige för att ansluta sig till en väpnad extremistgrupp verksam i
en konfliktzon utomlands, särskilt då de nyligen erhållit pass. Det enda alternativ av
relevans som då finns för henne är att till mamman överlämna ett telefonnummer till
Säkerhetspolisen, som i sin tur kan erbjuda sig att hålla ett rådgivande samtal med
familjen.
Någon annan åtgärd utöver Säkerhetspolisens samtal kan till synes vare sig svenska
myndigheter eller civilsamhället erbjuda idag för en familj med en son eller dotter
som radikaliserats och befaras resa till en konfliktzon (det tycks i regel alltid handla
om söner). I vilken utsträckning familjer kontaktar Säkerhetspolisen känner inte
fältarbetaren till, men förtroendet för Säkerhetspolisen hos människor som
härstammar från länder med en tradition av brist på demokrati och mänskliga
rättigheter beskrivs som i regel mycket lågt.
Problematiken med resande till konfliktzoner beskrivs av en fältarbetare som mycket
känslig och svår att diskutera med anhöriga. Det nämns även att i de fall som unga
tagit steget och rest är det ofta mycket skamfyllt för deras mödrar och att de i flera
fall isolerat sig i bostaden medan sonen varit bortrest. De som återvänt från
konfliktzoner får ofta förhöjd status i den egna gruppen, inte i samhället i stort men i
mer radikala grupperingar. En person beskrev att i sitt arbetsområde har han sett allt
fler unga radikaliseras och att det pågår en offensiv rekryteringsverksamhet till
radikala grupperingar. En verksamhetschef framförde att under våren 2012 pågick
öppen rekrytering centralt i en förort i form av utdelning av flygblad som uppmanade
till jihad, kampanjen påminde om traditionellt partiarbete inför ett riksdagsval.
Några SSP-medarbetare underströk problematiken med radikalisering, extremism
och resande till konfliktzoner och påtalade den upplevda bristen att verktyg saknas
för att hantera detta. Specifikt efterfrågades både utbildningsinsatser för fältarbetare
och även att någon form av kunskaps- eller rådgivningscenter kunde skapa
förutsättningar för dialog och rådgivning gällande denna problematik. En SSPmedarbetare menade att det svenska offentliga debattklimatet försvårar för att på ett
konstruktivt och problemlösande sätt diskutera dessa frågor. För den som lyfter
problematiken ansågs etiketter aldrig vara långt borta, vilket avskräcker många med

39

kunskaper från att delta i en kreativ diskussion. Detta upplevdes som mycket
frustrerande.
Det framstår som att misstänksamheten mot polis och säkerhetspolis inte hjälps av
den rådande debatten om våldsbejakande islamistisk extremism och kontraterrorism
vilken kan verka polariserande, mytbildande och skapa främlingsfientlighet och
konspirationsteorier om Säkerhetspolisens arbete – vilket i sin tur påverkar
samhällets motståndskraft. När mittfåran i debatten i stor utsträckning saknas
skapas ett vakuum som fylls av högljudda ytterlighetsröster.
En annan problematik som lyftes av en chef på en förebyggande enhet i en kommun
var att det är bristande samverkan mellan stadsdelar avseende att försvåra för
islamistiska grupperingar att få fäste lokalt. Det påtalades att det saknas
informationsutbyte mellan stadsdelarna i dessa frågor. Fältarbetare har beskrivit att
denna problematik aldrig har diskuterats i SSP-sammanhang även om
problematiken existerar. Varför det varit så är oklart.
En intervjuad person är kritisk mot hur SSP fungerar relaterat till detta då arbetet
inom SSP behandlas på individnivå och att det anses fungera dåligt avseende den
här problematiken. Han tillägger att ”det kan även vara så att vi har fem kriminella
söner i en familj, då behandlas de som fem stuprör inom SSP, riktlinjerna behöver
ändras”.
En intervjuad polis beskriver hur ett arbete inletts med att utbilda poliser inom
extremism: autonom vänster, vit makt och islamistisk extremism. Några poliser har
blivit specialutbildade av Säkerhetspolisen inom detta, och de håller sedan
utbildningar för poliser lokalt. Utbildningen bygger på COPPRA-manualen samt
material från Säpos egna föreläsningar. Ett utbildningstillfälle för lokala poliser pågår
i ungefär tre timmar och behandar de tre ovan nämnda typerna av extremism, hur
radikaliseringsprocessen kan gå till och att lära sig känna igen indikatorer som
tecken på radikalisering. Indikatorer kan vara både på individnivå men också för att
upptäcka stundande attentat.
Exempel på indikatorer på individnivå kan till exempel handla om att det vid
husrannsakan hittas vapen och propagandamaterial med koppling till
våldsbejakande islamistisk extremism. Utbildningen innefattar även filmen
”Conviction” som handlar om en verklig händelse om en ung brittisk muslims
radikalisering och väg in i våldsbejakande islamistisk extremism, och hur nära han
var att lyckas med ett självmordsattentat i Bristol 2009.
En tanke med utbildningen är att poliser som ser indikatorer på våldsbejakande
islamistisk extremism rapporterar detta till polisens kriminalunderrättelsetjänst. Där
görs en sållning av inkomna tips och de som bedöms som relevanta vidarebefordras
till Säkerhetspolisen. Som utbildningen ser ut nu är den anpassad för poliser som
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målgrupp. Med mindre justeringar bedöms den även kunna fungera för exempelvis
fältarbetare enligt en polis som genomför utbildningen på lokal nivå.
Ett flertal poliser understryker betydelsen av att ha väl upparbetade kontakter med
imamer i lokala moskéer. Ett bra samarbete har i flera fall varit betydelsefullt vid
upplopp och oro i närområdet. Till exempel så kan imamer genom sitt inflytande
dämpa spända stämningar och framföra lugnande budskap på exempelvis
fredagsbönen.
Att skapa mer strukturerade former för samverkan mellan polis och trossamfund
beskrivs av en närpolischef som något han för tillfället överväger. Det har även
framförts att vid upplopp i förorter så har radikala personer försökt att utnyttja
upploppen i rekryteringssyfte för att främja religiös extremism. Det kan handla om att
de har försökt att provocera polisen och sen försökt övertyga ungdomar om den
radikala vägen och målat upp hur förtyckta muslimer är. De har spelat på känslor av
upprördhet och erbjudit en radikal lösning.
En polis inom Göteborgspolisens så kallade integrationsgrupp med lång erfarenhet
av att arbeta i utanförskapsområden menade att Sverige är tacksamt att vistas i för
extremistiska grupperingar, och att samhället har en medioker tillsyn av dessa
grupper. Han ansåg även att vare sig politiker eller polisledning har tillbörlig
förståelse för att de segregerade områdena i Sverige, vid sidan av problemen av
socioekonomisk karaktär, även kan utgöra en grogrund för brottslighet och religiös
extremism.
Radikalisering beskrevs, i likhet med gängbildning, som lättare att stoppa i
processens början och att det är betydligt svårare när den etsat sig fast. Han
underströk även svårigheten för polisen att nå fram, förtroendet för polisen är i regel
mycket lågt i segregerade förorter, vilket medför svårigheter avseende att få
personer att vittna eller anmäla brott.
Säkerhetspolisen ansågs vara för hemlighetsfulla av både en närpolischef och en
chef på en kommunal förebyggande enhet. Ett mer strukturerat informationsutbyte
som kunde skapa en vinn-vinn situation efterfrågades istället.
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I uppdraget som föranledde denna rapport så anges bland annat att rapporten ska
”lämna förslag på lämpliga åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism i tredje land.”
Denna rapport har identifierat ett stort antal förebyggande åtgärder, både inom
enskilda EU-länder och i länder utanför EU. Det finns ett behov av åtgärder som
kompletterar Säkerhetspolisens arbete. Den sista instansen ska inte också behöva
vara den första instansen. Tyvärr ser det ofta ut så idag, behovet av kompletterande
åtgärder är reellt.



En nationell aktör bör bli sammanhållande nod mellan stat och
kommuner och tillhandahålla utbildning och agera kunskapsförmedlare
mellan kommuner och stat gällande förebyggande åtgärder och
kunskap om våldsbejakande extremism.
I två tidigare regeringsuppdrag74 om förebyggande insatser mot
våldsbejakande extremism framkom också vikten av att rollfördelningen
mellan stat och kommuner vad avser det förebyggande arbetet klarläggs.



Den nationella aktören bör upprätta ett nationellt nätverk av berörda
praktiker som i sin tur kan förmedla expertis till och från EU:s
Radicalisation Awareness Network (RAN) om goda exempel på
förebyggande åtgärder. RAN är ett tvärsektoriellt nätverk som består av åtta
arbetsgrupper med praktiker som besitter bred kunskap i att förebygga
våldsbejakande extremism lokalt.



Sverige bör inom EU ta ledningen i etablerandet av ett EU CVE Center of
Excellence – ett kunskapscenter där beprövad metodik och åtgärder
samlas. I detta EU CVE Center of Excellence skulle till exempel även
Forum för Levande Historia kunna bli en viktig integrerad del av
kunskapsspridningen.
Som ett led i utvecklingen av EU:s RAN nätverk, vars mandat upphör 2015,
så finns det idag en stor efterfrågan och ett starkt behov av en central EUnod för praktiker och kunskapsutveckling av evidensbaserade metoder och
åtgärder mot alla former av våldsbejakande extremism. Ett sådant center
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förenar nationella insatser och förstärker fokus mot oroväckande
utvecklingstendenser inom EU. Sverige, som redan har en stark
kunskapsbas inom högerextremism, bör ha en tydlig ledande roll i
utvecklingen av ett sådant EU CVE Center of Excellence.



Den utbildning om radikalisering och våldsbejakande extremism som
nyligen införts inom polisen bedöms med en mindre insats även kunna
målgruppsanpassas till personal inom resterande delar av SSPsamverkan.
Fältarbetare har efterfrågat utbildningsinsatser och detta skulle kunna bli en
viktig medvetande- och kunskapshöjande åtgärd. Nyckelpersoner som
utbildas av Säkerhetspolisen kan sedan ha internutbildningar inom den egna
organisationen anpassat efter behov.



Utbildningsmaterial bör utvecklas för skolungdomar som främjar
kritiskt tänkande, särskilt i förhållande till antidemokratiska och
våldsbejakande budskap genom internet.



Konstruktiva samtal. Filmvisningar med efterföljande diskussion riktat mot
civilsamhället har visat sig i andra länder vara ett effektivt verktyg för att
skapa strukturerad diskussion.
Filmer såsom exempelvis ”Broken Dreams” om somalier som lämnar
Minneapolis för att ansluta sig till al-Shabaab och brittiska filmen ”My Brother
the Islamist” som producerats av en man vars bror gradvis blir alltmer
våldsbejakande och radikal. De ger verklighetsskildringar och skapar
utrymme för efterföljande diskussion om risker och lösningar. I andra länder
har detta använts som ett redskap för att stimulera diskussion och kritiskt
tänkande.
Ytterligare ett exempel på en åtgärd som kan vidtas lokalt är anordnandet av
diskussionsmöten om hur enskilda personer från Sverige kan bistå
civilbefolkningen i den väpnade konflikt som råder i Syrien. Där kan
alternativa möjligheter till att stödja landet diskuteras som inte innefattar att
själv resa dit. Då finns även möjlighet att belysa de risker som är förknippade
med en sådan resa.



Skol- och kulturprojekt. Ett exempel på ett intressant kulturprojekt som
utvecklats av FN:s utvecklingsorgan UNDP i samråd med somaliska
Hargeisha universitetet är en 22-sidig manual för interaktiv ungdomsteater
som behandlar aspekter av att ansluta sig till en väpnad grupp. Denna
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manual är ett exempel på en inspirationskälla och ett användbart pedagogiskt
verktyg för att interaktivt utforska olika problem kopplade till konflikter samt
våldsbejakande extremism.


Etablera samarbete med nätverket Against Violent Extremism (AVE) i
syfte att kunna bjuda in avhoppare från våldsbejakande
extremistgrupper och som idag arbetar förebyggande mot ungdomar.
Det finns framförallt fyra skäl till att etablera ett sådant samarbete och bjuda
in personer med denna bakgrund: 1) utbildning av ungdomar om
våldsbejakande extremism, 2) bistå fältarbetare med trovärdig dialog med
ungdomar i riskzonen för att förhindra dessa att gå med i extremistiska
grupper eller de som redan befinner sig i sådana grupper, 3) utbildning av
SSP-medarbetare så att de blir mer effektiva i sitt arbete, och 4) rådgivning till
beslutsfattare om vad som fungerar i utformning av åtgärder för att förebygga
och bemöta våldsbejakande extremism.
Avhoppare från extremistiska miljöer har ofta en särskild trovärdighet för att
prata med ungdomar om dessa frågor. I januari i år etablerades ett svenskt
nationellt resurscentrum för alla former av avhopparverksamhet, som också
bör breddas till att även innefatta hjälp till personer som önskar lämna
våldsbejakande islamistiska miljöer. I väntan på att personer som lämnat
våldsbejakande islamistisk extremism träder fram i Sverige så bör individer
med denna erfarenhet bjudas in från utlandet i samarbete med AVE.



Rapporter av internationellt etablerade människorättsorganisationer
(exempelvis Human Rights Watch och Amnesty International) om
terrorstämplade gruppers kränkningar av de mänskliga rättigheterna
kan användas i lämpliga sammanhang för att motverka dessa gruppers
narrativ och därigenom även deras attraktionskraft.



Företroendeskapande samverkan med trossamfund bör byggas
långsiktigt utan säkerhetsagenda. Förtroende tar tid att bygga och bör
utvecklas långsiktigt och genuint om frågor som berör lokalbefolkningen.
Ömsesidigt förtroende samt upparbetade kontakter har verkat lugnande vid
tider av social oro. För närvarande bedriver Nämnden för statligt stöd till
trossamfund (SST) en fördjupad dialog om demokrati och mänskliga
rättigheter med trossamfunden.
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Samarbetet bör struktureras så det inte blir beroende av enskilda frivilliga
insatser eller eldsjälar. I exempelvis Danmark spelar det muslimska rådet en
mycket viktig och konstruktiv roll med myndigheter i olika frågor.


Det bör upprättas en idékatalog över tänkbara förebyggande åtgärder
som inkluderar SSP samt aktörer inom civilsamhället. På så sätt kan
lokala aktörer själva utforma hur förebyggande ska se ut och dimensioneras
för att passa den lokala kontexten. Ett framgångsrikt exempel på det är den
danska idékatalogen som utvecklades och förankrades i nära samarbete
mellan olika lokala aktörer.
I Sverige skulle till exempel Stockholm, Malmö och Göteborg kunna gå före
och utveckla var sin idékatalog över positiva insatser som stärker kontakt
med civilsamhället. Den bör inte bara utformas kring extremism utan ha ett
bredare samhällsanslag där förebyggande arbete mot extremism bara är en
av flera aspekter.



Underrättelse- och säkerhetstjänster har en viktig samhällsupplysande
uppgift att regelbundet delge allmänheten analyser över frågor
kopplade till våldsbejakande extremism. Detta görs i större utsträckning av
till exempel myndigheter i både Danmark och Norge.



SIDA bör överväga att delta inom ramarna för det program som EU:s
stabilitetsinstrument utformar i Afrikas horn samt Pakistan/Afghanistan
gällande insatser för att förebygga våldsbejakande extremism. Sådana
insatser kunde fördjupa dialogen om demokrati och mänskliga rättigheter
med lokala samverkanspartners. En integrerad del av detta arbete bör vara
riktat mot kvinnor och unga.



Mer resurser krävs till personal för krigs- och tortyrskadade inom
ungdomspsykiatrin.



Ett nationellt kunskaps- och rådgivningscenter bör upprättas och som
har särskild kunskap om att förebygga och hantera våldsbejakande
extremism.
Sådan rådgivning skulle ske integrerat över tre nivåer: makro (institutionell
rådgivning på kommunal nivå till SSP), meso (rådgivningsprogram och stöd
till anhöriga) samt mikro (individuell intervention och stöd för att lämna
våldsbejakande radikala miljöer och åsikter).
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Många SSP-medarbetare upplever att detta är känsliga och svåra frågor att
diskutera. Ett sådant centrum skulle kunna spela en viktig roll för att skapa en
konstruktiv och problemlösande dialog på lokal och nationell nivå i dessa
frågor.



Det bör övervägas om Sverige behöver förändra sin terroristlagstiftning
för att kriminalisera deltagande i terrorismträning utomlands. Enligt den
senaste förändringen av svensk terroristlagstiftning baserat på EU:s
rambeslut, gjordes följande ageranden straffbart: a) offentlig uppmaning till
terroristbrott, b) rekrytering för terroristsyften och c) utbildning för
terroristsyften. Punkt c, utbildning för terroristsyften, kriminaliserar endast att
tillhandahålla utbildning.
Idag är det alltså inte straffbart enligt svensk lagstiftning att delta i
terrorismträning. Att göra deltagande i terroristträning straffbart skulle, enligt
regeringens utredare i frågan, professor Petter Asp, sannolikt träffa vissa fall
som inte träffas av den nuvarande skrivningen.
När lagstiftningen avseende utbildning för terroristsyften infördes 2010, i
vilken tillhandahållande av utbildning kriminaliserades, så diskuterades aldrig
alternativet att även kriminalisera deltagande i terroristträning, enligt Asp.
Detta då införandet var grundat i att integrera ett rambeslut inom EU i svensk
lagstiftning. Ett flertal EU-länder samt Norge överväger eller har kriminaliserat
deltagande i terrorismträning. Detta förespråkas även av EU:s
kontraterrorismkoordinator.



Kompetenshöjande åtgärder inom det judiciella systemet (utbildning
inom domstolsväsendet).
I samband med olika terrorrelaterade åtal i Sverige har det i nästan samtliga
fall blivit friande domar och kritik har riktats mot att polis och åklagare inte
haft tillräcklig grund för sina åtal. Andra har menat att lagarna är för snävt
skrivna och inte medger den flexibilitet som finns i andra länder för denna typ
av brottslighet. En tredje uppfattning är att lagarna väl kan medge att denna
typ av brottslighet kan bestraffas men att det är en brist på kompetens i
domstolssystemet kring denna specifika problematik. Det är därför viktigt att
det inom hela rättsväsendet finns kompetens på området.
I dag finns exempelvis specialiserade åklagare för säkerhetsmål, inklusive
terroristmålen, men det finns inget motsvarande inom domstolsväsendet för
säkerhetsmål. En framkomlig väg kunde vara att i större utsträckning beakta
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extern expertkunskap vid terroristmål. Avseende exempelvis hanteringen av
folkrättsbrott styrs dessa (vilket hittills skett i samtliga fall) av
Åklagarmyndigheten via den möjlighet regeringen har att specialdestinera
denna typ av mål till Stockholms tingsrätt oavsett vad som skulle ha gällt
enligt vanliga forumregler.
Tingsrätten handlägger dessa mål på en avdelning (avd.4) som byggt upp en
särskild kompetens för ämnesområdet. Om ett terroristbrott begåtts
utomlands torde det vara möjligt att på motsvarande sätt destinera målet till
Stockholms tingsrätt som är den domstol, som bland annat genom
tvångsmedelshanteringen, har mest erfarenhet av säkerhetsmål. Dessa är
tveklöst komplicerade och kräver ingående kunskaper om till exempel
hotbilder, modus operandi och trender som är kännetecknande för
brottstypen.
Detta talar starkt för att en specialkompetens behöver byggas upp. Därför bör
lagstiftning övervägas som ger Stockholms tingsrätt (den domstol som har de
bästa förutsättningarna att bygga upp en sådan kompetens) generell
behörighet i denna typ av mål.



Det finns ett behov av faktabaserad, tvärvetenskaplig forskning kopplad
till reseproblematiken. Mer kunskap behövs till exempel avseende vilka
faktorer som påverkar och driver avresande samt forskning om samhällets
kapacitet till återintegrering av dessa personer.



Mer beteende- och samhällsvetenskaplig forskning behövs kring
civilsamhällets roll i förebyggandet av våldsbejakande extremism och
kopplingen mellan diaspora och civilsamhälle i länder utanför EU.
Framförallt bör man utveckla idéer kring hur kvinnor samt ungdomar kan
stärkas i det förebyggande arbetet.
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Antalet våldsbejakande islamistiska extremister är få och miljön liten. De som finns
kan dock orsaka stor skada.
Den 11 december 2010 försökte Taimour Abdulwahab genomföra en
självmordsattack i centrala Stockholm genom att utlösa en sprängladdning på sin
kropp som bland annat bestod av en tryckkokare fylld med sprängmedel. Det
misslyckade självmordsattentatet utgjorde en del av en sofistikerad tvåstegsattack,
först skulle en bilbomb sprängas, sedan skulle han genomföra en självmordsattack.
Lyckligtvis förskonades allmänheten i Stockholm denna gång och endast
Abdulwahab omkom.75
Av den efterföljande utredningen framgår att Abdulwahab vistats en lång tid i Luton i
Storbritannien. Under sin vistelse i Storbritannien planerade uppenbarligen
Abdulwahab sin attack och fick även hjälp att finansiera den av en viss Nasserdine
Menni, samt genom studiebidrag vilka delvis tycks erhållna genom förfalskade
dokument.76
Det finns indikationer på att Abdulwahab möjligen förvärvat nödvändig kunskap för
terrorattacken i ett träningsläger i Mosul, Irak. Detta träningsläger hade av allt att
döma vissa kopplingar till al-Qaida. Det bör noteras att Mosul även härbärgerade
den bas som den svenska medborgaren Muhammed Moumou – som var en högt
uppsatt ledare inom al-Qaida i Irak – använde sig av då han planerade och
genomförde ett flertal attacker mot såväl militära som civila mål.
I slutet av december 2010 greps fyra svenska medborgare i centrala Köpenhamn.
Denna händelse utgjorde kulmen på en operation genomförd av dansk och svensk
säkerhetspolis som upptäckt att de fyra planerade att utföra en väpnad attack mot
tidningen Jyllands-Posten. Tre av de gripna hade tidigare rest till Pakistan där de
genomgått viss utbildning i ett träningsläger för terrorister. Dessutom hade en av de
fyra gripits två gånger tidigare i samband med resor till Somalia och Pakistan. I juni
2012 dömde dansk domstol dem till åtta års fängelse för terroristbrott.
Under domstolsförhandlingarna framkom att de åtalade även haft telefonkontakt med
en individ som figurerat i andra terrorutredningar och som i sin tur under en tid
använt sig av samma adress som den svenske al-Qaida-ledaren Moumou. Denna
adress hade också använts av den pakistansk-amerikanske terroristen David
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Coleman Headley. Coleman Headley hade sörjt för omfattande rekognosering inför
Mumbai-attacken i Indien 2008 i vilken 164 människor dödades.
Efter attacken i Mumbai (Bombay) vistades Coleman Headley i Pakistan där han
började undersöka möjligheterna för en attack mot tidningen Jyllands-Posten, denna
gång i samarbete med Ilyas Kashmiri (ledaren för den 313:e brigaden tillhörande den
pakistanska gruppen Harkat-ul-Jihad al-Islami, HuJI).
De kontroversiella Muhammedkarikatyrerna var bara en av orsakerna till
extremisternas upprörda känslor, något som illustreras av ett uttalande gjort av den
svensktalande Abu Zeid. Iförd en kheffiyeh medverkade denne person i en
rekryteringsvideo producerad av al-Shabaab inspelad under 2010. Ståendes framför
stadion i Mogadishu hotade han att halshugga konstnären Lars Vilks på grund av att
denne gjort en teckning av Muhammed som en rondellhund.
Intresset för att söka sig till al-Shabaab ökade påtagligt hos unga somalier i
diasporan efter den etiopiska invasionen av Somalia 2006. Detta intresse har med
tiden utvecklats till att bli ett av den svenska säkerhetspolisens större bekymmer,
något som även framgår av nyligen genomförda gripanden efter omfattande
terrorutredningar.77
De rekryteringsansträngningar som genomförts av al-Shabaab i Sverige har
underlättats av det faktum att en av al-Shabaabs ledare – Fuad Shangole – var
bosatt i Sverige fram till 2006. Vidare har en person vid namn Ali Yassin Mohamed
bidragit till att underlätta rekryteringsansträngningarna i vårt land. Denne Mohamed
greps av Säkerhetspolisen under 2008 men frigavs en tid senare. Efter sin frigivning
återvände han till Somalia där han tilldelades en ledande position inom den
somaliska islamistgruppen Hizbul Islam.78
Under den senaste tiden har problematiken med så kallade utländska stridande 79 i
huvudsak varit fokuserad på de personer som har tagit sig till Syrien för att delta i
upproret mot den syriska regeringen. Upprättandet av Kataeb al-Muhajerin (fritt
översatt migrantbrigaden) är ett talande exempel. Detta är en förmodat svensk grupp
som verkat vid sidan av Jabhat al-Nusra, ett förband med kopplingar till al-Qaida.80
Förekomsten av denna typ av stridande – och dess kopplingar till våldsbejakande
islamistisk extremism – belyser de mycket komplexa juridiska och moraliska frågor
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som uppstår då icke-statliga aktörer beväpnar sig och tar aktiv del i en väpnad
konflikt.
Detta problem kompliceras ytterligare på grund av risken för att de och andra aktörer
begår krigsförbrytelser eller genomför terroristattacker mot civila mål. Inbördeskriget i
Syrien utgör den senaste konflikten i en lång rad där al-Qaida på något sätt deltar i
syfte att bekämpa dels ”förtryckande, gudlösa regimer” och dels västvärlden; i båda
dessa sammanhang deltar utländska stridande. Dessa krig började utkämpas i
Afghanistan, Tjetjenien och Bosnien under 1990-talet. Efter sekelskiftet har dessa
konflikter spridit sig till bland annat Irak, Jemen, Somalia, Syrien och Mali.
Företeelsen med stridande som rekryterats i andra länder är långt ifrån ett nytt
fenomen.81 De ovan nämnda svenska exemplen är inte på något sätt en isolerad
företeelse, de utgör snarare en liten del av ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte.
Detta paradigmskifte inträffade efter 11 september och är globalt till sin omfattning.
Det smälter samman interna och externa säkerhetspolitiska problem, till stor del på
grund av al-Qaidas och dess allierades förmåga att förflytta sig mellan olika konflikter
som exploateras för deras egna syften samt deras förmåga att underblåsa lokal och
global extremism.
En betydelsefull aspekt är att återvändande utländska stridande förvärvar “ny
kunskap om stridsformer, utbildning, rekrytering, media och tekniska färdigheter i
byggande av bomber. Eventuellt kan dessa individer utöva sina färdigheter på annat
håll, exempelvis genom att underlätta initiering eller upptrappning av terrorism vid
återkomsten till hemland eller på andra arenor, och på så vis fungera som en
förstärkande kraft hos upprorsrörelser och terroristgrupper.”82
EU:s anti-terrorismkoordinator Gilles de Kerchove har vid ett flertal tillfällen varnat för
att “ett inte obetydligt antal radikaliserade EU-medborgare och personer bosatta
inom EU reser till konfliktområden och deltar i träningsläger för terrorister för att
sedan återvända till Europa.”83 Detta kan påverka deras vilja att begå ett attentat i
hemlandet eller rekrytera till tredje land.
I Sverige betecknar Säkerhetspolisen problematiken som att ”det allvarligaste
potentiella hotet mot Sverige är de långsiktiga effekterna av att personer från Sverige
väljer att resa utomlands för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska
extremistgrupper.”84
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Reseproblematiken beskrivs som tilltagande,85och Säpos analyschef uppgav i mars
2012 att ”en handfull individer” befann sig i konfliktområden efter att ha lämnat
Sverige samt att ”de flesta som kommer hem utgör inte ett hot. Men av de som utgör
ett hot och begår ett allvarligt brott har många av dem varit i konfliktområden. Det gör
att vi på Säkerhetspolisen ser väldigt allvarligt på just resande till konfliktområden”.86
Västerländska underrättelse- och säkerhetstjänster möter ett flertal komplexa
utmaningar av operativ karaktär när de ska identifiera, övervaka, följa och i vissa fall
störa ut våldsbejakande extremister. Parallellt är det för rättsväsendet svårt att samla
in bevis och eventuellt åtala samt lagföra dessa individer. Dessa utmaningar tilltar i
svårighetsgrad i de fall våldsbejakande extremister försöker ta sig till konfliktområden
i syfte att ansluta sig till organisationer som klassificerats som terroristgrupper av EU.
Problemet förstärks än mer när dessa personer söker sig tillbaka till EU och sitt
hemland för att tjäna som förebild och inspirationskälla för andra, för att rekrytera
nya medlemmar eller i värsta fall utföra terrordåd. De operativa utmaningarna blir om
möjligt än svårare i takt med att våldsbejakande extremister förvärvar kunskap och
då i synnerhet vad gäller så kallat konspiratoriskt beteende, det vill säga förmågan
att undvika upptäckt och ostört kunna kommunicera med hjälp kryptering,
användande av sociala medier eller genom fysiska och personliga möten i syfte att
planera terrorattentat.
Parallellt med de svårigheter rättsväsende och underrättelse- och säkerhetstjänster
ställs inför när det gäller deras förmåga att upptäcka, förhindra och lagföra
våldsbejakande extremister finns andra svårigheter som måste övervinnas av andra
myndigheter och aktörer. Det är av yttersta vikt att våldsbejakande extremism och
rekrytering till sådana miljöer bemöts effektivt på ett så tidigt stadium som möjligt,
innan den blivit våldsbejakande och allmänheten kommit till skada. Detta kan främst
ske genom utövandet av s.k. soft power (mjuk makt till skillnad från hard power, det
vill säga statens förmåga att utöva repression), och kan utövas av olika aktörer på
lokal och regional nivå som representerar civilsamhället. Stödet kan ges både i det
egna landet och till andra länder.
En sådan preventiv ansats innebär även ett accepterande av att den våldsbejakande
extremismen inom EU påverkas av inre och yttre faktorer vars konsekvenser
beskrivits på följande vis:
Ur ett internt perspektiv kan den våldsbejakande extremismen leda till ökade
sociala spänningar, utmana nationella narrativ och negativt påverka
samhällsinsatser; vidare kan den utgöra ett hot mot EU-medborgares säkerhet
hemma och utomlands. De externa faktorerna är omöjliga att isolera sig från på
grund av den globaliserade värld vi alla lever i.
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EU har ingen möjlighet att isolera sig eller bortse från händelser i andra delar av
världen och den inverkan dessa händelser kan ha avseende radikalisering av
individer som är bosatta inom EU eller risken för att EU-medborgare blir
87
potentiella mål för terroristattacker.

Internets roll komprimerar i realtid globala skeenden som omvandlas till lokala
angelägenheter. Det skapar också nya ständigt föränderliga konstellationer mellan
extremister och en ny arena för att propagera det ideologiska budskapet. Extremister
använder sig av social media och internet som en megafon för att radikalisera och
även rekrytera. Skapandet av nya nätverk ger dock säkerhetstjänster möjligheten för
att göra nätverksanalyser av dessa nya konstellationer och reseproblematiken till
konfliktzoner. Den svenska säkerhetspolisen noterade i sin rapport att 80 procent av
de 200 våldsbejakande islamistika extremister man identifierat på något sätt i första,
andra eller tredje led känner varandra och i vissa fall har närstående förbindelser.88
Dessa nära kopplingar inom och utanför Sverige har även bekräftats av andra
studier.89
Det är allmänt accepterat inom FN – bland annat genom dess strategi för
kontraterrorism – att enbart säkerhetshöjande åtgärder är otillräckligt för att effektivt
kunna bekämpa terrorism. För att nå framgång krävs även förebyggande åtgärder.
Synen på detta problem inom EU är i stort sett identiskt. Detta uttrycks bland annat
genom införandet av Counter-Terrorism Strategy and the Strategy for Combating
Radicalization and Recruitment från 2005 samt enskilda medlemsländers införande
av kontraterrorismstrategier.
Inom EU har vissa medlemsländer skapat mångfacetterade verktyg inom ramen för
Countering Violent Extremism (CVE). Några av dessa verktyg har utvärderats, något
som i sin tur medfört ett antal justeringar av CVE-program och projekt. Detta anses
ha resulterat i viktiga förändringar och effektivare åtgärder. Andra nationer har infört
mer målinriktade och fokuserade arbetsmetoder riktade mot olika former av
extremism.
Vidare har Europeiska kommissionen påskyndat sitt arbete med att utveckla framtida
CVE-verksamhet genom Instrument for Stability (IfS) och andra
utvecklingsinstrument som tagits fram för att på bästa möjliga sätt ge
kapacitetshöjande stöd till länder utanför EU i deras kamp mot våldsbejakande
extremism och rekryteringen till våldsbejakande grupper och organisationer.
Områden som identifierats som särskilt viktiga och som prioriterats för genomförande
av CVE-projekt och program är bland annat Pakistan, Afrikas horn och Sahel.
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Detta handlar inte enbart om att förhindra terrorism. Center on Global
Counterterrorism Cooperation hävdar till exempel att “våldsbejakande extremism
behöver nödvändigtvis inte leda till genomförandet av terrordåd för att vara farlig.
Sådan extremism kan destabilisera bräckliga samhällen, elda på etniska och sociala
spänningar, uppmuntra till politiskt våld och utgöra en drivkraft för väpnad konflikt,
något som utgör ett särskilt hot mot bräckliga och konfliktdrabbade länder.” 90 Det
krävs betydligt mer än juridiskt bistånd och utbildning för att stärka rättsstaten,
demokratin och respekten för mänskliga rättigheter.
Ett brett anslag är nödvändigt för att skapa synergier genom att koordinera insatser
som genomförs både av de aktörer som är fokuserade på säkerhet och de aktörer
som arbetar med olika utvecklingsprogram. De aktörerna avses då ha kapacitet att
direkt eller indirekt ge stöd till civilsamhället och dess ansträngningar. Verktygen är
då dialog, projekt och program för att utveckla och utöka kapaciteten i syfte att
konfrontera eller avvärja våldsbejakande extremism. Likaså att försäkra att
exempelvis eventuella rättsliga samhällsinsatser inte får negativa effekter.
Utgångspunkterna ovan visar på ett komplext spektrum av frågor som
sammankopplar det globala och lokala samhället i arbetet med att förebygga
våldsbejakande extremism och i synnerhet de personer som rekryterats utomlands
för att delta i eller strida för olika våldsbejakande organisationer och grupperingar.
Relevanta frågor kopplat till detta blir exempelvis:

90



Hur stort är terrorhotet från våldsbejakande islamistiska extremister?



Varför är utländska stridande en prioriterad men samtidigt svår fråga att
hantera?



Vilket kunskapsunderlag finns vad gäller radikalisering och rekrytering av
våldsbejakande islamistiska extremister i de undersökta
medlemsländerna?



Vad utgör attraktionskraften hos våldsbejakande islamistisk extremism?



På vilket sätt har EU-länder agerat avseende juridiska och icke-juridiska
förebyggande åtgärder för att adressera problemet med utländska
stridande?



Vilka lärdomar kan man dra av olika länders insatser och dialog med
civilsamhället vad gäller CVE?



Vilka är de specifika utmaningar som uppkommer i dialog med
civilsamhället och olika grupper som lever i diasporor?

Ibid.: s.4.
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På vilket sätt kan kvinnor stödjas och bidra för att bemöta våldsbejakande
islamistisk extremism?



Vilken typ av åtgärder samt metoder anses vara effektiva?

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan
har under lång tid varit aktivt på detta område och har en bred expertis vad gäller
forskning och policyfrågor avseende våldsbejakande extremism. Detta har bland
annat uppmärksammats internationellt vid publicering av dess rapporter och den roll
man spelar inom ett flertal internationella organ, exempelvis inom ramen för flera av
EU:s Expert Groups on Radicalisation, samt dess engagemang inom EU:s
Radicalisation Awareness Network (RAN).
Därtill har CATS tidigare bidragit med en studie på uppdrag av Sida om motverkande
av radikalisering och terrorism i Indonesien. Detta bidrog till ett besök på
Försvarshögskolan av ledaren för världens största muslimska organisation,
Nahdlatul Ulama, för att stärka dialog över gränser om förebyggande insatser mot
extremism.91
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Regeringskansliet gav den 20 november 2011 Försvarshögskolan i uppdrag att
skriva en rapport om hur relevanta EU-länder arbetar med att förebygga
våldsbejakande extremism i länder belägna utanför EU. I synnerhet behandlas
utländska stridande som reser till konfliktzoner. Vidare ska rapporten enligt
regeringens instruktioner söka identifiera goda exempel på hur förebyggande arbete
kan utföras av aktörer på lokal nivå från civilsamhället.
Denna rapport syftar till att tillhandahålla ett faktabaserat och nyanserat bidrag till
förståelsen för de utmaningar och möjligheter som EU:s medlemmar ställs inför då
man söker hantera problemet med rekryteringen av utländska stridande och de olika
medlemsländernas ansträngningar att etablera och utveckla ett samarbete med
civilsamhällets aktörer, såväl inom EU som i tredje land, och olika grupper som lever
i diasporor.
Kapitlet inleds med en beskrivning av den tilldelade uppgiften och hur den tolkats.
Därefter ges en överblick av de koncept som används under arbetets gång samt
rapportens avgränsning, följt av metodik och avslutningsvis en översikt över
resterande kapitel.

Enligt Regeringskansliets direktiv ska Försvarshögskolan genomföra en studie om
hur relevanta EU-länder arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism i
länder utanför EU. Uppgiften är en del av Regeringskansliets nationella
handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr
2011/12:44).
Inom ramen för denna rapport ska Försvarshögskolan:
1. belysa goda exempel från relevanta EU-länder på förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism i tredjeland, med fokus på åtgärder som syftar till
att förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i
konfliktzoner,
2. belysa hur diasporagrupper kan involveras i arbetet för att förebygga
våldsbejakande extremism i tredjeland, särskilt i verksamhet som syftar till att
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förhindra att individer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i tredjeland,
samt
3. lämna förslag på lämpliga åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet
mot våldsbejakande extremism i tredjeland.

Det finns ett antal olika aspekter att beakta i samband med utförandet av uppgiften
och genom konsultation med Demokratienheten på Justitiedepartementet tolkades
dessa som att omfatta förebyggande åtgärder och engagemang bland lokala aktörer,
diaspora och civilsamhället i såväl länder utanför EU som vissa utvalda
medlemsländer som antingen har relevanta erfarenheter eller signifikanta problem
orsakade av våldsbejakande extremism.
Inom EU har noterats, i samband med arbetet att utforma CVE-åtgärder, svårigheten
att av olika skäl särskilja externa och interna gränser. För det första arbetar
regeringsorgan ofta samtidigt både i det egna landet och utomlands för att identifiera
relevanta aktörer lämpliga för dialog och med projekt att understödja. För det andra
används projekt och erfarenheter från olika nationella samhällsprojekt ofta för
liknande insatser utomlands. För det tredje har individer tillhörande den så kallade
diasporan en tendens till att vara mycket rörliga och influerade av den politiska
utvecklingen i hemlandet. Detta medför i sin tur att de insatser som utförs av olika
regeringar måste ske på flera olika CVE-områden.
Det finns en rad olika former av politisk extremism som något förenklat kan antingen
vara ideologiskt betingad i klassisk bemärkelse (väster- och högerextremism) eller
av religion, i första hand våldsbejakande varianter av islamism. Denna rapport
behandlar enbart sådan våldsbejakande extremism som är direkt relaterad till
islamism.
Vad som förenar olika grupperingar – trots att de ibland verkar i vitt skilda
sammanhang – är deras tilltro till eller samhörighet med den ideologi som al-Qaida
representerar, det narrativ man använder sig av samt det våld som används av
ideologiska skäl. Detta är en distinktion som även Storbritanniens Research
Information Communication Unit (RICU) rekommenderar samhällsaktörer att
använda för att undvika stigmatisering och polarisering när de arbetar med politiskt
laddade frågeställningar såsom al-Qaida, terrorism eller våldsbejakande islamistisk
extremism. Detta utesluter dock inte nödvändigheten av att i vissa fall använda sig
av en terminologi som också inbegriper en tolkning av islamistiska begrepp.
Länder som exempelvis Storbritannien, Nederländerna och Danmark har länge varit
engagerade i ett långsiktigt preventivt arbete i syfte att dels förebygga att deras
medborgare deltar i våldsbejakande islamistisk extremism som kan resultera i
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terrorhandlingar. Inte minst avseende att finna lokala aktörer även i hemlandet som
kan arbeta i förebyggande syfte med dessa frågor i länder utanför EU.
Dessa tre medlemsländer har samtliga stor erfarenhet av att motverka
våldsbejakande islamistisk extremism. Dels eftersom de har utsatts för betydande
terroristhot, dels därför att de har en tämligen bred erfarenhet av att människor
bosatta i dessa länder rekryteras och frivilligt reser till konflikområden där de ansluter
sig till beväpnade icke-statliga grupperingar.
De tyska erfarenheterna har också inkluderats i studien då även Tyskland har
betydande erfarenhet av att individer bosatta i landet rekryteras och tar sig till
konfliktområden, då i synnerhet till Pakistan. När dessa individer återvänder hem
utgör de ofta högst reella säkerhetshot. Detta innebär att rapporten behandlar
erfarenheter och lärdomar från Danmark, Storbritannien, Nederländerna och
Tyskland vad gäller dessa länders förebyggande arbete mot våldsbejakande
islamistisk extremism – både i det egna landet och utomlands. Särskild vikt läggs
avseende de erfarenheter som gjorts angående rekrytering till konflikområden.
Såväl Afrikas Horn som Pakistan – två geografiska områden utanför EU där det har
förekommit CVE-relaterade aktiviteter – prioriterades på grund av syftet med denna
rapport. De valdes dels ut i enlighet med den modell för prioritering som EU
använder sig av, dels på grund av tillgången till information som visar att man i
dessa områden medvetet verkat för att rekrytera personer bosatta inom EU för att
sedan ge dem utbildning i så kallade terroristträningsläger.
Dessa två faktorer i kombination med det faktum att betydande CVE-projekt har
inletts i geografiskt relevanta områden innebär att de är av intresse utifrån studiens
syfte. Detta fokus skall dock inte tolkas som att det inte finns andra områden i
världen som har ett stort behov av CVE-insatser nu eller i framtiden. Ofta arbetar
EU-länder indirekt med dessa frågor eftersom man anser sig vara effektivare i att
väva in åtgärder mot extremism i en bredare verktygslåda av insatser. Till att börja
med identifieras olika aktörer i Afrikas Horn samt i Pakistan med rätt metodik kopplat
till arbetsformer för att vara effektiva i det förebyggande arbetet.

Det här stycket redogör för de koncept som används i rapporten och deras
definitioner samt relevanta konceptuella aspekter som är av betydelse för förståelsen
av konceptens och sakfrågornas olika perspektiv. Många koncept inom
samhällsvetenskaperna är omdebatterade och omtvistade, i vissa fall kan de ha en
subjektiv, känslobetonad och nedvärderande betydelse. Detta gäller i synnerhet
koncept såsom terrorism, det finns som bekant vare sig en akademisk eller
universell folkrättslig definition av detta begrepp.
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Förenta Nationerna har sökt kringgå detta problem genom att fokusera sina
ansträngningar på att hantera och förbjuda vissa uttryck och konsekvenser av
terrorism genom de konventioner om kontraterrorism som FN tagit fram (för
närvarande 14 stycken). Andra begrepp av relevans är radikalisering (huruvida
uttrycket betecknar ett tillstånd, icke-våldsam eller våldsam process, eller något slag
av aktivt handlande), extremism (som även kan tolkas i positiv bemärkelse), jihadism
(som ursprungligen betyder inre strid i syfte att förbättra den egna personligheten i
motsats till den väpnade striden), diaspora samt begreppet utländska stridande.
En längre diskussion om konceptet utländska stridande har inkluderats tillsammans
med en redogörelse för den uppsjö av betydelser och implikationer som uttrycket bär
med sig i en vidare bemärkelse.

Terrorism har länge varit ett debatterat och omtvistat begrepp, något som har
resulterat i utbredd oenighet inom akademiska kretsar och internationell politik. På
den politiska arenan har konflikten mellan å ena sidan rätten till självbestämmande
enligt folkrätten och statens rätt till självförsvar lett till en normativ oenighet
beträffande frågan vem som är en terrorist och vem som är en legitim frihetskämpe.
Akademiker har försökt – men vanligtvis misslyckats – med att finna en allmänt
vedertagen definition av begreppet terrorism som i princip innebär att terrorism
innefattar icke-statliga aktörers utövande av våld mot främst civila i ett politiskt syfte
ägnat att påverka andra gruppers beteende än offren. Forskaren Alex Schmid
definierar terrorism såsom “handlingar begångna i fredstid som i händelse av krig
skulle utgöra krigsförbrytelser.”92
Schmid försökte att nå en akademisk konsensus vad gäller en definition av terrorism
som å ena sidan ”innebär en föreställning om den förmodade effektiviteten av vissa
typer av beteenden som använder sig av våld som påtryckningsmedel eller för att
sprida rädsla, och å andra sidan, en konspiratorisk gärning av rationella,
demonstrativa, direkta våldshandlingar som företas utan juridiska eller moraliska
begränsningar och som främst är riktade mot civila och icke-stridande; dessa
handlingar utförs för sina propagandistiska och psykologiska effekter på olika
målgrupper och parter i en viss konflikt.”93 Försöket till trots så kvarstår oenigheten.
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Det är vedertaget bland forskare att uttrycket ”extremism” är ett omtvistat begrepp
inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Orsaken till detta är att det är ett
kulturellt subjektivt och nedvärderande uttryck, som dessutom är mycket beroende
av perspektiv. Vad som i en specifik kulturell kontext eller tidsperiod anses extremt
är nödvändigtvis inte extremt i en annan. Till exempel har framhållits att “normer och
värderingar är intimt förbundna med definitionen av ”extremism” och även vad gäller
radikaliseringsprocessen”.94
Kilp har noterat att konceptet är normativt beroende eftersom ”extremism får inte
någon specifik betydelse innan vi har identifierat till vilken sfär (politisk, ekonomisk,
religiös, konst etc.) och till vilken orsak eller fråga (idéer eller beteenden, friheter,
rättigheter, rättvisa, våld, krig) som konceptet tillämpas på.”95 Som en konsekvens av
syftet med denna rapport så är ”bruka våld” ett operationellt relevant uttryck som ger
extremism dess mening och syfte. I denna kontext kan uttrycket ”bruka våld” även
betyda, eller ersättas med, våldsbejakande. Därtill innefattar begreppet även
stödjande av våld. För tydlighetens skull används uttrycket ”våldsbejakande
extremism” konsekvent i denna rapport.

I likhet med ”extremism” är det av vikt att inse att det finns en konceptuell tvetydighet
gällande vad som utgör ”radikalism” och vad det innebär att vara ”radikal”, eftersom
begreppen är kontextberoende, vad som anses vara radikalt i en kontext kan vara
normalt i en annan. Begreppen ”radikal” och ”radikalisering” härstammar från latin
och ordet radix, eller ”rötter”.
Någon som är radikal är kompromisslös och har traditionellt som målsättning att lösa
problemen en gång för alla genom att angripa dem vid dess rötter. Detta kan
antingen uppnås genom en mål- eller medelorienterad process. Någon som är
radikal intar ofta en förenklad ståndpunkt för att ta itu med sin kluvna syn gällande
absoluta ideologiska och religiösa sanningar, där vänner och fiender är klart
uppdelade i olika läger. Radikalisering har beskrivits som en process där ”individer
introduceras till ett öppet ideologiskt budskap och trossystem, vilket uppmuntrar till
rörelse från moderata idéer i mittfåran mot extrema åsikter”.96
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En del hävdar att definitionen av radikalisering medför att den är förenad med våld.97
Europeiska kommissionen definierar radikalisering som ”ett komplext fenomen där
personer anammar radikala åsikter, ståndpunkter och föreställningar som kan leda
till utförandet av terroristhandlingar”.98 Emellertid, så finns det inget inneboende
samband eller någon kausalitet mellan radikalisering och våld. Det är därför lämpligt
att göra några distinktioner.
Enligt Cross finns det tre olika typer av radikalisering: utövandet av högrisk- eller
extremrörelseaktiviteter, den process genom vilken aktivister blir radikala samt en
identitet tillskriven de aktivister som blivit eller ännu inte blivit radikaliserade.”99
Horgan och Bjørgo hävdar att det är av stor vikt att skilja mellan det kognitiva – de
som radikaliseras och innehar radikala idéer, övertygelser och beteendemönster –
och de som bestämmer sig för att agera utefter dessa idéer och faktiskt utför
våldshandlingar.100
The Expert Group on Violent Radicalisation, som upprättades av Europeiska
kommissionen 2006, hade som arbetsdefinition att våldsbejakande radikalisering
innebar en “socialisering till extremism som manifesterar sig som terrorism.”101 Den
av EU accepterade definitionen av radikalisering lyder ”radikalisering är den process
som leder en individ eller en grupp att stödja eller begå terroristhandlingar som en
metod att främja en sak. Eftersom radikalisering är en process, speglar termen en
viss komplexitet avseende hur människor kommer att acceptera och stödja
användningen av terrorism för att uppnå politiska mål.”102

Våldsbejakande islamistisk extremism används ofta som vittomfattande begrepp för
att beskriva en bred variation av religiöst inspirerade terroristgrupper, från små
diffusa nätverk eller strukturer som agerar lokalt eller globalt, till större sociala
rörelser som har förmåga att upprätthålla legitimitet och en organisation med sociala,
politiska och militära beståndsdelar.
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Terroristgrupper agerar i en kontext och inte i ett vakuum. Trots att det görs
välmenande försök att skilja mellan islamism och islam så uppfattar ofta allmänheten
att dessa skilda företeelser är identiska. I dagsläget är ett tämligen stort antal, och
ibland sinsemellan olika, islamistiska terroristgrupper aktiva, som till exempel
indonesiska al-Jamma al-Islamiyya, al-Shabaab, al-Qaida på den Arabiska halvön
samt Islamic Jihad Union och Islamic State i Irak. De har olika bakgrund och
opererar i olika miljöer och konfliktområden, vissa lokalt och andra globalt.
Många har antingen en direkt koppling till al-Qaida, agerar som en filial till al-Qaida
eller är inspirerade av al-Qaidas ideologi, och blir därför påverkade och inspirerade
av al-Qaidas kraftfullt projicerade och mycket våldsbejakande narrativ.
En annan frågeställning inom akademiska och politiska kretsar som också är
omtvistad är vad som egentligen utgör al-Qaida. Detta har förmodligen illustrerats
tydligast av debatten mellan Bruce Hoffman och Mark Sageman, vilken grundar sig i
huruvida al-Qaidas kärna ligger bakom de flesta terroristattackerna i väst, eller om
hotet har övergått till att utgöras av ett så kallat ”ledarlöst jihad”, där små
självorganiserade grupper skapas spontant. De hämtar inspiration från al-Qaidas
narrativ men har ingen koppling till rörelsen och dess hårda kärna. En granskning av
beläggen visar att båda modellerna delvis är korrekta.
Ett annat användbart analytiskt ramverk är Arquillas och Ronfelds “segmenterade,
polycentriska, ideologiskt integrerade nätverk” (SPIN) från 2001. Detta ramverk
beskriver den strukturella komplexiteten och dynamiken av al-Qaidas
mångfacetterade natur. Enigt SPIN-modellen är al-Qaida:


Segmenterat (sammansatt av flera olika grupper, som växer och dör, delar
sig och smälter samman, sprider sig och drar sig samman).



Polycentriskt (multipla, ofta tillfälliga, och ibland konkurrerande centrum eller
ledare som influerar andra).



Nätverk (formar ett löst, nätformigt, integrerat nätverk med multipla
kopplingar genom resenärer, överlappande medlemskap, gemensamma
aktiviteter, gemensam litteratur samt delade ideal och motståndare).103

SPIN-modellen illustrerar tydligt att al-Qaida som struktur existerar och verkar på
flera olika nivåer. Vad som däremot sammanfogar dessa är al-Qaidas ideologiska
dimension och deras kraftfullt projicerade narrativ.
Vad som utgör al-Qaidas ideologi är också omtvistat, inte bara bland akademiker
men även bland ledande personer inom al-Qaida. Det finns ett antal utmärkande
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kännetecken eller återkommande teman i al-Qaidas ideologi som kommer att
diskuteras i detalj längre fram. Inom ramen för denna studie används
Säkerhetspolisens definition av våldsbejakande islamistisk extremism,
“säkerhetshotande verksamhet som motiveras med islamistiska argument, och som
ytterst syftar till att med stöd av våld eller hot om våld förändra ett samhälle i
odemokratisk riktning.”104

Uttrycket jihadism används ofta i media men även av grupperingar som är kopplade
till, eller inspirerade av, al-Qaida. Det är dock viktigt att göra några centrala
distinktioner och introducera andra nyanser i syfte att förtydliga hur uttrycket ifråga
har använts.
Det är viktigt att uppmärksamma att jihadism är ett högst omtvistat och komplext
uttryck, som kan anta olika betydelser beroende på kontext eller hur uttrycket
utformas och används. För majoriteten av muslimer är jihad en legitim uppgift och en
inre personlig strävan, eller kamp, för att uppnå religiös fromhet eller autenticitet.
Denna icke-våldsamma form av jihad är den mest spridda och viktiga formen. Vissa
hävdar att det även finns ett ”lesser jihad”, det vill säga att slåss mot ”islams fiender”,
något som kan ske i både en våldsam och en icke-våldsam form. Det är dock viktigt
att understryka att en sådan tolkning att fysiskt slåss mot ”islams fiender” görs av en
ytterst begränsad andel personer.
Evolutionen och tolkningen av detta koncept är lång och komplex, och det råder stor
oenighet inom muslimsk rättspraxis och bland forskare som studerar islam vad gäller
de tillåtna omständigheterna för att utkämpa våldsam jihad mot upplevda fiender till
islam.
I den följande diskussionen innefattar uttrycket jihad, och annan terminologi som
används av al-Qaida, den minoritet av våldsbejakande islamistiska extremister som
anammar al-Qaida-relaterad eller influerade narrativ. Det bör även noteras att det
existerar olika tolkningar av dessa begrepp hos de forskare som studerar fenomenet
al-Qaida.
Den franske forskaren Farhad Khosrokhavar har definierat jihadism baserat på sex
särskiljande drag: "Jihad som det närmast uteslutande legitima sättet att konfrontera
väst och dess gudlösa regeringar; manikeiskt dikotom världsbild; utopi och
inrättandet av det nya kalifatet; ett systematiskt bruk av våld som motiveras på
teologiska och juridiska grunder i kombination med en kultur som hyllar hjältemod
och ”personifierade föreställningar av martyrskap”; omfattande användning av
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begreppet ”takfiri”, vilken tillåter dem att utöva i princip hur mycket våld som helst
mot inte bara icke-muslimer, utan även mot muslimer som förnekar legitimiteten för
deras militanta tolkning av religionen; samt avslutningsvis, deras totala förakt för livet
(deras eget liksom andras) och en uttalad hängivenhet att både dö och att döda
andra.”105
Hegghammer gör åtskillnad på ”klassisk jihad” respektive en icke-territoriellt bunden
”global jihad”. Den klassiska jihadismen kännetecknas av att ”klassiska jihadister
föredrog att föra halvkonventionell krigföring i begränsade krigshärdar; de globala
jihadisterna var beredda att använda alla medel på alla platser.”106 Cozzens har
argumenterat för att det finns ett flertal element inom jihadism som är av central
betydelse. Dessa är exempelvis att ”säkerställa att kampen pågår för evigt, lyda den
individuella skyldigheten att bekämpa islams fiender oavsett om resultatet av striden
är uppenbart, institutionalisera en kultur av martyrskap, precisera islams fiender
genom den reningsprocess som jihad tillhandahåller, och därmed behålla dess
identitet, upprättande av stolthet, broderskap och enighet inför hotet mot ummah.”107
Begreppet jihadism, som det används i denna studie, är synonymt med begreppet
våldsbejakande islamistisk extremism.
Andra forskare har introducerat uttrycket militant salafism för att beteckna “en rörelse
inspirerad av ett religiöst och politiskt metanarrativ som kräver stridbarhet inför
påstådd västerländsk fientlighet mot islam. En militant salafist är någon som finner
sin identitet som muslim vara av avgörande betydelse och anser att muslimer utstår
fientlighet och aggression vilket de är skyldiga att besvara med våld.”108 Detta fokus
på våld har sina rötter i den så kallade khawariji-tolkningen av takfir (det vill säga
exkommunikation eller bannlysning) vilket ”inte sätter en gräns på vilka som kan
förklaras ’otrogna’, och därigenom motiverar obehindrad konflikt eller obegränsat
våld mot andra.”109
Konsensus råder om att uttrycket takfir är en mer användbar distinktion än jihadist
eftersom det senare uttrycket inte klargör skillnaden mellan vardagsjihad (vara en
god muslim spirituellt och moraliskt) och de mer trångsynta extremistiska
tolkningarna angående de specifika anledningarna till att utkämpa krig. Takfir
betecknar radikaliserade muslimer som anser att det är deras individuella och
moraliska förpliktelse att utkämpa offensiv jihad mot kafir eller icke-troende.
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Vissa föreslår att uttrycket radikal våldsbejakande takfir-jihadist är mer precist då det
betonar att ”personer som är radikala, har anslutit sig till våldsbejakande politisk
aktivism, och som inte bara tror att jihad kan föras i muslimska länder präglade av
konflikt eller ockupation utan att denna kamp kan tas och utföras mot icke-troende
var och när som helst.”110
Definitionen av salafi är komplex och kan användas både deskriptivt och normativt.
Salafi beskrivs ofta som vidare än wahabism (där wahabism kan ses som en del av
salafism) då begreppet salafism funnits i det muslimska samhället i hundratals år.
Salafister ska inte ses som en homogen grupp utan kan bestå av olika subgrupper. I
denna studie används dock begreppen ”salafi”, ”salafism”, ”salafist” synonymt med
”islamistisk extremism”. Begreppet, så som det används i denna studie, kan också
kopplas till den extrema formen av ”neo-wahabism” och så kallad ”salafi-jihadism”.111
Oavsett tolkning av dessa begrepp kännetecknas de av en rigid, binärt extremistiskt
synsätt som är svartvitt och kompromisslöst avseende kriterier för att legitimera och
utöva våld mot olika kategorier av fiender.

Inom ramen för denna studie definieras diaspora – av såväl global som lokal
karaktär – som ”ett folk med ett gemensamt ursprung som bor mer eller mindre
permanent utanför gränserna för deras etniska eller religiösa hemland; oavsett om
detta hemland är verkligt eller symboliskt, oberoende eller under utländsk kontroll.
Diasporamedlemmar identifierar sig själva, eller identifieras av andra – inom och
utanför sitt hemland – som en del av hemlandets nationella gemenskap. De
uppmanas då ofta att delta i eller blir indragna i frågor relaterade till hemlandet.”112
Det råder idag ej koncensus vad gäller definitionen av civilsamhälle (som på
engelska benämns ”civil society”). Den breda definition som nyttjas i denna studie är
att civilsamhälle inbegriper en rad olika aktörer från föreningar och förbund till
ickestatliga organisationer (inklusive trossamfund), klaner och andra
samhällsgrupper.113 Civilsamhälle ses åtskild från staten, politiska sfären
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(partiorganisationer) och den ekonomiska sektorn men interagerar och kan ses som
rummet mellan sektorerna.114

Det engelska begreppet ”foreign fighters” är problematiskt att översätta till svenska
utan att samtidigt hamna i en komplexitet av juridiska, moraliska och konceptuella
frågeställningar. Begreppet är dock tämligen oproblematiskt för de aktörer som
arbetar med olika aspekter av kontraterrorism. Det är i dessa sammanhang ett
allmänt vedertaget och accepterat tekniskt begrepp och som ofta även används av
EU:s kontraterrorismkoordinator. Det finns ändå ett antal viktiga distinktioner som
måste göras.
Utländska stridande är inte något unikt för kontexter relaterade till al-Qaida utan har i
århundraden förekommit i konflikter, fenomenet är exempelvis välkänt från spanska
inbördeskriget under 1930-talet,115 det var även vanligt förekommande i samband
med den afghanska mujahedins kamp mot de sovjetiska ockupanterna under 1980talet. Det är uppenbart att ett sådant engagemang i utländska konflikter baseras på
olika aspekter av religiös identitet, etnicitet och ideologisk tillhörighet.
För närvarande kan bevittnas hur allt fler muslimer söker sig till andra muslimer för
att kämpa för en gemensam sak. Detta framgår tydligt av konflikterna i Tjetjenien,
Bosnien, Afghanistan, Irak, Somalia och vidare även i inledningsfasen av den
arabiska våren i länder som Libyen och Syrien. I en studie av Malet påvisas att
sådana uppror utnyttjar rekryteringen av utländska stridande genom att “framställa
avlägsna civila konflikter som ett hot för en transnationell identitetsgrupp som
rekryten är nära anknuten till"116 och "som tillhandahåller de sociala strukturer som
gör det möjligt att sprida rekryteringsbudskap och medge mobilisering av utländska
stridande.”117
Det engelska uttrycket ”foreign fighters” har använts i varierad utsträckning bland
tjänstemän och mellanstatliga organisationer. I internationell media användes
begreppet endast ett 40-tal gånger mellan 1994 och den 10 september 2001.
Därefter började det användas i allt större skala, och efter 2004 har det använts mer
än 1000 gånger per år.118 EU:s kontraterrorismsamordnare har även benämnt
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terrorister som rest till konfliktområden och träningsläger för ”foreign fighters” i sina
policyutlåtanden i Europeiska rådet.119 FN använder terminologin ”combatants on
foreign soil”, enligt definitionen i 1949 års Genèvekonventionen vilken beviljar
rättigheter till personer som uppehåller sig i internationella väpnade konflikter.
Inom den engelskspråkiga litteraturen används numer som regel begreppet foreign
fighters som benämning på fenomenet. I Norge översätts det ibland till
fremmedkrigere, den norska säkerhetspolisen (Politiets Sikkerhetstjeneste, PST)
benämner dessa personers resor till de aktuella konflikområdena för jihad-reiser.120
Den danska säkerhetstjänsten (Politiets Efterretningstjeneste, PET) använder till
skillnad från norsk och svensk säkerhetspolis det engelska uttrycket foreign
fighters.121
En etablerad svensk översättning existerar för närvarande inte.
Utrikesdepartementet använder vanligtvis längre omskrivningar som exempelvis
”’resande till konfliktområden för deltagande i träning och strid kopplad till terrorism
och olagliga våldshandlingar (kort: resande)’, alternativt ’personer som ansluter sig
till väpnade extremistgrupper’, och ibland ’utländska stridande’”.122 Det går att tänka
sig ett antal kortfattade svenska översättningar av ”foreign fighters”, samtliga har föroch nackdelar. Det finns dock ett behov av ett kortare begrepp istället för att
använda en längre omskrivning för att benämna fenomenet. I denna studie används
begreppet utländska stridande som svensk översättning av det engelska begreppet
“foreign fighters”.
Det finns avsevärda tvetydigheter och konceptuella utmaningar när uttrycket
utländska stridande används. Begreppet relaterar till frågan om de komplexa
identiteter, olika roller och funktioner som utländska stridande antar. Det involverar
också utländska stridandes egna uppfattningar om legitimiteten i att delta i en viss
konflikt. Fenomenet utländska stridande är dessutom ett ämne som sällan studerats
av forskare utan är till stora delar understuderat. Få försök har gjorts vad gäller
konceptualisering, kategorisering och förståelse av underliggande faktorer och de
motiv som driver individer till att låta sig rekryteras till utländska stridande.
För det första relaterar svårigheten till differentierande transnationella identiteter,
tillika etniska band och släktskap till rebeller. Som Mendelsohn argumenterat så är
begreppet utländska stridande (foreign fighters) skapat utifrån ett statscentrerat
perspektiv, där ”foreign” formas av nationalitet. Enligt Mendelsohn tar detta synsätt
inte hänsyn till de utländska stridandes egna uppfattningar av deras identitet och
högst varierande grad av ”utländskhet”. Sådana faktorer skapas istället av olika
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identitetsmarkörer, såsom ”ursprungsprovins, etnisk grupp, stam, sub-klan eller
andra markörer.”123
De utländska stridande är långtifrån en homogen grupp utan snarare en samling
individer som uppvisar mycket stor variation vad gäller deras identitetsmarkörer.
Detta påverkar i sin tur hur de uppfattas i ett visst konfliktområde, vilka uttryck deras
inblandning tar och vilken effekt den får.
För det andra har de olika definitionerna av utländska stridande skapat förvirring vad
gäller frågan om vem som egentligen är en utländsk stridande. Sageman gör en
skillnad mellan ”utländska stridande” som frivilligt kämpar i en konflikt och
”utlandstränade stridande”. De senare inbegriper de som reser utomlands,
tillgodogör sig träning och eventuellt återvänder hem för att fortsätta kampen genom
att använda sig av terrorism.
Andra forskare och aktörer har utvecklat en mer differentierad kategorisering.
Richard Barrett, chef för FN:s al-Qaida- och talibankommitté, använder sig av en
definition konstruerad kring fyra olika grupper av utländska stridande: (1) individer
som reser utomlands för att träna och återvänder, (2) individer som inspireras av
händelser i andra länder, (3) individer som åker utomlands för att strida mot en
utländsk ockupationsmakt samt (4) individer som strider utomlands i ett land och
sedan reser vidare till ett tredjeland.
Dessa kategoriseringar styrs delvis av den geografiska närheten till rebellrörelser
och konfliktområden. Utländska stridande i närliggande stater har blivit benämnda
”nära utländska stridande” till skillnad från utländska stridande från västvärlden. Å
andra sidan blir uttrycket utländska stridande problematiskt när nätverksstrukturer
influerade av al-Qaida innehåller en multinationell kontingent på ledarnivå, något
som förekommer inom exempelvis al-Shabaab, al-Qaida på den Arabiska halvön och
ett antal högt uppsatta ledare i al-Qaida som är verksamma i Afghanistan och
Pakistan.
För det tredje är frågan om de utländska stridandes egen syn på rättfärdigandet av
att använda våld i en viss situation omtvistad. Rätten till nationellt självbestämmande
omnämns bland annat i FN-stadgan, detta begrepp samverkar med de muslimska
moraliska och kollektiva förpliktelserna att undsätta och bistå andra muslimer som
attackeras. Därmed kompliceras frågan om skillnaden mellan begreppen
”frihetskämpar” och ”utländska stridande”.
Ford har uppmärksammat att dessa är “motiverade av ideologi, religion, förtryck och
sociala orättvisor” och tar till vapen för att främja vad de anser vara en rättfärdig
sak.”124 Det är särskilt svårt att ifrågasätta religiöst sanktionerade beteenden som
123

Mendelsohn (2011), a.a.: s.192.
Ford, The Foreign Fighter Problem: Recent Trends and Case Studies (Foreign Policy
Research Institute, November 2010, s.2).

124

67

tillåter handlingar och sådan mobilisering som görs i självförsvar för att stödja
samhällen som de anser sig tillhöra och som de anser vara föremål för utländsk
aggression. Den föränderliga karaktären hos konflikter innebär att den roll som olika
grupperingar och individer spelar mycket väl kan förändras, rebellrörelser kan börja
använda terror och terrorism som redskap och terroriströrelser kan övergå till att
uppträda som mer legitima gerillarörelser.
Detta fenomen betonar svårigheterna med att finna fungerande definitioner och
konceptualiseringar. Sett ur ett juridiskt perspektiv reser detta frågan huruvida det är
tillåtet för medborgare bosatta i en medlemsstat att ta värvning som utländska
stridande om oppositionen utgörs av en gruppering som har västvärldens stöd.
I en undersökning genomförd av den brittiska tankesmedjan Demos där man
intervjuat dömda terrorister och individer som radikaliserats men inte använt sig av
våld angående bland annat deras attityd till att muslimer reser till konfliktzoner, fann
man att det i allmänhet ansågs legitimt att resa till länder med en muslimsk majoritet
och att kämpa för att ”försvara islam”. Vissa av de intervjuade personerna beskrev
de som reser iväg för att strida som “människor som förtjänar beundran för sitt mod
då de valt att lämna en behaglig tillvaro för att kämpa för rättvisa.”125
Det finns tre väletablerade former av muslimska volontärer, deras gärningar grundas
på muslimsk solidaritet: da’wah (att förmå andra att leva som troende eller utöva sin
tro på ett bättre sätt, i form av till exempel predikanten); ighatha (hjälp som ges i form
av bistånd av till exempel biståndsarbetare och sjukvårdspersonal); och qital (militärt
handlande, något som utförs och representeras av krigaren).126 Den sistnämnda och
omtvistade formen av frivillig följer en lång “historia av gränslös jihadistisk
frivilligverksamhet, som går hela vägen tillbaka i tiden till ghazis (heliga krigare) och
murabitun (vandrande krigare) i medeltidens muslimska länder i Nordafrika och
Mellanöstern”.127
Denna typ av muslimsk identitet, som återfinns inom vissa delar av diasporan,
omvärderar identitet och ansvar till att handla om de förföljda och lidande muslimska
minoriteterna i den islamska periferin (det vill säga bortom kärnan av den muslimska
världen).128 Såsom argumenterat av Meleagrou-Hitchens är begreppet jihad nära
besläktat med hijrah (migration för samhällets försvar eller islams förbättring), ett
begrepp som härstammar från det tidiga islam; ”hijrah ses som en strategisk
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nödvändighet och föregångare till jihad, vilket ger en möjlighet att organisera och
förbereda för strid.”129
Ett sådant angreppsätt framhäver svårigheterna med att använda terrorism som
etikett då ”[att] etikettera vissa organisationer som terroristorganisationer tycks vara
en taktik för att delegitimisera motståndare i krig snarare än att utgöra en objektiv
klassificering.”130 Vissa hävdar att det som lockar radikaliserade ungdomar till alQaida beror på dess förmåga att ”stöpa om traditionell vänsterorienterad
antiimperialism till islamiska termer.”131
För det fjärde, i den akademiska världen är fenomenet utländska stridande relativt
outforskat på grund av dess ämnesöverskridande karaktär, ämnet har fallit mellan
spektrumet för konfliktstudier och disciplinära underområden, betydande arbete har
däremot utförts inom ramen för terrorismstudier. Mycket av arbetet har varit
deskriptivt och involverar analyser av fallstudier som genomförts ad hoc, dessa har
dock inte lyckats klarlägga de underliggande motiven och tillvägagångssätten bland
de utländska stridande. Detta understryker frågan om kausalitet eftersom själva
processen för att bli utländsk stridande tycks vara slumpartad, den inbegriper
kontextberoende nivåer av involvering inom olika roller och funktioner.
Malet definierar utländska stridande som “icke-medborgare i en stat som är
inblandad i en konflikt och där denne individ ansluter sig till en rörelse som är
inblandad i en konflikt som har karaktären av ett inbördeskrig.”132 Hegghammer
bygger vidare på det och använder sig av en mer noggrant definierad distinktion av
vad som utgör en utländsk stridande genom att ange fyra specifika kriterier. Enligt
honom är det en person som ”(1) har ingått i och verkar i ett uppror, (2) saknar
medborgarskap i staten som hemsöks av konflikten eller saknar någon typ av
släktskap till någon av de stridande fraktionerna, (3) saknar koppling till en officiell
militär organisation, och (4) är oavlönad.”133
Denna avgränsning minskar visserligen omfattningen av begreppet, men den reser
samtidigt ett antal frågor avseende dess användning inom ramarna för denna studie
vad gäller den varierande nivån av inblandning, denna förändras under de olika
faserna för rekrytering och under den operativa verksamheten.
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Vad händer när stridande förflyttar sig mellan olika konfliktområden där
släktskap kanske är avgörande vid ett tillfälle, men inte i en annan
kontext?



Är det möjligt att urskilja planering och förberedelser för terrorattacker i
ett konfliktområde samtidigt som de utförs på annat håll?



Är det möjligt att urskilja finansiellt stöd i form av logistik för en operation,
exempelvis i form av stöd till resor eller införskaffandet av vapen och
säkra tillflyktsorter etc., om det tillhandahålls av grupper som är
influerade av al-Qaida eller av al-Qaida?



Vilka gränser kan urskiljas mellan de olika momenten i en utländsk
stridandes ”livscykel” av rekrytering och möjlig omgruppering?

Eftersom etniska band eller släktskap kan innebära avsevärd mobiliseringskraft men
inte nödvändigtvis översättas till acceptans bland de lokala krigförande fraktionerna,
så definieras i denna studie utländska stridande som icke-medborgare i konfliktstater
som ansluter till uppror som utkämpas under inbördeskrigsliknande förhållanden.
Kärnan i denna definition består i att en person bestämmer sig för att resa och strida
för något i konfliktområdet.
Utöver detta innehåller studien en distinktion mellan ” utländska stridande” och
”stridande tränade i utlandet” där det senare definieras som icke-medborgare i
konfliktstater som ansluter till ett uppror som utkämpas under inbördeskrigsliknande
förhållanden och som senare kan delta i operationer på annat håll, inklusive
terrorism.
Kaplan föreslår att karriären för utländska stridande bör delas in i tre olika livscykler:


mobiliseringsfasen före krig



perioden av krig, och



efterkrigstiden.

Syftet med detta är att nå en bättre förståelse för deras underliggande motiv, hur de
blir engagerade inom en konflikt, deras påverkan på det lokala kriget, samt också för
att kunna göra bedömningar av utländska stridandes framtida utveckling när de
återvänder hem och vilka möjligheter de har till återintegration i samhället.134
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Nyttan av de utländska stridande i olika upprorsrörelser är högst varierande och
styrd av sammanhanget. Det tycks vara tveksamt om utlänningar rekryteras för
deras stridskunskaper vad gäller uppträdande på det lokala slagfältet, då de flesta
endast har grundläggande färdigheter. Lokalbefolkningen är som regel bättre
utrustade och tränade för att strida i denna miljö och smälter som regel bättre in givet
deras lokalkännedom, språkkunskaper samt deras kulturella och situationsbaserade
medvetenhet.
Utländska stridande är vanligtvis undermåligt tränade, har dåliga språkkunskaper
och svårigheter att klara av de hårda förhållandena. Ofta tycks de vara
välmotiverade vad gäller att bekämpa de utländska ockupationsstyrkorna, men de
anses som regel vara mer operativt användbara i andra roller och på andra platser –
exempelvis att utföra något slag av terroristattack mot fienden.
Fallstudier och forskning antyder att det finns fyra grundläggande roller för utländska
stridande: (1) planera och utföra terroristattacker, (2) bidra med operativ kunskap, (3)
rekrytering, samt (4) produktion av propaganda som attraherar västerländska
muslimer eller går i polemik med västerländska regeringar.

Denna studie har begränsats på ett antal viktiga områden. Ämnet är omfattande och
involverar tvärvetenskapliga forskningsområden som hittills inte har systematiserats
eller kombinerats i relevant utsträckning. I en studie från 2006 undersökte Lum,
Lesley och Sherley genomförda utvärderingar av olika åtgärdspaket för
kontraterrorism, resultatet visade att av 20 000 genomförda utvärderingar var det
bara sju som ansågs vara genomförda på ett vetenskapligt sätt.135
Omfattande forskning är nödvändig inom tematiska och tvärvetenskapliga områden
där forskningsresultat, regeringspublikationer och intervjuer med tjänstemän
kombineras i syfte att skapa så god kunskap som möjligt. Att på bästa sätt hantera
dessa problem är ett massivt åtagande och det är av en rad orsaker inte möjligt att
behandla varje aspekt av den tillgängliga litteraturen på området.
En annan svårighet är bristen på en systematisk överblick över utländska stridande
som reser till konfliktområden. Myndigheter är ofta ovilliga att lämna ifrån sig
information om eventuellt pågående utredningar. De är försiktiga med att uppge det
exakta antalet personer som rest, vilken bakgrund de har eller vilket konfliktområde
de är intresserade av. Det finns naturliga orsaker till denna försiktighet, inte minst
vad gäller risken för att denna information kan skada och påverka minoriteter och
135
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religiösa samfund, något som i sin tur kan resultera i främlingsfientlighet och en
onödigt överdriven hotbild. Vidare är det högst osäkert hur många som faktiskt
återvänder och i vilken utsträckning detta kommer att skapa problem.
Det är viktigt att man inte ser på radikaliseringsprocesser som en linjär process utan
den kan variera beroende på lokal kontext och olika individfaktorer. Det finns en fara
i att se processen som en förutbestämd rulltrappa som passerar förutbestämda
stadier i samma hastighet.
Det är också viktigt att ha förståelse för radikaliseringsprocessens speciella karaktär
och de upplevelser som formar olika delar av diasporan. Dessa karaktärsdrag
innebär att man bör iaktta försiktighet vad gäller att söka identifiera specifika
egenskaper som sedan används för generaliseringar. Radikaliseringsprocessen
varierar mellan de olika medlemsländerna eftersom de bakomliggande orsakerna
och dess inriktning är högst varierande ända ner på individnivå. Vidare har
medlemsländerna närmat sig detta problem utifrån olika operativa förutsättningar
såväl vad gäller lagstiftning, underrättelseverksamhet som deras engagemang i olika
CVE-program utanför EU. Därför förändras förutsättningarna och problemets
karaktär hela tiden.
Studien behandlar inte i närmare detalj den organisatoriska dynamiken hos vare sig
al-Shabaab eller de viktigare pakistanska grupperna, likaså behandlas inte heller alQaidas dynamiska status i detalj. Det primära syftet med denna studie är inte att ge
läsaren en djupare förståelse för extremistgrupper i Somalia eller Pakistan, eller den
historiska, politiska och socioekonomiska kontexten. Dessa faktorer vägs in i viss
utsträckning men beskrivs inte i närmare detalj.
Man bör även beakta att omfånget av våldsbejakande islamistisk extremism skiljer
sig avsevärt mellan Europa, Somalia/Kenya och Pakistan. Inom individuella EUländer handlar det oftast om ett dussintal och i vissa fall ett hundratal individer som
potentiellt utgör nationella säkerhetshot medan omfånget i Pakistan och
Somalia/Kenya är betydligt större.
Försiktighet bör iakttas vad gäller de erfarenheter som gjorts i samband med
genomförandet av olika åtgärder och program, dessa kan inte per automatik
överföras från en lokal kontext till en annan. De lokala förhållandena kan mycket väl
vara väsensskilda. Det är också uppenbart att CVE-program och projekt skiljer sig åt
avseende synlighet, möjligtvis av hänsyn till konkurrerande agendor och behovet av
att skydda lokala partners och deras trovärdighet. Vidare är den kunskapsbas från
vilken individuella och kollektiva lärdomar skulle kunna hämtas undermålig. Detta på
grund av en rad omständigheter såsom att projekten är nya, saknar tillgänglig data
och har en undermålig utvärderingsmetodik.
Forskning avseende radikalisering och extremism är långt ifrån okomplicerat och kan
i vissa fall vara politiskt känsligt. Den tillgängliga terminologin är som ovan beskrivits
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behäftad med en rad svagheter, vilket i kombination med det känsliga samarbetet
mellan regeringsmakt och civilsamhället kan förstärka dessa problem.
Det är också viktigt att tydliggöra att diasporans roll inte endast skall beskrivas som
något negativt och problematiskt. Språkbruket har en tendens till att dölja de mycket
positiva bidrag som diasporan kan bistå med vad gäller konfliktlösning,
samhällsstyrning och lokalt kapacitetsbyggande. Det bör betonas att det inte finns
någon forskning som visar att diasporan i sig bidrar till radikalisering, extremism eller
terrorism. I själva verket är det tvärtom, diasporan utgör en viktig partner och kan
bidra till att skydda samhället från våldsbejakande islamistisk extremism.
Som avslutande begränsning ska tydliggöras att denna rapport ska betraktas som
en utredningsrapport. Dock har en strävan varit att följa vetenskaplig praxis vad
gäller utredningsmetoder.

Denna rapport har en kvalitativ ansats. Avsikten var att fånga en så bred variation av
erfarenheter och roller som möjligt.136 Urvalet av informanter är att betrakta som
selektivt och genomfördes på basis av föjande urvalskriterier: (1) organisatorisk
tillhörighet, och (2) erfarenhet av att arbeta med problematik relaterad till utländska
stridande, radikalisering (se tidigare begreppsdiskussion) eller kännedom om
problembilden nationellet eller lokalt. Avseende det första urvalskriteriet var avsikten
att belysa aspekter utifrån den egna organisationens perspektiv ur både en inhemsk
och internationell kontext. Det andra urvalskriteriet avsåg fånga informanternas egna
erfarenheter av att arbeta med, eller kunskap om, problematiken.
Intervjuerna genomfördes för att få en bättre förståelse av specifika trender avseende
utländska stridande inom varje land samt att identifiera relevanta aspekter som rör
förebyggande arbete. Rapporten bygger på en systematisk utvärdering av intervjuer
och samtal med relevanta tjänstemän inom framförallt säkerhet och utveckling med
ansvar för CVE-frågor i utvalda EU-länder, men även med representanter från
frivilligorganisationer och den politiska sfären på lokal-, nationell- och EU-nivå.
Därutöver har även officiella dokument, tillgängligt öppet material inklusive forskning
samt information från konferenser och workshops använts. Författarna reserverar sig
för eventuella felaktigheter vid översättning av citat till svenska.
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Utifrån syftet så fokuserade studien på följande länder: Danmark, Storbritannien,
Tyskland och Nederländerna. Relevanta organisationer inom respektive land
kontaktades varvid organisationerna låtit sina ämnesexperter vara tillgängliga för
intervjuer och samtal. Deltagandet var frivilligt och informanterna bestod av
representanter från följande organisationer:
Tyskland: Bundesnachrichtendienst (BND), Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV),
Bundeskriminalamt (BKA), EXIT Deutschland, Zentrum Demokratische Kultur samt Die Zeit.
Danmark: Politiets Efterrettningstjenste (PET), Forsvarets Efterrettningstjenste (FE),
Udenrigsministeriet, Köpenhamns kommun och Århus kommun.
Storbritannien: Office for Security and Counterterrorism, Home Office, Foreign &
Commonwealth Office, Joint Terrorism & Analysis Center, UK Border Agency, Local
Government & Communities, Association of the Chiefs of Police Officers (ACPO),
Department of International Development, Department of Health Government Office
of London och Wandsworth Council.
Nederländerna: National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV).
EU:s kontraterrorismkoordinator har också intervjuats i syfte att fånga ett europeiskt
helikopterperspektiv på problematiken. Därutöver har även intervjuer genomförts
med nyckelrepresentanter från EU:s Radicalisation Awareness Network, utländska
forskare och journalister samt företrädare för organisationer inom civilsamhället i
Somalia och Pakistan.
Intervjuer har även genomförts med representanter för utländska organisationer
inom civilsamhället och andra samhällsrepresentanter, samt med lokala tjänstemän
inom myndigheter med ansvar för samhällsrelationer. Sammanlagt har 83 intervjuer
och samtal genomförts med internationella representanter.137

EU har genom Instrument for Stability (IfS) och European External Action Service
(EEAS) prioriterat Afrikas horn och Pakistan avseende kapacitetshöjande insatser
och stöd till civila samhällsaktörer i dessa länder. Författarna har dragit nytta av
samtal med EU-rådgivare som parallellt kartlade potentiella aktörer i Somalia, Kenya
och Pakistan. Det är värt att understryka att studien inte delgavs specifika projekt
identifierade av denna EU-kartläggning utan är en oberoende värdering baserad på
rekommendationer av nationella och internationella experter.
137
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Utvärderingsprocesser gällande individuella projekts effektivitet är i sin linda då EU
och andra biståndsorganisationer nyligen påbörjat arbetet med identifiering av goda
exempel. Urvalsprocessen består av en subjektiv värdering som väger in
expertrekommendationer, metodutveckling samt tidigare bedömd förmåga att
förebygga och bemöta våldsbejakande islamistisk extremism.

Data samlades in genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som genomfördes i
enlighet med en i förväg upprättad intervjuguide. De intervjuer som genomfördes i
utvalda EU-länder belyste olika teman med ett omfattande antal fördjupningsfrågor
utifrån syftet med studien:



Hur omfattande är reseproblematiken? Vilka specifika problem skapar det för
myndigheter hemma och utomlands?



Finns det trender eller mönster avseende radikalisering och rekrytering?



Vilken roll spelar sociala medier i radikaliseringsprocessen?



Hur omfattande religiös kunskap har de som radikaliserats?



Vilken roll spelar mellanhänder för att ta sig till en konfliktzon?



Till vilka länder har de rest och finns det trender i resrutter?



Hur många har återvänt och vilket hot bedöms de utgöra?



Gemensamma nämnare mellan individer som rest för att träna eller strida
utomlands?



Finns det personer med kopplingar till al-Qaida som avradikaliserats eller
hoppat av i landet?



Beskriv generella förebyggande åtgärder som riktar sig mot reseproblematiken



Beskriv specifika förebyggande åtgärder som riktar sig mot reseproblematiken
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Samverkan med civilsamhällets aktörer i förebyggande syfte?



Ge exempel på bra förebyggande åtgärder



Ge exempel på dåliga förebyggande åtgärder



Hur utvärderas hur framgångsrik en förebyggande åtgärd varit?



Vilka juridiska verktyg för att förebyggande och förhindra reseproblematiken
finns?



Vilken förebyggande roll spelar religiösa ledare?



Vilka kapacitetshöjande åtgärder har företagits i Somalia?



Vilka kapacitetshöjande åtgärder har företagits i Afghanistan och Pakistan?



Vilka förebyggande åtgärder inom civilsamhället har företagits i Somalia?



Vilka förebyggande åtgärder inom civilsamhället har företagits i Afghanistan
och Pakistan?



På vilket sätt har diasporagrupper involverats avseende att förhindra att
personer reser för att träna eller strida i en konfliktzon utomlands?



Hur betraktas personer med erfarenhet av att ha tränat eller stridit inom
diasporan?



Erfarenheter av att arbeta tillsammans med diasporan på detta område?

Intervjuerna bestod av öppna frågor kring dessa teman vilka följdes upp med
individuellt anpassade frågor av karaktären: ”berätta mer”, ”utveckla vidare” osv. De
genomfördes i huvudsak under perioden augusti 2012 – mars 2013. Deltagarna
intervjuades i de flesta fall individuellt vid sina respektive arbetsplatser, i några fall
intervjuades fler än en person vid samma tillfälle och några intervjuer genomfördes
över telefon eller email. De flesta intervjuerna varade i cirka 40 till 120 minuter.
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Samtliga intervjuer genomfördes av författarna. I de fall kompletterande frågor eller
material var intressant inhämtades det via email.

I Sverige har intervjuer också genomförts med 28 personer verksamma inom SSP
(skola, socialtjänst och polis), Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhälskydd och
beredskap, frivilligorganisationer samt akademiker. I relation till svensk
terroristlagstiftning har samtal genomförts med en professor i straffrätt vid
Stockholms universitet som tillika var regeringens utredare till ”Straffrättsliga
åtgärder till förebyggande av terrorism” (Ds 2009:17) vilken bedömdes vara
nödvändig i relation till Europarådets konvention och EU:s rambeslut. I tillägg till
detta har åklagare vid åklagarkammaren för säkerhetsmål konsulterats samt en
tidigare chef vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Totalt har 111
intervjuer och samtal genomförts inräknat både svenska och internationella
deltagare.
De svenska intervjuerna har varit kvalitativa semistrukturerade intervjuer om
problembilden i Stockholm, Göteborg och Malmö samt formerna för
myndighetssamarbete. Intervjuer med säkerhetspolisen har berört hotbedömning av
våldsbejakande islamistisk extremism och resande till konfliktzoner samt dess
konstruktiva samarbetsformer och dialog med civilsamhället.
De intervjuer som genomfördes med representanter för svenska organisationer var
inte baserade på ovanstående intervjuguide utan på öppna frågor baserade på
vilken expertis och organisatorisk hemvist informanten hade. Frågor till exempelvis
Säkerhetspolisen, fältarbetare och akademiker var av naturliga skäl olika.
Som exempel kan nämnas att till fältarbetare och polis så var problembild och
möjligheter till åtgärder typexempel på frågor.

Ett fåtal intervjuer gavs möjlighet att bandinspelas. Dessa har sedan har
transkriberats ordagrant. Majoriteten av intervjuerna har inte varit möjliga att
bandinspela utan under dessa har istället anteckningar tagits. Ett flertal informanter
önskade på grund av att de hade en säkerhetsklassad tjänst – eller med risk för att
försvåra arbete lokalt – att svara anonymt, vilket också tillmötesgicks. I
resultatredovisningen har därför detaljer som skulle kunna medföra individuell
identifikation utelämnats.
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Analysen av intervjuerna har varit tematiskt inspirerad där anteckningar och utdrag
ur intervjuutskrifter har sorterats inom olika teman som växt fram under analysens
gång. De resultat som framkommit har även jämförts genom omfattande
korsreferering med annat relevant källmaterial – till exempel relevant litteratur på
området samt inhämtad data på konferenser och workshops - vilket beskrivs
närmare nedan.
Studien använder sig också av ett betydande antal regeringsrapporter, akademiska
rapporter, offentligt tillgänglig information som relaterar till den
samhällsvetenskapliga litteraturen inom berörda ämnen såsom terrorism och kritiska
terrorismstudier, men även radikalisering, social rörelse, utvecklingsstudier,
Mellanöstern- och Nordafrikastudier, konfliktlösning samt etniska och
migrationsstudier. Litteraturlistan över sekundära källor är inte på något vis
uttömmande men representerar huvudparten av de arbeten som influerat
akademiskt- och politiskt tänkande i dessa frågor.
Det förtjänar att påpekas att det i nuläget inte existerar någon jämförande studie som
delger en fullständig syntes och analys avseende hoten från våldsbejakande
islamistisk extremism utförd av utländska stridande som reser till konfliktzoner, eller
de utmaningar och förslag till åtgärder som är förenade med förebyggandet av detta
fenomen. Några av de regeringsrapporter och workshops som används i denna
rapport har inte distribuerats offentligt, men i de flesta fall är källorna till
informationen anvisade i rapporten. Rapporten drar också nytta av medverkan vid
olika regerings- och EU-konferenser och workshops där data inhämtades från både
ändamålsenliga presentationer och samtal med relevanta personer.
Det finns en omfattande konsensus rörande många av de rådande CVE-lärdomarna
som erhållits genom tillgängliga teorier och evidensbaserad praktik från fältet. Dessa
i praktiken bra eller goda exempel har systematiskt framtagits av Institute for
Strategic Dialogue, baserat i Storbritannien, och deras ledande roll i det så kallade
Policy Planners Network (PPN) som representerar ett urval av EU-länders CVEmekanismer och om att dela lärdomar över olika tematiska CVE-policyområden.
Sveriges regering har deltagit i flertalet av de åtta PPN-möten som hittills hållits. De
generellt framtagna lärdomarna framfördes likaså under andra internationella
expertmöten i det berörda ämnet och genom rapporten.

Rapporten är strukturerad på följande vis. Den inleds med en generell diskussion om
radikalisering som process och förknippade konceptuella problem introduceras.
Därefter presenteras resultaten från officiella undersökningar samt rapporter
avseende trender och mönster om våldsbejakande islamistisk extremism i Danmark,
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Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Dessa rapporter tillhandahåller en
baslinje för snabba evidensbaserade hotbedömningar vad gäller underliggande
drivkrafter och motiv från terrorismrelaterade undersökningar liknande den utförd av
Säkerhetspolisen 2010.138
Kapitel 2 beskriver olika förklaringsmodeller till våldsbejakande islamistisk
extremism, dess orsaker samt frågeställningen om radikalisering.
Kapitel 3 skildrar hotbedömningar rörande fenomenet utländska stridande i de
studerade EU-länderna.
Kapitel 4 utforskar al-Qaida-relaterade eller inspirerade narrativ eftersom dessa
utgör så kallade rekryteringsramar och därmed kan bistå med möjliga infallsvinklar
till hur attraktionen med att delta kan motverkas. Särskilt undersöks al-Shabaabs
arbete med propaganda, rekrytering och dess konsekvenser i Somalia och Kenya,
samt rekryteringsmiljön i Pakistan.
Kapitel 5 beskriver förebyggande åtgärder och identifierar goda exempel i de
studerade EU-länderna.
Kapitel 6 redogör för den våldsbejakande islamistiska extremismens drivkrafter i
Somalia och Pakistan, samt beskriver CVE-relaterade program i dessa länder. Här
presenteras även goda exempel på civilsamhällets engagemang och lokala initiativ.
Kapitel 7 gör nedslag i problematiken i Sverige, Säkerhetspolisens bedömning av
utländska stridande och avslutas med rekommendationer i syfte att förebygga
våldsbejakande islamistisk extremism, främst inom Sverige men även hur svenska
insatser kan bistå tredje land.

138

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, Säkerhetspolisen (2010).
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Detta kapitel behandlar radikalisering och de orsaker och faktorer som inbegriper
denna process. Olika teoretiska radikaliseringsteorier och modeller presenteras och
problematiseras för att ge läsaren förståelse om detta komplexa fenomen. Därtill
behandlas de teoretiska svårigheterna med att upprätta användbara profiler och
kausalitet. Vidare presenteras resultaten av de officiella utredningar och rapporter
avseende trender och mönster rörande våldsbejakande islamistisk extremism i
Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
Slutligen behandlas de övergripande trender och mönster som kan kopplas samman
med fenomenet utländska stridande, syftet med detta är att skapa en grund för
närliggande teman.

De bakomliggande orsakerna till våldsbejakande islamistisk extremism är till sin
natur komplexa, varierande och mångfacetterade. En stor del av den tillgängliga
samhällsvetenskapliga forskningen påtalar att det är nödvändigt att analysera detta
fenomen med hjälp av fyra grundläggande teman:139


samspelet mellan olika typer av missnöjen som får individer att ansluta sig till
extrema grupper och ideal och det sätt dessa har inramats på lokal nivå



det sätt på vilket ideologi, media, budskap och narrativ används för att
mobilisera och indoktrinera



social dynamik, förmåga och tillgängliga resurser inom terroristnätverk



underliggande motiv som driver personer att ansluta sig till nätverk eller
grupper och de orsaker som driver dem med en extremistisk hållning till att
utöva våld.

Radikalisering är en process som på både det individuella och kollektiva planet är
högst kontextuell. De underliggande orsakerna och motiven för radikalisering är
139
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mycket varierande på grund av individernas sociopsykologiska drag, olika kontexter
och de våldsbejakande islamistiska extremistnätverkens egen inneboende dynamik.
Radikaliseringsprocessen är influerad av individers mottaglighet, socialisering och
interaktion i en viss miljö. Det kan vara av värde att på nytt betona Horgans och
Bjørgos argument om att det måste göras en kritisk distinktion för att kunna skilja
mellan det kognitiva – de som radikaliseras och innehar radikala idéer eller
övertygelser – och beteende, det vill säga de som bestämmer sig för att agera utifrån
dessa idéer och tar till våld.140
Radikaliseringsprocessen följer inte alltid en rak linje eller ett visst händelseförlopp.
Ibland är själva processen sammanpressad i tid och kan uppvisa ett varierande
tempo, något som kan medföra att speciellt mottagliga individer kan hoppa över flera
led i radikaliseringsprocessen. Som Githens-Mazer poängterar så visar radikalisering
på ”en variation av orsaker som kan leda till samma utfall, och att exakt samma
orsaker kan leda till en rad olika utfall”.141 Detta faktum gör prediktion till en svår
uppgift.

För närvarande existerar ingen enhetlig och allmänt accepterad modell avseende
radikaliseringsprocessen. Ett antal teoretiska modeller som söker konceptualisera
radikaliseringsprocessen har lanserats, bland de mer välkända återfinns: the
progressive movement up a pyramid model,142 New York polisens fyrstegsmodell,
Gills pathway model, Wiktorowicz sociala rörlighetsmodell, Moghaddams
trappstegsmodell, Taarnbys rekryteringsprocess i åtta steg, samt McCauley och
Moskalenkos 12 mekanismer för politisk radikalisering.
Många av dessa förklaringsmodeller har kritiserats för att förenkla processen och
vara baserade på högst individuella erfarenheter eftersom de inte förklarar
processens hastighet, vad som får vissa individer att förflytta sig från en fas till annan
och slutligen ta till våld. Likaså kan inte dessa modeller på ett tillfredsställande sätt
förklara varför vissa radikaliserade individer bestämmer sig för att överge
radikaliseringsprocessen helt och hållet.
Vissa aktörer anser att teorier om relativ deprivation eller sociala strukturer kan
användas för att förstå radikaliseringsprocessen, andra förespråkar teorier avseende
social rörlighets- och nätverksteori, konversionsteori, teorier om social mobilisering
140
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och inramningar (framing), kontrakulturell teoribildning,143 samt avslutningsvis,
religionens roll som teoretiskt ramverk.144
Radikaliseringsprocesser har kopplats till specifika förhållanden som fostrar, eller
tjänar, som radikaliseringsmiljöer. Sådana miljöer kan till exempel återfinnas i:
fängelser, så kallade källarmoskéer, studiecirklar, träningsläger för terrorister och
internet. Vidare uppges ofta karismatiska ledare – ibland benämnda
radikaliseringsmäklare eller entreprenörer – vara av avgörande betydelse för att
styra en individ mot ett mer extremt beteendemönster och viljan att stödja, främja
och använda våld som ett medel för social och politisk förändring.
En avsevärd mängd forskning har genomförts där man med hjälp av
socialpsykologiska teorier sökt identifiera individuella riskfaktorer för radikalisering.
Wilner och Dubouloz har använt sig av transformative learning theory för att studera
processer av personlig förändring i radikaliseringskontexter.
De hävdar att “förstadier till radikalisering, om det är utanförskap, förkastande av
utrikespolitiken eller något annat, förstås bättre som faktorer vilka formar en individs
personliga levnadskontext.”145 Detta kan resultera i en process av
identitetsrekonstruktion som i sin tur kan leda till att individen blir mottaglig för
radikalisering.146
Ginges hävdar att social kognitiv teori som tillämpas på radikaliseringsprocesser ”är
inte i första hand en process av förändrade idéer, utan avser samspelet mellan att
förändra beteenden och förändra moraliska prioriteringar.”147 Inom detta ramverk
förklaras teorier om kognitiv dissonans hos individer och delegerad kognitiv
dissonans inom nätverk som att ”individer observerar medlemmar av betydelsefulla
in-grupper som gör ett svårt val vilket förändrar deras egna preferenser till följd av
andras beteende”.148
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Wikström och Treiber menar att extremistiskt våld kan förklaras som en moralisk
handling med hjälp av situationell handlingsteori.149 Enligt Horgan är följande sex
faktorer betydelsefulla vad gäller individens mottaglighet för extremism:150


Individen upplever en "känslomässig sårbarhet" (en känsla av ilska,
utanförskap eller uteslutning), ofta kopplade till känslor av att vara kulturellt
rotlös eller tvångsförflyttad och ett sökande efter andlig vägledning.



Individen är missnöjd eller desillusionerad med vanlig politik eller politisk
protest som metod för att nå politisk förändring.



Individen identifierar sig med lidande muslimska offer globalt eller har
personlig erfarenhet av lidande och utsatthet.



Individen är övertygad om att våld riktat mot staten och dess symboler kan
vara moraliskt försvarbart, denna övertygelse kan "finjusteras" av en religiös
ledare.



Individen får något slag av belöningar från medlemskap i gruppen eller
rörelsen, till exempel status, respekt och inflytande över andra medlemmar.



Individens tillvaro präglas av stängda sociala band, denne har i första hand
kontakt med människor som upplever samma saker eller har visst samröre
med terrorism genom familj eller andra närstående.

Ett antal individuella förlopp har utvecklats för att tillhandahålla en bakgrund och ett
sammanhang för radikaliseringsprocessen. Detta illustreras bland annat av
Säkerhetspolisens modell151 som utgörs av fyra olika vägar till radikalisering:
utagerarens väg, grubblarens väg, familjens väg och kontaksökarens väg. Denna
modell är en användbar anpassning av den så kallade Venhaus-modellen152 som
publicerades i maj 2010 där följande fyra kategorier presenterades: (1) frustrerade
hämndsökare, (2) statussökare på jakt efter erkännande, (3) identitetssökare med ett
behov av att tillhöra en grupp och (4) spänningssökare på jakt efter äventyr.
Även Demos forskning om radikalisering som leder till våld använder sig av en
modell bestående av fem betydelsefulla faktorer: (1) en känslomässig "dragning" att
149

Per Olof H. Wikström & Kyle H. Treiber, “Violence as Situational Action”, International
Journal of Conflict and Violence, Vol.3, Nr.1 (2009): s.75-96.
150
John Horgan, “From Profiles to Pathways and Roots to Routes: Perspectives from
Psychology on Radicalization into Terrorism”, The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, Vol.618, Nr.1 (s.82-83)
151
Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, Säkerhetspolisen (2010).
152
John Venhaus, ‘Why Youth Join al‐Qaeda’, USIP Special Report. Washington, DC: United
States Institute of Peace, maj 2010, s. 8‐11

83

agera mot orättvisor, (2) ett sökande efter spänning, äventyr och att vara ”häftig”, (3)
strävan efter status och viljan att följa en intern hederskodex, (4) grupptryck och (5)
bristen på alternativa informationskällor.153
Föreställningen om riktiga eller uppleva orättvisor är en viktig faktor när personer
radikaliseras. Narrativen är viktiga som mobiliserings- och rekryteringsverktyg. Detta
illustreras i Dalgaard-Nielsens modell154 i sex steg avseende individuella
socialpsykologiska faktorer där individen:


identifierar ett problem som inte bara en motgång, utan en orättvisa



konstruerar ett moraliskt rättfärdigande för våld (religiöst, ideologiskt, politiskt)



skuldbelägger offren ("det är deras eget fel")



avhumaniserar offren genom suggestivt språk och nedsättande symboler



riktar sitt ansvar åt fel håll (gud eller andra auktoriteter beordrade personen
att begå våldsdåd) eller gör ansvaret diffust (gruppen, inte individen, är
ansvarig) och



minimerar de skadliga effekterna (med hjälp av förmildrande uttryck eller
kontrastera med andra handlingar som är värre).

Radikaliseringsprocessens komplexitet består av många olika delar och är
konstruerad av olika demografiska bakgrunder samt olika grader av potentiell
koppling till den konflikt som pågår i området, exempelvis i Somalia, Irak eller
Afghanistan. Konflikternas intensitet samt stam-, klan- och familjestrukturer påverkar
graden av involvering och de ofta stängda sociala nätverkens inriktning, tillika
tillgängligheten till dem som underlättar och gör det möjligt att resa till utländska
konfliktområden (detta påverkar huruvida individer skickas för att slåss utomlands
och stannar där, eller huruvida de skickas över för att slåss, träna och eventuellt
återvända hem för att utföra terrordåd).
Olika roller och funktioner inom sociala nätverk bidrar ytterligare till denna
komplexitet. Socialisering, gruppdynamik, släktskap och familjeband kombinerat med
olika grader av involvering, roller och funktioner i förberedelserna och utförandet av
våld är alla kritiska ingredienser. En annan inflytelserik faktor är förbindelserna till
samhället, diasporan och underlättande nätverk. Inverkan från utrikespolitiska kriser
kan också spela en viktig roll, som till exempel de danska karikatyrerna från 2005
153
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eller Gazakonflikten 2008-2009, vilka påverkade attityden och inställningen till
radikalisering i vissa EU-länder.
Slutligen så bör även den övergripande inverkan av kontraradikaliseringsinitiativ,
inom kontexten av kontraterrorismoperationer nämnas. Detta leder till konstant
skiftande säkerhetsförhållanden som på ett negativt sätt kan påverka relationerna
mellan befolkning och ordningsmakten. Om detta förekommer på lokal nivå i relativt
fragmenterade muslimska samhällen kan det leda till uppfattningen att
samhällsrelationer ”säkerhetiseras”. Tillsammans skapar dessa olika potentiella
faktorer en komplex kontext samt gör det svårt att dra meningsfulla slutsatser och
isolera potentiella indikatorer på radikalisering.

En variation av faktorer kan driva individer mot radikalisering och göra det möjligt för
dem att rekryteras. Nederländska forskare har till exempel visat att tre aspekter
spelar en viktig roll i radikaliseringsprocessen: den individuella processen, den
mellanmänskliga dynamiken samt effekten av omständigheterna.155 Forskning om
radikaliseringsprocesser i Europa understryker samverkan mellan 1) individuell
psykologisk läggning; 2) sociala faktorer; 3) politiska faktorer; 4) ideologiska och
religiösa dimensioner; 5) kulturell identitet; 6) traumatiska upplevelser och andra
utlösande faktorer och 7) gruppdynamik (som den faktiska
”radikaliseringsmotorn”).156
Individuell psykologisk läggning innefattar bland annat exkludering, ilska och
frustration, besvikelse, ett polariserat tankesätt, en benägenhet att misstolka
situationer och att betrakta sig själv som ett offer.
Sociala faktorer innefattar bland annat social isolering, begränsade möjligheter till
utbildning, en minskad social rörlighet, försämrade framtidsutsikter samt en livsstil
som inbegriper viss brottslighet.
Politiska faktorer innefattar bland annat västerländsk utrikespolitik och krigföring, en
upplevelse av att muslimer utsätts för orättvisor inom ramen för flera av de pågående
regionala konflikterna (till exempel Afghanistan, Pakistan, Tjetjenien, Irak, Somalia,
Kashmir och de palestinska områdena). Dessa förhållanden belyser den upplevda
västerländska dubbelmoralen, något som i sin tur leder till att muslimska grupper
runt om i Europa lämnar passiva och aktiva bidrag till sina fränder som deltar i dessa
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konflikter, vidare inbegrips militära interventioner av västerländska länder och lokala
trakasserier av muslimer.
Ideologiska/religiösa dimensioner innefattar bland annat en strävan efter historisk
återupprättelse, takfiri-tolkningar av islam, jihaduppdrag, känslan av att islam är
under attack och en strävan efter att skydda de muslimer som upplevs leva under
belägring.
Den kulturella identiteten präglas av att individen befinner sig mellan två kulturer. På
samma sätt förhåller det sig med den politiska debatt som är kopplad till muslimsk
identitet. Traumatiska upplevelser och andra utlösande faktorer innefattar bland
annat upplevelsen av moralisk chock och sökandet efter mening. Gruppdynamik
innefattar bland annat ”radikaliseringsmäklare”, ledarnas egenskaper, isolering från
sociala nätverk som individen tidigare varit en del av, polarisering, ”groupthink” och
sammanhållning.
Samverkan mellan dessa olika faktorer i radikaliseringsprocessen varierar från
person till person givet deras personliga omständigheter och sociopsykologisk
sammansättning. Det är ofta en kumulativ process som sker samtidigt på mikro(individ), meso- (grupp och miljö) och makro-nivå (samhällelig).
Radikaliseringsmekanismer är i grunden en komplex samverkan mellan så kallade
”push- och pullfaktorer”.157
”Pushfaktorer”, eller djupt missnöje, kan utgöras av: personliga anledningar till
missnöje, upprördhet angående sociala och ekonomiska orättvisor och
diskriminering, personliga kriser och tragedier, politiskt engagemang och frustration,
fascination inför våld, ett sökande efter svar till frågor om livet, identitet, tro och
tillhörighet inom samhället, uteslutning och marginalisering, besvikelse på den
demokratiska processen, polarisering och utlösande händelser, etc.158
”Pullfaktorer” kan utgöras av: ett behov av att finna eller klargöra den egna
identiteten, något som kan förverkligas genom att finna en mening med tillvaron
genom en upplevd samhörighet med något eller någonting (exempelvis en rörelse
eller ideologi), möjligheten att få utöva, makt och kontroll, ett behov av att visa
lojalitet med en viss sak, fråga eller ett socialt nätverk, en önskan om äventyr och
spänning, en strävan efter att erhålla status genom att beviljas en position i ett
socialt nätverk eller social grupp, den lockelse det innebär att tillhöra en viss grupp,
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dela dess erfarenheter och uppleva vänners förväntningar, den dragningskraft och
lockelse som en viss ideologi och narrativ kan utöva.159
Vad gäller de utländska stridande så finns det olika ”push- och pullfaktorer” som kan
påverka mer än andra beroende på lokal kontext och individuella faktorer.
Radikalisering kräver integration av såväl mikro- (individuell) och som makroanalys
(en samhällelig eller kulturell) av kontextspecifika variabler för att förklara
orsakssamband.160 Våldsbejakande islamistisk extremism drivs av en komplex
kombination av push- och pullfaktorer som dessutom drivs av politiska och sociala
kontextuella faktorer och förutsättningar.
Radikalisering kan även ske i det fördolda och undan för undan påverka en individ
som initialt inte delar en grupps ideologiska mål men gradvis blir formad och
anpassad av grupptryck eller andra influenser för att gå med och därmed tar till sig
deras världsbild. Vissa hävdar att “det lilla antalet studerade personer, den hemliga
karaktären inom mycket relevant verksamhet, att al-Qaidas terrorister ofta dödas i
samband med deras attacker, det faktum att förövarna inte alltid känner till eller vill
erkänna de verkliga orsakerna till sina handlingar innebär att många av teorierna om
radikalisering fortfarande inte är prövade.”161
Ett flertal litteraturstudier förespråkar behovet av mer forskning för att öka förståelsen
för de processer som påverkar individer och varför de förändras från att känna
frustration eller vara missnöjd till att acceptera våld som en rättfärdig metod för
politisk kamp. Vilka faktorer får vissa att använda våld men inte andra?

Det är viktigt att så långt som möjligt undvika generaliseringar, försöka att skapa
linjär kausalitet och enkla förklaringsmodeller. Zulaika hävdar att tre förhållanden är
betydelsefulla i dessa sammanhang. För det första är det av vikt att “skilja
’terrorismhandlingar’ från det större sammanhanget som utgörs av historisk
utveckling, dynamik och konflikter.” För det andra vikten att vara medveten om, och
ha en förståelse för, ”att sociala rörelser och grupper utvecklas i en dynamisk iterativ

159

Se exempelvis Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, Säkerhetspolisen (2010)
som bland annat baseras på den akademiska litteraturen om våldsbejakande extremism.
160
Aspaslan Özerdem & Sukanya Podder, “Disarming Youth Combatants: Mitigating Youth
Radicalization and Violent Extremism”, Journal of Strategic Studies, Vol.4, Nr. 4 (2011):
s.67.
161
Rachel Briggs, Jennifer Cole, Margaret Gilmore & Valentino Soria, Anatomy of a Terrorist
Attack: What the Coroner’s Inquests Revealed about the London Bombings (RUSI
Occasional Paper, april 2011).

87

process av interaktion med omgivande stat och samhälle.” Samt, för det tredje, att
”försiktighet måste beaktas vad gäller generaliseringar över kulturella kontexter.” 162
Andra har betonat att betydelsen av att vara medveten om faktumet att existerande
litteratur härrör från västerländsk epistemologi och kulturella diskurser vilket kräver
ett mer nyanserat, tvärvetenskapligt och kulturellt sensitivt angreppssätt.163 Det
antropologiskt kulturella perspektivet, symbolismens roll och andra kulturella
influenser är alla understuderade.
Den kanske mest substantiella kritiken om forskning rörande orsakerna till
radikalisering berör oförmågan att dra slutsatser om orsaker. Bouhana och Wikström
hävdar att ”alla kunskapsbaser måste innehålla ett ramverk som kan skilja mellan
faktorer (indikatorer) som kan hjälpa till med att avgöra vem som är i riskzonen (det
så kallade prediktionsproblemet); och faktorer som är (direkt eller indirekt) kausalt
relevanta; det vill säga som har ett kausalt inflytande på utfallet (det så kallade
kausalitetsproblemet).”164
Att i efterhand identifiera faktorer och motiv för radikaliseringsprocessen löper risk att
skapa artificiella processer och steg som är svåra att vetenskapligt mäta eller skapa
mening från eftersom det är svårt att särskilja varför vissa personer radikaliserades
men andra inte.165
Demos förhåller sig till detta problem på ett något annorlunda sätt genom att hävda
att det inte finns någon kontrollgrupp ”i vetenskaplig mening, slutsatser baseras på
att titta på extremvärden, utan att jämföra med de hundratusentals människor som
upplevt samma faktorer, kommit i kontakt med samma personer, läst samma böcker
och haft samma bakgrund men radikaliserats (eller inte) på ett mycket annorlunda
sätt.”166
Kritiken handlar inte bara om förmågan att dra slutsatser om kausalitet utifrån en
begränsad mängd data utan poängterar även att de flesta studier om radikalisering
förlitar sig på andrahandskällor eftersom de inte har kunnat genomföras med tillgång
till primärmaterial. Att få kontakt med våldsbejakande islamistiska extremister och
terrorister är mycket svårt, men inte omöjligt. Att etablera kontakt med dem utanför
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fängelser är svårt, farligt och medför dessutom betydande praktiska och etiska
överväganden.167 Det är också svårt att genomföra vetenskapligt rigorösa
etnografiska och biografiska intervjuer i fält med relativt otillgängliga våldsbejakande
islamistiska extremister.168
Andra har kritiserat akademisk forskning om radikalisering för att inte vara
vetenskapligt konsekvent i sina teorier och metoder. Neumann gick igenom 260
publikationer som publicerats under perioden 1980-2010 och fann att de flesta var
baserade på andrahandskällor, vidare var 34 procent av urvalet “antingen
metodologiskt eller empiriskt svagt; 11 procent av urvalet var såväl baserat på
andrahandskällor som metodologiskt eller empiriskt svagt.”169
Vissa hävdar att radikalisering har blivit en nedsättande lins genom vilken muslimska
samhällen beskådas som ”misstänkta samhällen”. I detta sammanhang är det av vikt
att notera att vissa segment av muslimska samhällen har blivit utpekade som
potentiella hot.
I exempelvis en parlamentarisk kommitté i det brittiska underhuset från 2012 drogs
slutsatsen att anledningar till missnöje drev på radikalisering och dessa inkluderade
den brittiska polisens utvidgade möjligheter under den nya brittiska
terrorismlagstiftningen att stoppa och kontrollera misstänkta personer,170
Storbritanniens strategi mot terrorism i allmänhet, en upplevelse av partisk och
islamofobisk mediebevakning och Storbritanniens utrikespolitik, i synnerhet
avseende muslimska länder, den israelisk-palestinska konflikten och kriget i Irak.”171
En mix av faktorer bidrar till ett polariserat offentligt debattklimat.
Arbetet med att identifiera beteendemarkörer avseende en viss individs risk att
radikaliseras är omstritt och kontroversiellt. I vissa fall kan den allmänna och
generella karaktären av rättsväsendets redskap tillhandahålla en grundläggande
introduktion till dessa frågor, som exempelvis EU:s brottsbekämpningsmanual
COPPRA I & II (Community Policing and Prevention of Radicalization).
Man har även utvecklat mer avancerade metoder för riskbedömning och utvärdering,
som exempelvis the Violent Extremist Risk Assessment (VERA) som fastställer
graden av risk för våldsbejakande politisk extremism med hjälp av 28 identifierade
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faktorer. Meloy med kollegor har utvecklat en typologi för beteendevarningar i form
av en strukturerad riskbedömningsmodell.172
Som Demos hävdat så finns det potentiellt synliga signaler på att någon kan vara
utsatt för extremistiska influenser, exempelvis ”distribution av jihadvideors, gräl och
ett konfrontativt beteende med lokala religiösa ledare, debatter mellan "doers" och
"talkers", ett starkt intresse och djupt engagemang i litteratur som beskriver hur man
vet vem som är en kafir och vad som utgör ett tillåtet beteende när man vet.”173
En studie genomförd vid University of Central Lancashire omfattande 855 muslimer
från olika etniska minoriteter boendes i Ealing och Redbridge visade att det var
möjligt att i vissa fall upptäcka förändringar i en persons beteende avseende dennes
emotionella acceptans av extremism. Det bör dock betonas att förekomsten av
dessa faktorer inte utgör ett bevis för att individen ifråga faktiskt kommer att ta till
våld.
Forskning visar tydligt att en genuin kunskap och förståelse för islam och dess
budskap utgör ett gott skydd mot spridande av extremism, i synnerhet som många
extremister är omedvetna om detta faktum. Som argumenterat av Githens-Mazer,
“religiositet leder ofta individer och samhällen att sträva efter att förkasta våld;
religiös praxis, religiösa institutioner och dess ledare som inte bara förhindrar
”radikalisering” utan aktivt motverkar våldsbejakande beteenden genom att
implementera ibland stränga former av moraliska, etiska och sociala sanktioner som
vida överstiger de som uppfattar religionen som grund för våld.”174

Olika regeringar har försökt använda sig av den existerande akademiska
teoribildningen och kunskapen om radikaliseringsprocesser på olika sätt. Dessa
ansträngningar har mottagits med blandade reaktioner, inte minst med tanken på
föreställningen om den ”oberoende” forskningen. Detta har stundtals lett till vissa
kontroverser som exempelvis i ett fall från 2006 där British Economic and Social
Research Council (ESRC) tillsammans med Arts and Humanities Council och
Foreign Office, gemensamt lanserade ett forskningsprojekt om kontraradikalisering
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med en budget på 1,3 miljoner pund. The Times Higher Educational Supplement
hävdade offentligt att detta projekt utgjorde en ”fasad” för specifika forskningsteman
utvalda av MI5 Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC).175 Detta ledde till en debatt
kring hur mycket myndigheter ska styra forskning och inom vissa kretsar ledde det till
misstänksamhet och anklagelser om att syftet var att spionera på grupper i
samhället.
Parallellt har brittiska Inrikesministeriet (Home Office) anställt forskare för att utföra
så kallade snabba evidensstudier (rapid evidence reviews) av tillgänglig vetenskaplig
litteratur och för att utveckla vetenskapligt beprövade metoder. Dessa studier har
stort värde för genererandet av ny kunskap där man kan kombinera vetenskapliga
metoder med omfattande empiri.
Andra EU-länder har mer positiva erfarenheter. Nederländernas nationella
koordinator för kontraterrorism har en särskild forskningsfond för akademiker som
tillsammans med oberoende samhällsforskare identifierar forskningsagendor och har
tillgång till avsevärda medel för finansiering av projekt om terrorismfrågor. De danska
civila och militära underrättelsetjänsterna sponsrar inte forskning men tillåter
personalen att utföra forskningsprojekt vid vissa institutioner.
Vissa myndigheter har kritiserat den akademiska världen för att vara långsam vad
gäller att producera forskningsresultat och för att producera forskning som har
begränsad tillämpbarhet. Orsaken till det sistnämnda är att forskningsresultaten
anses vara alltför konceptuella och teoretiska och saknar operativ relevans. Andra
hävdar att det är positivt och värdefullt att myndigheter har tillgång till såväl
samhällsvetenskapliga forskare som gedigna databaser avseende det aktuella
ämnesområdet för att på så vis kunna producera ett kunskapskunderlag som är
operativt användbart.
I många fall har skapandet av så kallade ”terrorism intelligence fusion centers”
skapat möjlighet att dela kunskap mellan olika myndigheter och intressenter, något
som skapar bättre förutsättningar för att producera användbara analyser vad gäller
trender och prediktion.176
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Baserat på evidensbaserade data som omfattade hundratalet fall, fann den
beteendevetenskapliga enheten inom den brittiska säkerhetstjänsten (MI5) att det
fanns potentiella sårbarhetsmarkörer hos misstänkta britter som exempelvis:177


Kön, en tydlig majoritet är män (även om kvinnors aktivism tycks tillta)



Ålder, en klar majoritet av de misstänkta var omkring 25 år gamla



En klar majoritet levde i fasta förhållanden



De var som regel mer välutbildade än övriga individer i deras population
(detta kan dock vara ett missvisande mått).



De upplevde som regel att deras livssituation var hotad, osäker, ovisshet och
ur balans.



De kände sig uppryckta från sina rötter, välbekanta sociala nätverk, vänner
och familj.



De hade en känsla av att ”personer som jag” inte är accepterade, inte tillhör
och inte passar in i samhället.



De var yrkesverksamma inom lågstatusarbeten av olika slag, som regel
yrken med låga eller obefintliga krav på yrkesutbildning.



Majoriteten av dem var inte straffade sedan tidigare.



De hade personliga eller delade erfarenheter av ojämlikhet, marginalisering
eller diskriminering, framförallt fysiska och verbala attacker på grund av deras
religiösa eller etniska tillhörighet.



Ett stort antal av de personer som är involverade i våldsbejakande islamistisk
extremism av olika slag utövar inte sin tro regelbundet och saknar som regel
mer djupgående och omfattande kunskaper om islam (väldigt få tycks ha växt
upp i starkt religiösa hem).



De är som regel religiösa noviser.



Antalet konvertiter är överrepresenterade i urvalet.



De uppvisar som regel inga personlighetsstörningar i medicinsk bemärkelse.
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Långa vistelser utomlands (det vill säga mer än sex månader) är vanligt
förekommande. Sådana resor hade företagits av åtminstone hälften av
individerna i urvalet.



Ett stort antal var födda utomlands och en betydande proportion av dem hade
stött på svårigheter att ta sig till Storbritannien som barn.

Undersökningen visade att det inte förelåg en unik väg som leder till radikalisering
eftersom det finns flera olika start- och slutpunkter. Den brittiska säkerhetstjänsten
fann att det var påfallande olika tillvägagångssätt mellan de olika fallen. En
gemensam faktor som kunde identifieras bland dessa fall av extremism var dock att
de flesta personer hade något slag av sårbarhetsfaktor som gjorde dem mottagliga
för extremistisk ideologi. I praktiken förstärktes dessa sårbarhetsfaktorer alltid hos
individen i dennes kontakt med andra personer.178
I en annan rapport skriven av MI5179 studerades 90 misstänkta terrorister. Enligt
rapporten spelar västerländsk utrikespolitik och dessa individers uppfattning att
”islam är under belägring” en viss roll i radikaliseringsprocessen, dessa faktorer är
dock inte huvudorsakerna. Istället fann man att följande fyra orsaker var av
betydelse för radikalisering:


Trauma: exempelvis att någon närstående dör, tio procent av de
terrormisstänkta blev radikaliserade efter ett livstrauma.



Migration: en tredjedel av alla extremister migrerade till Storbritannien själva.



Tidigare kriminalitet: två tredjedelar av urvalet hade ett kriminellt förflutet.180



Fängelse: muslimska fångar som inte var religiösa blev ofta radikaliserade
under en fängelsevistelse (så kallad ”prislam”). Rapporten identifierade 60
välkända islamistiska extremister som verkar inom brittiska fängelser.

Medelåldern för radikalisering var 21,6 år, personer i åldersspannet 16-32 år ansågs
vara mest mottagliga för radikalisering. I rapporten framkom även att i de fall där
data var tillgängliga härrörde två tredjedelar från medel- eller övre
medelklassbakgrund. Författarna drog slutsatsen att det inte finns något enkelt
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samband mellan fattigdom och islamistisk extremism. Studien visade även att hälften
av personerna i urvalet var gifta och att några av dem hade barn.181

Inrikesministeriet har utvecklat en ”generell teori” om radikalisering där tre faktorer
identifierats som särskilt pådrivande för radikaliseringsprocessen: strukturella
faktorer (till exempel socioekonomisk ojämlikhet); motiverande faktorer (till exempel
utrikespolitik, interventioner riktade mot muslimer, behovet av ett ”kalifat”); och
miljöfaktorer (miljöer där extremism lätt kan få en dominerande ställning, exempelvis
fängelser, studiecirklar och internet).
Inrikesdepartementet har publicerat åtskilliga snabba evidensbedömningar i flertalet
frågor som rör extremism influerad av al-Qaida. Dessa evidensbedömningar är
baserade på systematiska litteraturstudier som kombinerar fokuserade,
tvärvetenskapliga och konceptuella tillvägagångssätt för att finna lösningar och sätt
att hantera de faktorer som anses ha påverkan på extremism.
Den första rapporten182 studerar varför och hur individer slutar att vara våldsamma
och vilka lärdomar som kan dras, inklusive huruvida det finns relevant
interveneringspraxis. Den utforskar även möjlig överförbar kunskap från litteratur
rörande gatugäng, religiösa kulter, högergrupperingar och organiserad brottslighet.
Rapporten drar slutsatsen att det är svårt att identifiera gemensamma nämnare och
profiler vad gäller engagemang i olika aktiviteter som på något sätt kan sägas vara
influerade av al-Qaida, dessa aktiviteter företas på grund av komplexa, multipla och
varierande orsaker. Rapporten kunde påvisa ett antal likheter mellan terrorism och
andra våldsbejakande aktiviteter som var influerade av al-Qaida, detta pekar på den
nyckelroll som spelas av sociala nätverk och tillgång till säkra mötesplatser där
sociala nätverk kan byggas upp och utvecklas.
Enligt rapporten utgör ett upplevt behov av hämnd och upprättelse för uppfattade
orättvisor och diskriminering tillsammans med minskade socioekonomiska
möjligheter viktiga faktorer. Enligt en studie var unga personer mindre benägna att
använda våld om skola och föräldrar hade höga akademiska förväntningar på
dem.183 Det betonades dock att det fanns fler olikheter än likheter bland de sociala
181
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och psykologiska faktorerna mellan våldsbejakande islamistisk extremism och andra
typer av våldsamma gärningsmän.
Den andra rapporten184 använder en kriminologisk ansats (situational action theory)
för att söka förstå sårbarhet för och återhämtningsförmåga mot sådan
våldsbejakande islamistisk extremism som är influerad av al-Qaida. Rapporten
särskiljer mellan indikatorer och kausala faktorer på kriminellt och våldsamt
beteende, samt undersöker även om det finns någon kunskap från forskning om
gängkriminalitet, religiösa kulter, högerextremism och organiserad brottslighet som
kan användas i dessa sammanhang.
Rapportens slutsats är att det existerande underlaget för orsakerna till islamistisk
radikalisering är vetenskapligt svagt även om det är möjligt att överföra kunskap från
närliggande forskningsområden. Den roll som spelas av den så kallade
”radikaliseringsomgivningen” – orsakerna till orsakerna – betonades i rapporten;
denna anses spela en betydande roll för påverkan inom ramen för den socialisering
som sker i form av ”moralisk undervisning” och som understödjs av olika
radikaliseringsverktyg (kamratgrupper, rekryterare eller moraliska auktoriteter).
Rapporten understryker att dessa radikaliseringsomgivningar influeras och förstärks
av låg kollektiv effektivitet och samhälleligt sammanhang, segregerat boende och
generationsskillnader. Rapporten betonar vidare att internet inte verkar spela en
betydande roll, det tycks snarare vara massmedia som underlättar introduktion till
nya moraliska värderingar och idéer till lokala kontexter. Radikaliseringsnarrativ är
vanliga, i synnerhet sådana som kan karaktäriseras som transcendentala, enkla,
kategoriska och handlingsorienterade.
Den tredje rapporten185 identifierar sociala, psykologiska och fysiska faktorer
avseende sårbarhet och återhämtningsförmågan för våldsbejakande islamistisk
extremism. I avsaknad av empiriskt bevisunderlag undersöks de eventuella lärdomar
som gjorts vad gäller möjligheterna att lämna eller frigöra sig från dessa grupper och
om kunskap om dessa frågeställningar kan överföras från den mer utvecklade
forskning som utförts på andra former av våldsbejakande miljöer som till exempel
gängkriminalitet, religiösa kulter och högerextremism.
Rapportens slutsats är att interventioner måste adressera flera problem samtidigt
(tackla attityder och trosuppfattningar tillsammans med praktiska frågor så som
boende och anställning) genom flera myndigheters samverkan och samarbete. I
första hand bör man sträva efter att förbättra och stärka sociala band till familj och
vänner. Den understryker också att interventioner bör genomföras i samband med
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utlösande faktorer (omedelbart efter våldsamma händelser; fängslande, gripande
eller förändringar i familjeomständigheter).
Därutöver framhålls att personer med ett förflutet inom miljöer som är kopplade till
våldsbejakande islamistisk extremism bör ges en viktig roll att spela i dessa
sammanhang.
Dessa personer har hög trovärdighet och är bäst lämpade för att delge kunskap om
de bakomliggande motiven till att individer ansluter sig till eller lämnar grupper.
Rapporten betonar i synnerhet de faktorer som associeras med uppbrott från dessa
grupper: positiva sociala band; åldrande och förändrade prioriteringar; en känsla av
desillusionering och en förändrad livssituation eller personlig roll, till exempel
anställning, utbildning eller utbrändhet.

Den nationella koordinatorn för kontraterrorism och säkerhet, NCTV (tidigare NCTb)
och AIVD, den allmänna underrättelse- och säkerhetstjänsten, har sedan 2002
regelbundet publicerat tämligen detaljerade rapporter och akademiska studier om
terrorism och extremism.
2011 undersökte nederländska forskare (med stöd av det nederländska
justitiedepartementet) tolv utredningar om jihadaktiviteter som polisen och den
nederländska åklagarmyndigheten samlat in. I tolv utredningar fanns sammanlagt
113 olika individer misstänkta för olika brott kopplade till jihadism.186 Studien visade
på vikten av rekryterare som verkar mitt i samhället och som använder sin status
som förebild för att effektivt marknadsföra ett genomtänkt och sammanhängande
jihadistiskt narrativ som har förmåga att attrahera och mobilisera olika individer.
Även om studien identifierade förekomsten av komplex interaktion i sociala
relationer, så var de ofta informella och starkt decentraliserade. Rekryternas
tilldelning av operativa uppgifter kännetecknades ofta av en hög grad av
improvisation.
Studien påvisade vidare en stark lokal förankring med internationella jihadnätverk
eftersom möten ansikte mot ansikte var att föredra framför telefonsamtal eller e-mail,
och där en av de huvudsakliga sysselsättningarna för dessa nätverk tills synes
tycktes vara att underlätta resor till och från träningsläger för terrorister. Ett relativt
stort antal individer var involverade i olika kriminella aktiviteter, exempelvis att
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“förfalska dokument, genomföra inbrott och rån och – i mindre grad –
narkotikahandel och kreditkortsbedrägerier.”187
Vad gäller målen för terrorism noterades att man som regel gjorde liten eller ingen
åtskillnad mellan internationella och nationella mål. Detta var till stor del beroende på
att valen av mål styrdes av improvisation och opportunism, det vill säga det faktum
att ett lämpligt mål upptäcktes inledde försöken att utföra en attack.
I likhet med andra studier så fann denna nederländska studie ”personer med
varierande livsöden, väldigt varierande bakgrund och motiv.” Det var dock möjligt att
urskilja fyra olika grupper av personer:
Illegala invandrare återfanns i samtliga jihadistiska sammanhang. En anledning
ansågs vara att jihadistiska grupper kunde förse dem med nödvändigheter i form av
riktiga eller förfalskade dokument, arbete, stöd, respekt, social status och mening.
Tidigare eller nuvarande missbrukare samt kriminellt belastade personer som funnit
en ny mening med sitt liv genom att ta till sig jihadismen och den hårdföra
salafistdoktrinen som ofta uppfattas som ren och fullständig.
Sökare med en uttalad existens- eller identitetsproblematik som kan tillfredsställas
eftersom jihadistiska grupper tillmötesgår deras önskan efter en mening med livet;
de förser dem med sociala band, en känsla av struktur i vardagen och en positiv
självbild.
Idealister och politiska aktivister vars missnöje över samhällsutvecklingen utgör det
viktigaste motivet för deras inblandning i den internationella jihadrörelsen.188

2012 publicerade den tyska federala polisen tillsammans med universitetet i
Duisburg en stor studie där biografiska beskrivningar gjorda 2004 och 2008
undersöktes. I studien ingick 38 extremister och terrorister, varav sex var islamistiska
extremister.189 Även om urvalet inkluderade få islamistiska extremister visade
studien på anmärkningsvärda likheter mellan olika former av extremism. Studien
fann att:


Personerna var uppväxta i dysfunktionella familjer och hade utsatts för
mycket stress under sin uppväxt. Senare i livet använde de sig av de
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dysfunktionella strategier de hade lärt sig under sin uppväxt, vilket ofta
skapade problem i skolan eller olika typer av social marginalisering.


Deras familjers interna och externa konflikter ledde vanligtvis till att de
emotionellt tog avstånd från den egna familjen och sökte gemenskap på
annat håll hos alternativa sociala grupper, som i praktiken fungerade som
surrogatfamiljer.



Deras moral och förhållningssätt till att använda sig av våld var i hög grad
flexibel.190

Centrum för terroranalys (CTA) inom den danska säkerhetstjänsten (PET) publicerar
regelbundet rapporter om strategisk analys med trender och problem avseende
terrorism. Vid en bedömning av utländska stridande konstaterade CTA att så kallade
mellanhänders betydelse för resor till konfliktområden och personer som kunde
förmedla kontakter med terroristgrupper i dessa områden var av särskild betydelse.
Antalet utländska stridande till Irak nådde sin kulmen under perioden 2006-2007,
vilket även var när ett flertal skandinaviska rekryter tog sig till området.
I en rapport nämns också den syriska konflikten som lockar många rekryter, några
av dem har intressanta kriminella karriärer bakom sig med rötter i gängmiljöer.191
Andra CTA-rapporter avhandlar bland annat terroristers användning av sociala
medier, kvinnors roll i terrornätverk, Mumbai-liknande attacker, solo-terrorister och
finansiering av terrorism.192
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Inledningsvis bör det konstateras att antalet utländska stridande som kommer från
EU och reser till konfliktzoner är väldigt liten i jämförelse med de som kommer från
närliggande stater till konfliktområdet. I det så kallade Sinjar-registret som
beslagtogs av amerikanska styrkor vid gränsen mellan Irak och Syrien 2007,
redogörs för 606 al-Qaida-krigare som var på väg till Irak för att strida, av dessa var
endast en handfull européer. De flesta av volontärerna kom från Saudiarabien,
Libyen, Jemen, Syrien, Tunisien och Marocko.193
Det är dock viktigt att notera att antalet i sig inte behöver vara avgörande, som
bekant kan ett mycket litet antal välmotiverade terrorister åstadkomma stor förödelse
och vålla mycket lidande. Antalet individer som ansluter sig från närliggande länder
överstiger och ibland överskuggar andelen utländska stridande från EU-länder. Det
är naturligt att personer från närliggande länder till en konflikt involverar sig i större
utsträckning.
Det är mycket svårt att uppskatta det exakta antalet EU-medborgare som reser till
konfliktzoner för att ta del i något slags kamp eller uppror. Det varierar inte bara
mellan olika sammanhang och över tid, antalet påverkas också mycket av
tillfälligheter och säkerhetsförutsättningar i konfliktområdet ifråga, möjligheter att ta
sig till konfliktområdet liksom de utländska stridandes val av vilken konflikt som skall
prioriteras.
Överlappande och rörlig involvering i flera konfliktzoner har länge varit ett särdrag
hos de grupper som inspireras av al-Qaida. Utländska stridandes medverkan i
Tjetjenien, Bosnien och Afghanistan var vanliga inslag under 1990-talet194, medan
andra konfliktzoner som exempelvis Irak, Somalia, Jemen, Libyen och Syrien har fått
mer uppmärksamhet och lockat till sig utländska stridande på senare tid. På många
sätt är fenomenet ambulerande, migrerande från plats till plats, influerat av
konfliktdynamiken och påverkat av balansen mellan säkerhetsmässiga möjligheter
och hinder.
Många erfarenheter är högst beroende av individuella omständigheter, graden av
involvering, kontext och de specifika villkoren och dynamiken i konfliktområdet ifråga.
Vissa personer försvinner eller blir omdirigerade medan andra rekryteras till de
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lokala stridande styrkorna. Ur säkerhetssynpunkt finns en särskild problematik
kopplad till de personer som deltar i träning eller strid och sedan återvänder till sitt
hemland i EU. Att spåra förehavanden, identifiera mellanhänderna som underlättar
för de resande är en svår uppgift för underrättelse- och säkerhetstjänsterna, i
synnerhet då dessa mellanhänder nästan gör vad som helst för att dölja sina spår
och sin operativa kommunikation.
En företeelse av central betydelse är de nätverk som tillhandahåller olika former av
understöd; dessa kontaktas av mellanhänderna i syfte att möjliggöra resor via
välkända rutter som – i fallet Pakistan – sträcker sig från Turkiet, via Iran och sedan
landvägen in i Pakistan till slutdestinationen som vanligtvis utgörs av en plats i
Miranshah-regionen där de utländska stridande vanligtvis hamnar. Liknande resor till
Somalia sker vanligtvis via Kenya.
Det huvudsakliga säkerhetsproblemet gällande utländska stridande är det hot de
utgör i konfliktområdet och de problem de kan orsaka när de återvänder till sitt
hemland. De personer som återvänder har inte bara nyvunna färdigheter avseende
vapenhantering, sprängämnen och viss operativ kunskap som krävs för att förbereda
och utföra terroristattacker. De riskerar också att ha radikaliserats ytterligare, fått en
sänkt våldströskel, blivit traumatiserade och uppmanats att utföra terrorattentat i sitt
hemland. En ytterligare aspekt handlar om att återvändande ofta får en förhöjd
status inom sina nätverk och blir duktiga rekryterare av nya personer.
Trenderna gällande utländska stridande ändras konstant, något som också
illustreras av Europols årliga publicering EU Terrorism Situation and Trend Report
(2008-2012). Dessa så kallade TE-SAT-rapporter indikerade att under 2008 kom
Afghanistan att ersätta Irak som den mest åtråvärda slutdestination för unga EUmedborgare som lät sig rekryteras. Under 2009 förflyttades dessa
rekryteringstrender från Irak mot gränslandet mellan Afghanistan och Pakistan,
Jemen och Somalia.
Tyskar från the Islamic Movement of Uzbekistan utmärkte sig och ansågs utgöra ett
orosmoment, gruppen var verksam i gränstrakterna mellan Afghanistan och
Pakistan. Under 2010 höjdes fortsatt ett varnande finger i TE-SAT-rapporten
avseende den tyska kontingenten från Deutsche Taliban Mujahedin som
”interagerade med inhemska EU-nätverk i syfte att genomföra attacker och få fler
frivilliga.”195 Det betonades i rapporten att även regionala konflikter effektivt
marknadsfördes som ”jihadist-scener”.
I TE-SAT-rapporten 2011 noterades att de utländska stridande hade blivit skickligare
på att ta sig till sina destinationer och att slutdestinationen för dessa resor på nytt
hade skiftat, denna gång från Pakistan till Somalia.
195
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Denna förändring av slutdestination utgör en konsekvens i det förändrade
säkerhetsläget i Pakistan, det har blivit allt svårare att ta sig dit utan att upptäckas
och de amerikanska drönarattackerna har gjort det allt svårare att bedriva
meningsfull utbildning och träning i området. Detta åtföljdes av en tillströmning av
jihadister med icke-somaliskt ursprung, det är av vikt att notera att detta inte ska
tolkas som att al-Shabaab anses utgöra en mer attraktiv rörelse jämfört med andra
rörelser som är kopplade till al-Qaida.
I TE-SAT-rapporten noterades vidare att andelen gripanden på grund av rekrytering
och stöd till volontärer i både Afghanistan, Pakistan och Somalia hade ökat.
Avslutningsvis noterades att “inhemska, religiöst inspirerade nätverk, särskilt de
förstärkta av individer som återvänder från våldsbejakande jihadistiska träningsläger
utomlands, utgör fortfarande ett av de större orosmolnen i många [av EU:s]
medlemsländer.”196
Fallet med serieskytten i Tolouse 2012 utgör ett exempel på hur dessa farhågor kan
besannas. Gärningsmannen – en person vid namn Mohammed Merrah – hade
genomgått viss utbildning i ett träningsläger för terrorister i Pakistan sex månader
före attackerna. Det anses att denna träning bidrog till att han lyckades genomföra
sina attacker på ett effektivt och kallblodigt sätt.197
Även om det framstår som uppenbart att rekrytering av volontärer ökat så är det
relevant att ställa frågan varför träning i konfliktområden är av betydelse. Sageman
fann i en undersökning av globala jihadister mellan 1993-2008 att om dessa fick
tillgång till träning av al-Qaida eller någon av dess underorganisationer ökade
sannolikheten för att en terroristattack skulle lyckas med två till fyra gånger.198
Cruickshank genomförde en studie av 32 allvarliga jihadistiska terrorplaner riktade
mot mål i västvärlden under perioden 2004-2011. I 53 procent av fallen kunde man
påvisa att träning och operativa förberedelser genomförts i samarbete med
etablerade jihadistgrupper i Pakistan, i sex procent av fallen kunde man påvisa att
träning och operativa föreberedelser genomförts i Jemen och i tre procent i Irak.199
En studie genomförd av Clutterbuck och Warnes, verksamma vid RAND, visar ett
liknande resultat. Under perioden 2004-2007 upptäcktes vid sex tillfällen allvarliga
planer på att utföra terrordåd i Storbritannien. I fem av dessa sex fall kunde man visa
att 38 personer – så kallade kärnindivider eller core individuals – hade kopplingar till
196

EU Terrorism Situation and Trend Report 2012. Tillgänglig vid:
http://www.europol.europa.eu
197
Paul Cruickshank, “Investigations Shed New Light on Toulouse Terrorist Shootings,” CNN,
13 juni, 2012.
198
Marc Sageman, “Confronting al-Qaida: Understanding the Threat in Afghanistan and
Beyond Testimony to the Senate Foreign Relations Committee, 7 oktober, 2009.
199
Paul Cruickshank (2010) The Militant Pipeline: Between the Afghanistan-Pakistan Border
Region and the West. Counterterrorism Strategy Initiative Policy Paper. New America
Foundation.

101

träningsläger för terrorister i Pakistan, ytterligare en person hade kopplingar till ett
liknande träningsläger i Irak. Dessa kopplingar var inte bara närvarande i form av en
koppling eller kontakt; de utgjorde i allra högsta grad en betydande del i planeringen
och genomförandet av de olika planerna.200
Den brittiska tankesmedjan The Centre for Social Cohesion utförde en studie med
124 islamistrelaterade terrorister i Storbritannien under perioden 1999-2009 och fann
att ungefär en tredjedel (38 individer) hade genomgått utbildning i
terroristträningsläger utomlands. Av dessa 38 individer var drygt hälften (53 procent)
av sydostasiatiskt ursprung, medan 24 procent hade östafrikanskt ursprung.201
I en annan studie av Barbieri och Klausen fann man 65 inhemska planer
förekommande i, eller med Storbritannien som mål, under perioden 1998-maj 2011.
Av dessa utgjorde 30 planer på olika typer av våldsdåd: de återstående 35 avsåg
olika former av understöd till genomförandet av olika våldsdåd.202 Under samma
period greps 414 personer och man kunde visa att det fanns sex primärdestinationer
för utländska stridande: Afghanistan, Pakistan, Irak, Kashmir, Tjetjenien och
Somalia.
I viss motsats till detta fann Jordans studie av 85 jihadplaner upptäckta inom EU
under perioden 2001-2010 att det inte förelåg några bevis för att gruppmedlemmar
deltagit i träningsläger eller vistats i konflikområden utanför EU i 56 av fallen. I 29 fall
hade minst en gruppmedlem deltagit i någon form av utbildning i ett träningsläger.203
I en studie utförd av International Center for Counter Terrorism i Haag granskades
32 terrorplaner med fällande domar i Europa under perioden 2004-2012, och där
framkom att i 20 av 32 undersökta fall hade personer genomgått utbildning i
träningsläger utomlands.204
Frågan angående de utländska stridande och deras roll i träningsläger i Pakistan,
Irak, Somalia och på andra ställen har alltmer hamnat i fokus för olika aspekter av
kontraterrorism.205 Såsom EU:s kontraterrorismkoordinator Gilles de Kerchove har
betonat, “ett inte obetydligt antal radikaliserade EU-medborgare och personer
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bosatta inom EU reser till konfliktområden och deltar i utbildning som ges i
terrorträningsläger och återvänder till Europa”206 och ”personer som reser från
Europa till oroshärdar med terrorism för att få träning eller delta i väpnad strid och
återvänder till EU är fortfarande ett stort problem som bara kan lösas på ett
övergripande sätt.”207
Resorna till olika oroshärdar har pågått under en längre tid och till ett flertal
oroshärdar som delvis överlappar varandra. Detta fenomen illustreras bland annat av
Hegghammers övergripande analys av det ökande antalet muslimska utländska
stridande.208
I februari 2012 uppskattade den svenska säkerhetspolisen att omkring 30 svenskar
har rekryterats till att delta i al-Shabaabs aktiviteter i det laglösa Somalia.209Antalet
är ungefär detsamma inom de skandinaviska länderna, men något färre i
Nederländerna och något fler i Storbritannien. Vad som förenar dem är ett tätt,
komplext nät av diasporakopplingar mellan somalier i exil och de befintliga familjeoch klanstrukturerna i Somalia.
Rekrytering av utländska stridande till al-Shabaab och andra underorganisationer till
al-Qaida i Pakistan sker huvudsakligen på grund av rekryternas kommunikationsoch språkkunskaper som kan användas för producering av propaganda, för att dra
nytta av deras ”rena pass” och det faktum att det är lättare att isolera och manipulera
dessa rekryter till att utföra självmordsattacker. Det har uppskattats att al-Shabaabs
utländska kontingent består av ungefär 1000 etniska somalier och mellan 200-300
personer med annan bakgrund.210

Storbritannien har upplevt fler än tjugo större terroristplaner under perioden 20002010 och fler än 235 personer har dömts och fängslats för terroristbrott.211 Inget
annat land i EU har varit lika utsatt för planer på terroristattacker planerade eller
inspirerade av al-Qaida. Det finns flera skäl till detta. Till exempel har London ett
rykte om sig att vara ett ”Londonistan” och ett centrum för radikala personer som

206

Peter Finn & Greg Miller (2010) “New focus on Europeans who have traveled to Pakistan
to train at militant camps”, Washington Post, 30 september 2010.
207
Genomgång av EU:s koordinator för kontraterrorism till Europeiska rådet, Bryssel, 9
december 2011.
208
Thomas Hegghammer, “The Rise of the Muslim Foreign Fighter”, International Security,
Vol.35, Nr.3 (Winter 2010/11): s.53-94.
209
Intervju med Säpos analyschef Johan Ohlsson i Dagens Nyheter 27 februari 2012.
210
http://researchrepository.murdoch.edu.au/6753/2/02Whole.pdf
211
Michael Clarke & Valentina Soria, ”Terrorism: The New Wave”, RUSI Journal, Vol.4
(2010): s.24-31.

103

Abu Hamza al-Masri, Abu Qatada och Muhammed Bakri och drar därför till sig
personer som attraheras av våldsbejakande islamistisk radikalism.
Vidare har Storbritanniens nära relationer till USA och det amerikanska kriget mot
terrorismen använts som motiv. Invasionen av Irak gjorde landet än mer utsatt och
uppmärksammat av al-Qaida som ett potentiellt mål. Den stora pakistanska
diasporan i Storbritannien (som uppskattningsvis tar emot 400 000 besök årligen
från släkt och vänner i Pakistan) och den stora somaliska diasporan (omkring 100
000 boende i Storbritannien) anses också kunna vara en faktor i dessa
sammanhang som utnyttjas av terrorister.
Frågan om så kallad inhemsk terrorism (homegrown terrorism) blev aktuell i och med
terroristattackerna i London 2005. Inledningsvis var detta en felbedömning eftersom
det visade sig att det fanns väletablerade kontakter med de personer som hade
planerat attackerna, dessa tillhörde al-Qaida i Pakistan. Utredningen av de fyra
synkroniserade bombattackerna som dödade 52 människor och skadade över 700
personer i London den 7 juli 2005 gav viktig insyn i attentatsmännens gruppdynamik
och hur två av de fyra attentatsmännen hade rest till Pakistan åtskilliga gånger.
Utredningen visade vidare att de fyra terroristerna använde sig av nitton olika
mobiltelefoner inför attacken – ”en vardera för personligt bruk och femton andra för
attackplanering.”212 Två av dem, Mohammad Sidique Khan (MSK) och Shehzad
Tanweer, genomgick utbildning i ett terroristsläger i Kashmir under sommaren 2001
tillsammans med Omar Khyam, den operative ledaren för 2004 års så kallade
Crevice-komplott. Den var ett försök att attackera nattklubben Ministry of Sound och
köpcentret Bluewater. Attacken skulle genomföras med 600 kg
konstgödselbomber.213
I juli 2003 deltog MSK i utbildning som arrangerades vid Malakand-träningslägret i
Pakistan. Till en början tycktes han vara mest intresserad av att kämpa i Afghanistan
och bli martyr, men reste tillbaka den 8 februari 2005 från Pakistan med instruktioner
om att utföra ett terrorattentat i Storbritannien. Det framstår som uppenbart att MSK
haft omfattande telefonkontakt med en person som befunnit sig i Rawalpindi; denne
person har lett den cell MSK ingick i och dessutom givit råd och anvisningar
avseende tillverkning av sprängladdningar.214
De så kallade 7 juli-bombarna erhöll operativa instruktioner i Pakistan. Dessa
instruktioner gavs av Rashid Rauf och en ledande person inom al-Qaida vid namn
Abu-Ubaida al-Masri.215 Ursprungligen hade 7 juli-bombarna planerat att attackera
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den brittiska riksbanken Bank of England med en bomb gömd i en lastbil samtidigt
som man attackerade ett G8-möte.
Lastbilar har under lång tid använts av ett antal olika terroristgrupper på olika
kontinenter för att genomföra bombattacker. Fördelen med lastbilar är dels att de kan
transportera stora mängder sprängmedel, dels att lastbilen kan användas som en
“sprängladdning med riktad verkan för att koncentrera kraften av sprängladdningen
till ett visst område.”216 I detta fall övergavs dock dessa planer och i stället valde
man att attackera Londons kollektivtrafik.217
Två veckor senare, den 21 juli 2005, genomförde en annan cell av
självmordsbombare en ny koordinerad attack mot Londons kollektivtrafik men de
misslyckades med att utlösa sina sprängladdningar. Till skillnad från 7 juli-bombarna
som växte upp i Storbritannien som andra generationens immigranter kom dessa i
stor utsträckning som asylsökande från Afrikas horn. En av dem, Muktar Said
Ibrahim, känd som ”emiren” och ledaren bland 21 juli-bombarna, hade genomgått
utbildning som arrangerats i träningsläger i Sudan. Han hade också genomgått viss
utbildning i slutet av 2004 i Pakistan tillsammas med MSK och Shehzad Tanweer.218
I Pakistan tränades 21 juli-bombarna av Rashid Rauf och Abu Ubaida al-Masri.219 En
av de viktigaste orsakerna till att denna attack misslyckades var att attentatsmännen
förlorade kontakten med sina handledare i Pakistan och att de använde sig av
felaktiga instruktioner när de konstruerade sina sprängladdningar.220
Attentatsmännen bakom såväl 7 juli-attackerna och försöken till attacker den 21 juli
hade utbildats av samma instruktörer (det vill säga Rauf och al-Masri). Dessa
instruktörer hade även utbildat de personer som 2006 planerade att spränga sju
olika transatlantiska flygplan i luften med hjälp av flytande sprängmedel som gömts i
flaskor avsedda för sportdryck.221 I samband med planeringen av denna attack reste
attentatsmännens ledare Abdullah Ahmed Ali och dennes kemist Assad Sarwar till
Pakistan vid ett flertal tillfällen för att planera attacken och lära sig att hantera
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sprängmedlet som skulle användas.222 Det kan även tilläggas att det är mot
bakgrund av detta planerade attentat som begränsningar av medhavd vätska i
handbagaget vid flygresor kom att införas.223
2008 uppgav brittiska myndigheter att ungefär 75 procent av de undersökta
terrorplanerna i Storbritannien hade kopplingar till Pakistan.224 En av de senare
upptäcktes 2009, under denna utredning greps 10 misstänkta personer med
kopplingar till al-Qaida och de var ursprungligen från Pakistans nordvästra
gränsprovinser FATA och Punjab. Dessa personer hade planerat att attackera ett
köpcentrum i Manchester.225
I vilken skala och omfattning som brittiska medborgare erhållit utbildning i
träningsläger för terrorister framkom i juli 2005 när Sir John Stevens, Metropolitans
poliskommissionär, framhöll att ungefär 3000 britter under det senaste decenniet
hade genomgått utbildning i olika träningsläger kopplade till al-Qaida.226 I november
2008 reviderade brittisk säkerhetstjänst den siffran och uppgav att “över 4000
brittiska muslimer hade genomgått utbildning i träningsläger för terrorister i
Afghanistan och Pakistan.”227
Under 2012 uppskattades att omkring 50 britter med rötter i Somalia, Jemen,
Pakistan, Bangladesh eller Nordafrika hade rest och anslutit sig till al-Shabaab.228 Av
dessa är den mest kände den 21-åriga studenten Abu Ayoub al-Mujahir från Ealing i
västra London, som i oktober 2007 genomförde en självmordsattack vid en vägspärr
i staden Baidoa i södra Somalia. Denna attack var den först kända händelsen som
belyste det allt större problem som al-Shabaab och deras ansträngningar att
rekrytera frivilliga utgör.
Ytterligare sådant fall utgörs av änkan till en av 7 juli-bombarna. Denna kvinna vid
namn Jermaine Lindsay är misstänkt för att 2012 ha genomfört en
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handgranatsattack mot en bar i Kenya där besökarna, mestadels turister, satt och
tittade på en av matcherna i fotbolls-EM.229
I samband med att Fazul Abdullah Mohammed dödades upptäcktes planer på att
genomföra en rad terrordåd i Storbritannien, däribland kidnappningar och attacker
mot Eton College, judiska bostadsområden och hotellen Ritz och Dorchester. Denna
Mohammed var en av al-Qaidas ledare i Östafrika och var ansvarig för planeringen
av de båda självmordsattackerna som genomfördes mot de amerikanska
ambassaderna i Kenya och Tanzania.230
Nyligen beskrev Stuart Osborne, biträdande Metropolitan poliskommissionär att
terrorhotet är så omfattande i Storbritannien att polisen tillsammans med
säkerhetstjänsten MI5 varje år har avvärjt terrorplaner lika stora som terrordåden 7
juli 2005.231 En av dessa terrorplaner involverade tre huvudmän från Birmingham
som arresterades 2011 för att planerat att spränga åtta ryggsäckar i en
synkroniserad terroroperation. Två av de tre erhöll terroristträning i
Waziristanområdet i Pakistan.232
I samband med den påföljande rättegången framkom även att al-Qaida börjat
förorda en ny strategi för terrorismträning på grund av det påtagliga hotet från
drönare, vilka har gjort terrorismträning betydligt farligare och svårare att genomföra.
Den nya strategin framstår som en ”train the trainer” modell där ett fåtal utvalda
personer från länder i väst utbildas i att tillverka bomber och andra aspekter av
terrorism i Pakistans stamområden. Deras uppgift blir sedan att resa tillbaka till sitt
hemland för att sprida sina kunskaper till andra våldsbejakande islamistiska
extremister.233
En bekräftad siffra från brittiska myndigheter gör gällande att minst 100 personer
under det senaste året har rest från Storbritannien för att ansluta sig till väpnade
grupper i Syrien som är affilierade med Jabhat al-Nusra, ett förband med kopplingar
till al-Qaida.234 Det totala antalet västerlänningar som rest till Syrien för att strida
under det senaste året bedöms till mellan 600-1000 personer.235 Det finns dock en
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osäkerhetsaspekt i den uppskattningen eftersom utländska stridande på plats ändrar
grupptillhörighet inom olika syriska rebellgrupper.

I Nederländerna har den så kallade Hofstadgruppen stått för en betydande del av
landets terrordåd. Det har bland annat framhållits att ”sex av de åtta incidenter, bland
annat mordet på filmregissören Theo van Gogh, involverade medlemmar i
Hofstadgruppen och begicks under perioden 2004-2005. Den verksamhet som är
relaterad till terrorism i landet är därför till stor del begränsad till historien om denna
grupp.”236
Enligt en AIVD-rapport från 2010 har man lyckats kväsa mycket av den lokala
extremismen sedan 2006. På grund av det har de nederländska myndigheterna lagt
sin möda på händelser och företeelser i andra delar av världen eftersom man utgår
från att det externa hotet från transnationella nätverk kommer öka. Enligt rapporten
beror minskningen av autonoma lokala nätverk på en kombination av faktorer: brist
på ledarskap, spänningar orsakade av gruppdynamik och motåtgärder vidtagna av
myndigheterna i förening med ”uppkomsten av en alternativ, icke-våldsam ideologi i
kombination med en mobilisering av krafter som motsätter sig våldsam jihad inom
det muslimska samhället.”237
Antalet personer i landet som har anslutit sig till al-Shabaab har varit få. Några
enstaka anhållanden har gjorts av personer som misstänkts för att ha arbetat med
att underlätta resor i syfte att ansluta sig till al-Shabaab. Den mest välkände
personen i dessa sammanhang är en person som fungerat som mellanhand och
som var aktiv bland somalier bosatta i Minneapolis.238
Det senaste årets ökade reseverksamhet till Syrien har också märkts av i
Nederländerna. Den 13 mars 2013 höjdes nivån på terrorhotet i landet, som motiv
angavs bland annat det ökande antalet personer som nyligen rest till Syrien för att
strida.239 Nederländsk säkerhetstjänst bedömer att under senare tid har uppemot
100 personer lämnat landet för att strida med väpnade extremistgrupper i andra
länder, framförallt i Syrien.240
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I jämförelse med de flesta EU-länder så är situationen i Tyskland dramatiskt
annorlunda vad gäller antalet utländska stridande då det finns ett betydande antal
tyska medborgare som rest till stamområden i Pakistan. Där får de ofta kontakt med
al-Qaidas kärna eller något slag av underorganisation till al-Qaida, i synnerhet the
Islamic Jihad Union eller the Islamic Movement of Uzbekistan. Tyska myndigheter
uppskattar att minst 220 tyska invånare rest till Pakistan, det har bekräftats att 70 av
dem genomgått utbildning i terroristläger och att fler än 40 har deltagit i strider mot
ISAF:s och NATO:s styrkor i Afghanistan.241
Den tyska kontingentens storlek framgår inte minst av de tyska talibanavdelningar
som har upprättats för produktion av propaganda och rekrytering av tyskar.242 Tyska
underrättelsekällor hävdar att "under 2010 och 2011 lämnade i genomsnitt fem
militanta Tyskland varje månad för att få utbildning i stamområdena i Pakistan”.243
Vidare uppges att runt 1200 islamister i Tyskland står under uppsikt då de anses
vara potentiella terrorister. De är strukturerade i olika ”fack” beroende på deras roller.
En sådan roll handlar om individer som genomgått träning/strid utomlands och
därefter återvänt till Tyskland och tjänstgör som rekryterare. Dessa individer beskrivs
som särskilt problematiska då de får hjältestatus i dessa grupperingar och ofta blir
duktiga rekryterare av nya individer.244
Enligt ett internt dokument från BKA som återgavs i en artikel i Der Spiegel i mars
2013, så bedöms att 900 personer i Tyskland har ”islamistisk-terrorismpotential” och
att omkring 250 av dessa har genomgått terrorismträning i utlandet.245
Nedan följer en överslagsbild erhållen från tysk säkerhetstjänst avseende data över
de som rest utomlands eller haft intentionen att göra det och blivit stoppade i förtid.
Företrädare för tysk säkerhetstjänst uppger att de uppskattar antalet islamister med
tyskt medborgarskap som rest utomlands i syfte att delta i terrorrelaterad verksamhet
till ca 260 personer sedan tidigt 90-tal. För omkring 100 individer anser sig tyska
myndigheter ha bevis för att de deltagit i terrorträning utomlands. I februari 2013
uppgavs att mer än 40 tyskar befann sig på terrorträningsläger utomlands. Mellan
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50-150 personer som deltagit i träning eller strid utomlands beräknas ha återvänt till
Tyskland under det senaste årtiondet.246
För 170 personer som har rest eller haft ambitionen att resa har mer detaljerade data
från tyska myndigheter erhållits. Avseende deras ålder så visar data att 65 procent
var mellan 20-30 år, 35 procent var mellan 10-20 år och de som var äldre än 30 år
representerade 30 procent. Av de 170 personerna anges att 28 procent stoppades
från att lämna Tyskland, 12 procent blev stoppade i utlandet, 23 procent har återvänt
till Tyskland, 11 procent blev gripna i Tyskland efter hemkomst och 15 procent
befinner sig fortfarande i Afghanistan/Pakistan. För resterande 11 procent saknas
data.247
Mellan åren 2007-2011 uppger tysk underrättelsetjänst att antalet som har rest från
Tyskland i syfte att genomgå träning eller strida utomlands fördelat per år har sett ut
enligt följande: 2007: ca 5 personer, 2008: 6 personer, 2009: 42 personer, 2010: 31
personer och 2011: 3 personer. Den federala underrättelsetjänsten
(Bundesnachrichtendienst, BND) beskriver utvecklingen som att det var en hög
andel runt 2009 för att därefter se en markant nedgång under följande år, vilket
bland annat tillskrivs specifika förebyggande åtgärder vilka presenteras nedan.
Beträffande motiv för att resa utomlands och strida framhålls framförallt att de gör
det för att de strider för Gud, att de söker ett riktigt muslimskt liv och att de har en
romantiserad bild av vad det innebär. Vissa uppger att de inte står ut i Tyskland,
vilket upplevs som dekadent och omoraliskt.248
Personliga kontakter beskrivs som viktiga för att åka, att ta sig iväg utan
mellanhänder är svårt. Det behövs hjälp med att arrangera utresan och deltagande i
träning/strid samt med hemresan. Ofta handlar det om grupper av mellanhänder, en
grupp arrangerar resan och lämnar sedan över till en annan grupp som arrangerar
nästa del i resan (träning etc.). Rekryten betalar för varje led av mellanhänder, det
kan till exempel handla om att deponera kreditkort. Mellanhänderna kan även
erbjuda nätverk i form av till exempel nödvändiga kontakter och hjälp med
finansiering av resan. Efter hemkomst blir de med utlandserfarenhet ofta
mellanhänder för nya rekryter.249
Tysk säkerhetstjänst anger att de inte funnit någon idealtyp för rekrytering.
Rekryteringen ser olika ut och dess faser varierar beroende på individ och kontext.
Aspekter som framkommit vara av betydelse för rekrytering är dock: tidigare
brottsregister, personlig kännedom om rekryteraren, förekomst av släktingar som
varit involverade i islamistsammanhang, upplevelse av bristande karriärmöjligheter
på tysk arbetsmarknad samt att de generellt har en relativt ytlig religiös kunskap. Ett
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flertal utländska stridande har härstammat från städer som Hamburg, Berlin och
Bonn, delvis på grund av kopplingar till vissa moskéer men också genom
kompisgäng.250
De flesta som åker gör det till Afghanistan/Pakistan och ett tiotal bedöms ha lämnat
för att resa till Somalia. Den typiska resvägen från Tyskland har traditionellt varit att
först åka till Turkiet för att därefter fortsätta till Mashhad eller Zahedan och sedan
vidare till Quetta eller Bannu. Dåliga gränskontroller och flertalet miljoner pilgrimer
årligen försvårar för säkerhetstjänsterna att upprätthålla kontroll. Många reser med
falska dokument, vissa stannar två-tre veckor i Turkiet för att försvåra att spåras och
bokar om sina resor. Några har även tagit med sig sin familj. Under 2012 sökte sig
många till Egypten, framförallt Kairo, antingen som transit eller som
slutdestination.251
Bekkay Harrach, en marockan född i Bonn, uppmärksammades 2009 då han
figurerade i flera av al-Qaidas videor där han i egenskap av “Abu Talha the German”
uppmanade tyska muslimer att ansluta sig till jihad. I samband med upptakten till de
tyska federala valen 2009 publicerade al-Shabaab tre separata filmklipp med
Harrach där han hotade den tyska regeringen på grund av deras inblandning i
konflikten i Afghanistan. Harrach reste till ett träningsläger i Waziristan via Turkiet
och Iran, och blev med tiden en skicklig bombtillverkare; han arbetade för al-Qaidas
ledande expert på sprängmedel Abu Ubaidah al-Masri.
En person av central betydelse var tysk-pakistaniern Aleem Nasir. 2003 lämnade
han den pakistanska terrororganisationen Lashkar-e-Taiba och svor istället lojalitet
till al-Qaida. Han fungerade som en viktig kontakt mellan tyska rekryter och alQaidas ledarskap i Pakistan.252 Tillsammans med sina medhjälpare skapade han ett
omfattande nätverk i Tyskland i syfte att underlätta arbetet med att rekrytera
utländska stridande; han anses ha arbetat nära imamen i den radikala
Multikulturhaus-moskén i staden Neu-Ulm.
Claudia Dantschke, en av Tysklands främsta experter på islamism, menar att landet
nu gått in i sin tredje generation av islamister. De som nu växer fram är unga och har
skapat en jihadistisk ungdomskultur som hon benämner för ”pop-jihad”. Till skillnad
från exempelvis den radikala islamisten och tidigare proffsboxaren Pierre Vogel som
tillskrivs den andra generationen, så står den tredje för en ompaketerad version av
jihad som lättare ska appellera till ungdomar genom att paketera det som en livsstil –
”jihadi-cool”. Pop-jihadisterna är en del av en radikal ungdomskultur och rörelsen och
dess ideologi adresserar frågan om skuld för misslyckanden eller att känna sig
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exkluderad i samhället. ”De tolererar inte förödmjukelse och förnedring utan ’slår
tillbaka’ för att försvara rättvisa.”253
Pop-jihadisterna har tagit till sig populärkulturella aspekter i form av till exempel You
Tube, Facebook, nasheeds (islamiska sånger), de är aktiva på internetforum och
visar även sin tillhörighet genom exempelvis klädstil. Ett viktigt verktyg har blivit så
kallade ”battle-nasheeds” med mycket militanta texter och de försöker i huvudsak att
nå ut till marginaliserade muslimska ungdomar med sitt budskap. Framförallt de som
inte har intresse av att lyssna på långa jihadistiska predikningar på internet, eller
besöka den andra generationens ”islamseminarier”, inom vilka exempelvis Vogel var
en ledargestalt.254
Pop-jihadisterna framför istället enkla känslomässiga budskap om hur förtryckta
muslimer är och som kan appellera till ungdomar som inte redan är salafister, men
som börjat att forma en jihadistisk världsbild efter att ha konsumerat olika typer av
nya medier.
Sammantaget kan sägas att pop-jihadisterna erbjuder ett enkelt och lättillgängligt
budskap som kan få unga att både känna sig stärkta och verka som en protest och
därigenom fungera som en pådrivare av spänningar och sociala problem.255

Hotbilden för terrorism i Danmark har varit väldigt hög sedan publikationerna av
Muhammedkarikatyrerna 2005. Dessa skapade världsomfattande protester i den
muslimska världen och gav upphov till ett flertal interna och externa terroristplaner
och hot. Sedan 2005 har Danmark utsatts för sex stora terrorplaner som alla
stoppats av PET, samtliga har lett till att de inblandande dömts för olika
terrorrelaterade brott.
Under 2004 arresterades extremistveteranen Said Mansour, som sedermera fälldes
för att ha distribuerat stora mängder propaganda för al-Qaida. Denna typ av
propaganda har även återfunnits i andra europeiska terrorismfall och även i Irak.
Mansour, som i Danmark varit värd åt egyptiern Sheikh Omar Abdel-Rahman (även
känd som ”den blinde shejken” och vars frihet från amerikansk fångenskap krävdes i
samband med terrorattentatet mot Statoils anläggning Amenas i Algeriet i januari
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2013) hade omfattande internationella kontakter med högt uppsatta ledare inom
egyptiska terrorgrupper och al-Qaida.256
Reseverksamhet till läger för terroristträning avslöjades i det så kallade Glasvej-fallet
2007, där Hammad Khürshid hade besökt den röda moskén och fick manualer för
bombtillverkning och senare tog sig till terroristläger i Waziristan. Khürshid stod i
direkt kontakt med Abu Nasir al-Qahtani, al-Qaidas befälhavare i östra
Afghanistan.257
De fyra svenskar som arresterades i december 2010 och dömdes i juli 2012 för att
ha planerat en terroristattack mot tidningen Jyllands-Posten hade gjort omfattande
resor till Pakistan i tre fall och till Somalia i ett fall. En av de dömda terroristerna,
Mounir Dhahri, spenderade mycket tid i Waziristan, sannolikt i ett av al-Qaidas
träningsläger.
Komplotten mot Jyllands-Posten var mycket lik tidigare omintetgjorda planer av
David Headley under 2009. Headley hade utfört omfattande rekognosering mot
tidningen och hade haft samtal rörande operativa aspekter av attacken tillsammans
med Ilyas Kashmiri, ledaren för den 313:e brigaden inom pakistanska Harkat-ulJihad al-Islami (HuJI).258
Ett försök att attackera Jyllands-Posten inträffade i september 2010 när en
brevbombsattack misslyckades. Bomben detonerade i förtid på ett hotell i
Köpenhamn där en viss Lors Dukajev, en belgisk medborgare av tjetjensk härkomst,
hittades skadad. Intressant nog lyckades inte säkerhetstjänsten fastställa hans
identitet förrän långt senare eftersom Dukajev inte hade några ID-handlingar eller
kreditkort och hade filat bort serienumret från sin benprotes.
Som det sista fallet illustrerar härstammar de flesta terroristkomplotter utanför
Danmark. Kärnan av al-Qaidas ledarskap, och i synnerhet Ayman al-Zawahiri,
utfärdade i april 2008 ett direktiv där celler uppmanades att exploatera denna typ av
metaforiska konflikter med specifika västerländska nationer. Detta ansågs vara ett
idealt sätt att framkalla konflikter mellan civilisationer, vilka i sin tur kan resultera i
mobilisering av stöd inom de länderna på grund av polarisering, xenofobi och
islamofobi.259
Bombdåden mot danska ambassaden i juni 2008 utfördes som vedergällning för en
återpublicering av Muhammedkarikatyrerna. Ayman al-Zawahiri lyfte fram fyra
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specifika länder som måltavlor: Nederländerna (på grund av Geert Wilders och
filmen Submission); Danmark; Sverige; och Norge.260
I Danmark finns det två välkända fall där somalier varit inblandade i terrorism. Som
tidigare nämnts så reste den 24-årige Abdi Rahman Mohamed i december 2009 från
Danmark till Somalia där han utförde ett självmordsattentat under en
examensceremoni för somaliska läkare som hölls på hotell Shamo i Mogadishu, 25
människor dödades och över 60 skadades i attacken. Detta terrordåd skakade om
den somaliska diasporan och visade sig vara kontraproduktivt då stödet för alShabaab minskade.
En annan händelse inträffade i januari 2010 då en 28-årig dansk medborgare med
ursprung i Somalia bröt sig in i Kurt Westergaards hem, tecknaren av
Muhammedkarikatyrerna, och försökte mörda honom med en kniv och en yxa.
Attacken misslyckades och gärningsmannen greps tämligen omgående. Denna
attack föregicks av publikationen av två videos producerade av al-Shabaab under
senare delen av 2008, i dessa hotade man att genomföra hämndattacker mot
Westergaard och Danmark.261
PET uppskattar att mellan 25 och 40 personer har genomgått utbildning i alShabaabs träningsläger.262 Den 11 mars 2013 inleddes i Århus en historisk
rättegång mot två dansk-somaliska bröder för att ha medverkat i al-Shabaabs
träningsläger i Somalia. Det är första gången någon i Danmark ställs inför rätta för
att ha deltagit i träningsläger för terrorism.263
Att Syrien blivit en aktuell destination för utländska stridande intygas av PET:s chef
Jacob Scharf. Han bekräftar i slutet av mars 2013 att under de senaste sex
månaderna så har minst 45 personer, det vill säga ungefär två personer i veckan,
lämnat Danmark för att ansluta sig till väpnade grupper i Syrien. ”Det här liknar inget
annat som vi har sett. Det är mycket våldsamt”, uppger PET:s chef.264 Den yngsta
personen som rest är så ung som 16 år och mycket av rekryteringen bedöms pågå
på sociala medier som exempelvis Facebook. PET varnar för att när de återvänder
hem kommer det att öka terrorhotet mot Danmark.265 Därutöver framhålls att det
finns kopplingar mellan resande till Syrien och kriminella gäng.266
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När det kommer till förståelse av radikalisering som process och hur det kan påverka
involvering och beslutsprocess för potentiella volontärer blir det tydligt att mer
beteende- och samhällsvetenskaplig forskning baserad på tillförlitliga data och
fältarbete är nödvändigt för att kunna göra bättre riskbedömningar och utforma
passande direkta och indirekta interventioner. Befintliga radikaliseringsmodeller
måste jämföras och bli ordentligt utvärderade och kritiserade vad gäller deras
teoretiska och metodologiska status och för deras praktiska tillämpbarhet.
Detta kräver att det dubbelarbete som nu utförs av forskare och myndigheter (bland
annat i form av snabba evidensstudier) samordnas. Det är viktigt att den existerande
klyftan mellan akademisk forskning och regeringssponsrade uppdrag mer effektivt
överbryggs vad gäller forskning och projekt avseende alla former av våldsbejakande
islamistisk extremism; i detta fall avseende gemensamma projekt fokuserade på att
nå en ökad förståelse för hur rekryteringsprocessen fungerar och hur den
beslutsprocess ser ut som driver någon att lämna sitt land i syfte att resa till ett visst
konfliktområde och där ta till vapen.
En annan fråga av vikt är att genomföra en grundläggande utvärdering av frågan om
de utländska stridande för hela EU. För närvarande finns det ingen offentlig
uppskattning avseende hela EU vad gäller omfattningen av detta problem; man har
enbart lyckats enas om att de utländska stridande existerar och att de kan komma
att utgöra ett allvarligt problem för EU:s medlemmar. För att lösa detta problem krävs
åtgärder såväl inom EU:s enskilda medlemsstater som hos stater belägna utanför
EU.
I dagsläget har enbart blygsamma ansträngningar genomförts för att samordna
dessa två områden vad gäller det arbete som ligger utanför underrättelse- och
säkerhetstjänsternas ansvarsområden och som kan skapa nya politiska ansatser
och initiativ. Detta kapitel har sökt redogöra för komplexiteten avseende de
utländska stridande. Det framstår som uppenbart att de flesta EU-medlemmar
påverkas allvarligt av konsekvenserna av utländska stridande. Ett flertal
frågeställningar varför utländska stridande är ett seriöst hot har också belysts.
För det första, individer som frivilligt åker till konfliktzoner för att ansluta sig till
beväpnade grupper och terroristorganisationer införskaffar sig operativ kunskap i
samband med vapenutbildning, bombkonstruktion, logistik och bestämmande av
mål. Dessutom får de ett förbättrat operativt nätverk och en ökad förståelse för säkra
kommunikationstekniker. Detta är kunskap som dessa personer vanligtvis inte har
tillgång till i normala fall.
Personer som reser till konfliktområden skapar även ett antal problem avseende
myndigheternas möjlighet att övervaka de resandes aktiviteter och myndigheternas
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möjligheter till intervention. Det bör dock noteras att det tar tid att lära sig hur man på
ett effektivt sätt skall bete sig för att försvåra att resorna upptäcks och förvärva
annan relevant operativ kunskap, något som betonats i Europols TE-SAT-rapporter.
För det andra, utländska stridande utgör inte bara ett direkt säkerhetshot, de är
högaktade i deras umgängeskretsar för deras hjältemod och närhet till al-Qaida eller
till grupperingar med band till al-Qaida. En intervjuad tjänsteman som arbetar med
kontraterrorism uttryckte det på följande sätt: ”det gör dem till rockstjärnor i sina
samhällen, vare sig det är i fängelse eller ute i samhället.”267
För det tredje, utländska stridande reser frågor om rekrytering inom EU och
diasporagrupper, effekten av al-Qaidas narrativ, frågan om huruvida man ska arbeta
med avradikaliseringsprogram och att få personer att lämna de våldsbejakande
miljöerna.
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Detta kapitel undersöker teman och grundläggande drag som kännetecknar alQaidas ideologi, och den roll som dessa spelar vad gäller enskilda individers
motivation att söka sig till väpnade rörelser och terroriströrelser i östra Asien och
Nordafrika. Speciellt fokus läggs på al-Shabaab och hur denna rörelse har lyckats
rama in en ideologisk konflikt och hur man gått till väga för att rekrytera medlemmar
bland exilsomalier, vilket fått allvarliga konsekvenser.
Vidare studeras bland annat internets roll, sårbarhetsfaktorer och förutsättningarna
för rekrytering i Pakistan, i synnerhet sådan som riktas mot Tyskland. Avslutningsvis
återfinns en utvärdering av de olika avradikaliseringsprogram och åtgärder som
vidtagits för att motverka våldsbejakande islamistisk extremism.

Enligt NCTb föreligger det ingen samsyn vad gäller radikaliseringsprocessen och
drivkrafterna bakom denna. Detta omöjliggör in sin tur prediktiv profilering; det enda
identifierbara draget är innehållet i och uttrycket för det narrativ som våldsbejakande
islamistiska extremister har konstruerat.268 Jihadistiska extremister utgår från en
ideologisk tanke som är sammansatt av fyra beståndsdelar. Det politiska narrativet,
ett moraliskt narrativ, religiös diskurs, och slutligen ett socialt narrativ som är
fokuserat på olika slag av hjältedåd.269
Detta är naturligvis en tämligen komplicerad och mångfacetterad konstruktion, där
orättvisor och oförrätter vävs samman i en pågående utvecklingsprocess. Detta styrs
dels av lokala förhållanden, dels av ständig förändring och dels av den inramning
som al-Qaidas metanarrativ tillhandahåller, vilket är en simultan och progressiv
process. Dessutom tillkommer nya uttalanden, doktrin, program, massmedia,
politiska och säkerhetspolitiska förändringar, och slutligen den kollektiva ”brain
storming” som äger rum på internet och i olika sociala medier.
Att förstå al-Qaidas mångfacetterade metanarrativ och den dragningskraft denna
utövar på extreminister är av yttersta vikt för att kunna förstå svårigheten av detta
268
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problem och de olika delar som narrativet utgörs av. Om så är fallet har man även
förståelse för de beståndsdelar som kan användas för att utmana, underminera och
eventuellt motverka extremism.
Individer föreställer sig själva inom ramen för narrativen eller metanarrativen inom en
viss kultur som utgör den föreställningsvärld som Broman benämner som ”retorisk
vision”, det vill säga något som förklarar världen såväl logiskt och på ett emotionellt
plan.270 Dessa narrativ är betydliget mer än historier, de omformar och smälter
samman det förflutna med nutid med hjälp av analogiska resonemang, som i sin tur
utgör en utlösande faktor för handling.
Nasheeds (islamiska sånger) och annan religiöst och emotionellt laddad symbolism
förstärker metanarrativet. De används flitigt i propaganda som antingen är influerad
av och/eller producerad av personer med nära band till al-Qaida. Här beskriven
propaganda ger energi åt en till synes historisk legitimitet att bistå muslimer och att
bekämpa islams fiender i de fall då islam och muslimer utsätts för angrepp. Till detta
tillkommer det ständigt närvarande narrativet om muslimskt lidande och oförrätter.
Fenomenet drar nytta av religiös autenticitet, helighet och renhet i historier som är
kulturellt förankrade historiska jämförelser som framställs i syfte att förklara och tolka
dagsläget.271
Vidare etablerar de normer och regler som identifierar motståndare och som syftar
till att användas i händelse av konflikt. Främst tillhandahåller de en väldigt speciell
religiös tolkning och legitimering av salafistisk jihadism, denna används för att
identifiera syndabockarna och för att konstruera förklaringar och i vissa fall
konspirationsteorier, som används för att skapa en känsla av tidsbrist och raseri hos
sympatisörer och anhängare.272 Inramning av al-Qaidas ideologi är i första hand
konstruerad kring fyra karakteristiska processer i sociala rörelser.273
För det första används ett antal välbekanta symboler för att skapa intresse och för att
konstruera en kollektiv identitet, som överskrider genus och nationella, kulturella och
etniska gränser, där individerna samlas kring ett gemensamt politiskt mål och
tillsammans kräver radikala sociala och politiska förändringar.
För det andra används medvetet en teknik för att skapa en enhetlig och systematisk
klassificering av ingrupper och utgrupper (protagonistiskt inramning), för att
identifiera och baktala motståndare (antagonistisk inramning) och för att klassificera
åskådare i kategorierna sympatisörer och antagonister (inramning av publiken).
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För det tredje har man skapat en inramning av legitima missförhållanden och
orättvisor, som identifieras och kopplas samman med andra missförhållanden inom
en övergripande ram. Detta görs för att kunna framföra ett enhetligt budskap till stora
delar av befolkningen.
För det fjärde identifieras ett problem genom mobilisering av konsensus. Man
skuldbelägger något eller någon och presenterar lösningar på olika problem. Vidare
utvecklas strategier och taktik för att mobilisera anhängare och sympatisörer. Detta
görs i syfte att ena ibland tämligen disparata intressen, värderingar,
ställningstaganden och idéer, för att på så vis kunna agera gemensamt, som ett
kollektiv.
Denna inramning sammanställs och förmedlas på ett sätt så att överensstämmelse
skapas mellan metanarrativen och anhängarna. Detta sker efter ett bestämt mönster
som kan studeras gång efter annan i al-Qaidas propaganda och dess budskap till
omvärlden.274 Exempelvis visar en nyligen genomförd analys av 2000 texter
härrörande från perioden 1998-2012 hur dessa extremister använder sig av citat från
koranen. De teman al-Qaida använde sig mest av var offer, vanära och
vedergällning.275
Den diskurs som förs av extremister tycks vara fokuserad på en upplevd känsla av
västvärldens orättvisa och förnedrande behandling av islam. Sageman hävdar att
”den mest framstående inramningen av dessa avvisande kontrakulturer är den som
hävdar att västvärlden ligger i krig med islam. Denna inramning utgör grunden för
deras tolkning av såväl vardagliga händelser som ovanliga och även mer storskaliga
händelser såsom utländska krig och övergrepp.”276
En sådan beskrivning av orättvisor visar på en konflikt mellan islam och väst vilken
inte har någon egentlig lösning. Den kombineras vidare med tolkningar av religiös
doktrin och förvrängda texter som rättfärdigar och legitimerar bruket av våld.277 Det
meddelande som förmedlas till dess anhängare är väldigt enkelt: västvärlden hatar
och angriper muslimer och ska avvisas och attackeras, det är en religiös skyldighet
att försvara islam.278
Budskapet förstärks ofta genom en alltmer tilltagande – ofta frivillig – isolering från
mer nyanserade ståndpunkter. Detta inomgruppsbeteende och den självvalda
isoleringen från resten av samhället medför att dessa individer tas upp i subkulturer
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där samtliga har liknande åsikt och föreställningsvärld. Det är med andra ord inte
orättvisorna som radikaliserar – de upplevda orättvisorna fungerar snarare som
bränsle för denna våldsamma ideologi. Detta sätts samman på ett mycket skickligt
sätt runt metanarrativen.
Detta metanarrativ har bäst beskrivits av Roger Hardy som hävdar att:
Narrativens styrka utgörs av tre tydligt urskiljbara element som samtidigt
förstärker varandra och som förklarar dess attraktionskraft och spridning.
För det första är det ett narrativ om förnedring som är målad med primärfärger.
Kärnan i detta narrativ utgörs av föreställningen att västvärlden ligger i krig med
islam; bevisen för den västerländska aggressionen bombarderar oss dagligen
från konflikterna i Palestina, Irak, Afghanistan, Tjetjenien, Kashmir och Somalia,
Darfur.
Denna föreställning förstärks i sin tur av de metaforiska krigen; diskussionerna
om slöjan, teckningar av Mohammed och ett oändligt antal andra konfliker. Alla
dessa konfliker och stötestenar – stora som små – kan liknas vid bäckar som
mynnar ut i en flod.
Det andra temat utgörs av våld som en form av återupprättelse. Våld kan
transformera förnedring till en oundviklig seger, lidande till själuppoffring och
skam kan omvandlas till heder. Det tredje temat utgörs av projiceringen av
emotionellt laddade föreställningar som tillhandahåller ett tvingande moraliskt
279
ställningstagande till handling.

Metanarrativet ovan omformas sedan till ett antal underordnade narrativ som
används i en regional och lokal kontext. Trots detta uppvisar de samma mönster och
tendenser, oavsett om det rör sig om förhållanden i Europa, Mellanöstern eller
Sydostasien. Narrativen anpassas efter olika situationer och sammanhang. Ett
kollage av känslomässigt laddade frågor blandas på ett ytterst medvetet sätt i syfte
att optimera dess attraktionskraft bland lokalbefolkningen och deras vilja till
engagemang.
Känslor och olika tekniker för att exploatera sinnesstämningen hos målgrupperna
utgör i allt större utsträckning en viktig drivkraft bakom radikalisering.280 En person
med ett förflutet som högt uppsatt tjänsteman vid FBI:s och CIA:s
underrättelseverksamheter hävdade nyligen att drivkrafterna bakom
radikaliseringsprocessen har förändrats markant sedan attentaten den 11 september
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2001. Före dessa attentat utgjordes drivkraften i första hand av ideologi, efter den 11
september förändrades detta och numera utgör känslor den främsta drivkraften.281
Bedömningen här är inte speciellt överraskande med tanke på att metanarrativen
skär genom historien med en djup kulturell förankring och expanderar med tiden.282
Det är ett övergripande narrativ som är sammansatt av symboler och föreställningar
som sprids med hjälp av massmedia och modern informationsteknologi, innehållet är
en blandning av ideologiska argument och en emotionellt laddad uppmaning till
handlande.283
I dessa sammanhang är bilder och historier om övergrepp riktade mot muslimer
vanligt förekommande. Som regel är dessa mer betydelsefulla än det faktiska
innehåll som återfinns på extremistiska hemsidor, texter och videos. Vissa teman
återkommer ständigt i urvalet av återgivna händelser och bilder. En händelse som
ofta används i dessa sammanhang är dödandet av den tolvårige pojken Muhammed
al-Durrah, som tillsammans med sin pappa fastnade i korseld mellan palestinska
krypskyttar och den israeliska armén.284
Vissa personer kallar detta för en ”tertiär viktimisering av Ummah”,285 som sprids inte
bara genom al-Qaidas kanaler på internet (till exempel As-Sahab) men även genom
arabiska satellitkanaler. Deras fokusering på palestinskt lidande, krigen i Irak och
Afghanistan och andra konflikter i den muslimska världen, förstärker den kollektiva
känslan av att vara offer. Den exploaterar ”unga människors förvrängda uppfattning
om de väpnade konflikterna i den muslimska världen.”286
Muhammed Hafez forskning om det irakiska upproret287 visar att metanarrativet ofta
är förstärkt med hjälp av tre teman som kopplas samman mycket noggrant i
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propaganda och videos, dessa följer ett speciellt mönster för att så effektivt som
möjligt uppmana till handling.
För det första förmedlas en känsla av förnedring och ett tillstånd av att vara under
belägring. Detta kombineras med föreställningar om ett påtagligt hemligt samarbete
med fienden, en beundran av själuppoffring och martyrskap, och tron att det våld
som förespråkas utgör ett självförsvar av det muslimska samhället. För det andra
innebär våld riktat mot de otrogna ett löfte om att omvandla förnedring till seger,
lidande till självuppoffring och ”skam” till ”heder”.288 För det tredje utnyttjas kulturella
uttryck kopplade till grupper och olika klaner som ett redskap för att mobilisera dem
mot utomstående. Som exempel på sådana uttryck kan nämnas sharaf (ädelmod),
ard (ära) och muruah (ridderlighet).
Al-Qaida använder sig ofta av begrepp och uttryck hämtade från muslimsk historia i
syfte att betona kollektiva minnen och som ett redskap för att demonisera fienden.289
Metanarrativet i sig självt är tillräckligt enkelt för att kunna dra nytta av upplevda
orättvisor, samtidigt som det är tillräckligt komplicerat för att kunna ge intrycket av att
ha svar på alla problem. Känslan av förnedring och underkastelse förstärks av
konflikterna i Palestina, Irak, Afghanistan, Tjetjenien och i andra delar av världen,
dessa konflikter och de känslor de förmedlar utgör ”bevis” för att muslimerna och
islam är belägrade. Enligt Githens-Mazer utgör denna ”prisma-effekt” ett stöd för
radikaliseringsprocessen genom att förklara hur individer identifierar orättvisor och
källor till missnöje i en kollektiv kontext.
Vidare underlättar denna effekt att avgöra vad som utgör rationella reaktioner och
ställningstaganden till sådana händelser. Dagsaktuella händelser tolkas inte enbart
utifrån Ummah utan också med hjälp av livet på gatorna och på caféerna.290

Spridningen och sammankopplingen av al-Qaidas metanarrativ, underordnade
narrativ, globala-lokala aspekter av moralisk indignation och globala uttryck för den
orättvisa behandlingen av islam har i allra högsta grad underlättats av internet och
den digitala dimensionen. Internet har tillhandahållit förutsättningarna för ”skapandet
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av en virtuell kontrapublik av en ideologiskt självbekräftande karaktär”,291 som har
gjort det möjligt för al-Qaidas anhängare och sympatisörer att delta aktivt och få
kontakt med de som lever i konfliktområden och som dagligen upplever förtryck.
Al-Qaida representeras på internet av ett femtiotal hemsidor, av dessa är
uppskattningsvis en handfull av central betydelse. Dessa hemsidor fyller en rad
viktiga funktioner: de förmedlar officiella uttalanden och propaganda, de
tillhandahåller öppna och hemliga kommunikationskanaler för planering, utbildning,
rekrytering och finansiering.292
Tidningen Inspire är en av de mer välkända publikationerna i denna sfär. Den
publiceras åtta gånger per år av al-Qaidas allierade i Jemen. Inspire vänder sig till
engelsktalande rekryter i västvärlden och innehåller exempelvis artiklar om hur man
bäst förbereder sig inför en resa till ett konfliktområde och hur man kan konstruera
egna sprängladdningar.293 Till detta kan också läggas till de dödslistor/”most
wanted”-listor som publiceras i tidningen.
Utöver denna tidning finns det dessutom ett otal distributionskanaler och hemsidor
för spridandet av extremistiskt material. Den nederländska underrättelse- och
säkerhetstjänsten AIVD bedömer att det finns uppskattningsvis 25 000 jihadister från
drygt ett hundratal länder som deltar i forum för så kallade core jihadi. Dessa forum
tillhandahåller infrastruktur för kommunikation i form av såväl synliga som osynliga
chattrum.294
Forskning visar att internet visserligen kan spela en viss roll för att underlätta
radikalisering, men sällan påverkar individens acceptans av våldsbejakande
islamistisk extremism och dennes rekrytering till sådana rörelser. Dessa processer
sker i första hand genom en socialiseringsprocess som bygger på personliga
kontakter utanför internetforumen.295 Trots detta bör man notera att så kallad
självradikalisering med hjälp av internet faktiskt kan förekomma. Ett sådant exempel
utgörs av den 21-åriga Roshonara Choudry som sökte upp och knivhögg den
brittiska parlamentsledamoten Steven Timms på grund av dennes stöd för det
brittiska deltagandet i invasionen av Irak.
Förekomsten av självradikaliserade ensamvargar och soloterrorister är ett tämligen
nytt fenomen, som har lyfts fram i ett flertal rapporter skrivna av Europols TE-SAT
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och av ett antal säkerhetstjänster. Det bör dock betonas ett det är förhållandevis
ovanligt att enstaka individer radikaliseras och går till handling enbart utifrån digital
interaktion.
Forskning avseende attacker och försök till attacker genomförda eller influerade av
al-Qaida under perioden 1995-2011 (n=96) har visat att tio av fallen var individuella
operationer, men inget fall kunde klassificeras som en ensamvarg i ordets rätta
bemärkelse.296 Det är dock allmänt accepterat att internet spelar en viktig roll för
radikaliseringen av vissa individer på grund av deras egna val av vilka hemsidor och
chattrum de väljer att ta del av. Dessa kan härda och förstärka en viss typ av
världsbild, som i sin tur kan underlätta skapandet av en ”alternativ värld” och
alternativa värderingar.297
Det finns ett uttalat behov av ytterligare forskning angående internets betydelse och
varför vissa individer är mer mottagliga än andra för våldsbejakande budskap som
förmedlas digitalt, i synnerhet varför de väljer att ta till våld.
Det faktum att internet underlättar dessa processer bevisas regelbundet i samband
med analys av datorer och hårddiskar som beslagtagits från våldsbejakande
islamistiska extremister. Vanligtvis innehåller dessa olika slag av propaganda,
missionerande texter, ljud- och bildklipp från ”slagfältet” samt tal och uttalanden av
inflytelserika jihadister som uppmanar till individuella och kollektiva våldshandlingar,
som regel bygger dessa på metanarrativ och lokala narrativ.
Förståelsen för hur dessa digitala narrativ projiceras och inramas för vissa
exilgrupper och potentiella rekryter tillhandahåller en mekanism för en inledande
utvärdering av om och i så fall vilka kontranarrativ som kan utvecklas och som kan
ha en positiv effekt på sårbara grupper.
Konflikten i Somalia har redan från början haft alla förutsättningar för att bli utdragen,
mångfacetterad och komplicerad. Den utgörs av ett utdraget inbördeskrig där olika
klaner bekämpar varandra, lokal rivalitet och ett antal direkta och indirekta
ingripanden från omvärlden. Etiopien, dess grannländer, USA och andra nationer
har vid olika tillfällen varit inblandade i Somalia, något som har analyserats i detalj på
annat håll.
Det är tämligen enkelt att konstatera att al-Shabaab skapades i en utdragen process
som påskyndades markant i samband med den etiopiska invasionen (som
genomfördes med amerikanskt stöd) av Somalia 2006. Inledningsvis innebar den
etiopiska invasionen att al-Shabaabs kamp erhöll en viss legitimitet och ett visst stöd
inom den somaliska diasporan. Rekrytering av exilsomalier blev en central del av al296
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Shabaabs strategi, något som omnämnts i rapporter från International Crisis Group
och som även framkommit i samband med att al-Shabaab i allt större utsträckning
närmat sig och börjat samarbeta med al-Qaida.
I mitten av 2007 skapade al-Shabaab en av sina första hemsidor – Heegan – som
spred nyheter om operationer genomförda av al-Shabaab på engelska, arabiska och
somaliska. Dessutom spred Heegan biografier om martyrer, gradvis kom dess
innehåll att alltmer fokusera på jihadism och budskap från al-Qaida.298 Al-Shabaab
har även ett twitterkonto som används för att föra ut engelskspråkig propaganda.299
Al-Shabaab projicerar samtidigt somalisk nationalism och religiös extremism i
välgjorda propagandakampanjer som sprids via internet. Ett av de dilemman alShabaab ställs inför är att dess engagemang i global jihad kan alienera dess
gräsrötter och den somaliska allmänheten. Detta spänningsfält mellan global jihad
och lokal nationalism har utgjort en ständig orsak till problem inom al-Shabaab.

Trots att al-Shabaab svor trohet till Usama Bin Laden 2009 så kungjordes inte detta
förrän den 9 februari 2012.300 I organisatoriska termer är al-Shabaab vare sig en
enhetlig eller sammanhängande rörelse. Till stor del är al-Shabaab i praktiken en
autonom rörelse på den lokala nivån, som styrs av byledare och religiösa ledare. Det
finns naturligtvis en formell struktur inom al-Shabaab, denna sträcker sig från ett litet
konsultativt ledarskap på toppen (Majlis al-Qiyadah) till fältherrarna (Quiyadatul
Mayadin). De sistnämnda utgörs av regionala och lokala fältherrar som leder
merparten av al-Shabaabs manskap.301
Decentraliseringen av al-Shabaabs ledningssystem medför en rad fördelar. Det
försvårar bland annat en eliminering av ledarskapet, har en förmåga att övervinna
konflikter mellan klaner och gör det möjligt för organisationen att snabbt anpassa sitt
beteende och sin politik efter lokala förhållanden.302 Som ett exempel på detta kan
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anföras att ”ett visst område i Mogadishu – kontrollerat av al-Shabaab – kan
inrymma upp till sju olika milisgrupper som alla anser sig tillhöra al-Shabaab, trots
detta kämpar de inbördes om territorium och skatteintäkter.”303
Al-Shabaabs struktur på lägre nivåer är något annorlunda, de är uppbyggda kring
da´wah (sektioner för propaganda), al-Hesbah (sektioner för övervakning och
upprätthållandet av moral) och al-Usra (de militära sektionerna).
Interna motsättningar handlar inte enbart om al-Shabaabs syn på globalt jihad och
kopplingen till al-Qaida och dess mål kontra somalisk nationalism, i vissa fall utgör
klanlojalitet en källa till problem. Ett exempel på det sistnämnda utgörs av den så
kallade Rahanweyn-klanen vars medlemmar utgör mer än 70 procent av alShabaabs manskap på gräsrotsnivå. En sådan inflytelserik klan har naturligtvis
synpunkter på hur deras medlemmar används, och på beslut som kan påverka dess
intressen negativt.
Vidare kan det konstateras att al-Shabaab har en ovanligt stor andel utlänningar i
ledande befattningar. Forskare som exempelvis Shinn har påtalat att den 85 man
starka exekutiva kommitté som leder al-Shabaab utgörs av 43 utlänningar och
enbart 42 somalier.304 2007 hade fyra av de åtta medlemmarna i al-Shabaabs så
kallade shura-råd nyligen genomgått träning i Afghanistan.305 Det stora utländska
inflytandet påverkar den kunskap och de färdigheter som organisationen anskaffar,
och influerar konstant deras rekryteringsstrategier vad gäller val av målgrupper.
Guglielmo hävdar att ”västvärlden är en viktig referenspunkt för al-Shabaab, om än
så bara för att bidra till att definiera deras motsatta position.”306 Om al-Shabaab och
situationen betraktas ur denna synvinkel är jihad inte längre ett abstrakt och
individuellt koncept, utan en rörelse som bedriver ett genuint uppror. Detta används
ofta som ett medel för att förstärka lokala uppror eller som ett led i mobiliseringen av
nationen och i kampen mot repressiva regimer och yttre fiender.
Den första kontingenten av operatörer rekryterade i utlandet, det vill säga utländska
stridande, utgjordes av al-Qaidas Östafrikacell, som bland annat genomförde
attackerna mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania 1998. Vidare
deltog dess operatörer i erövringen av den somaliska staden Kismayo 2006, efter
erövringen slog sig ett flertal operatörer ned i området och gifte sig med lokala
kvinnor.
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En annan kontingent av utländska operatörer i huvudsak rekryterade i USA togs upp
i al-Shabaab 2006, bland dessa återfanns Omar Hammami och Daniel Joseph
Maldonado. Dessutom rekryterades operatörer från Jemen och andra arabiska stater
i en allt större utsträckning i samband med den etiopiska invasionen av Somalia. Ett
flertal av de jemenitiska rekryterna kom senare att etablera nära band med al-Qaida
på den arabiska halvön.
I maj 2008 identifierade al-Shabaab behovet av att rekrytera utlänningar med vissa
kompetenser som saknades i organisationen. Detta skedde genom en ny strategi
som syftade till att uppmuntra såväl somalier som icke-somalier att söka sig till
organisationen.307 Ett stort antal av dessa rekryter benämndes al-Mujahirun
(migranter) – till skillnad från al-Shabaab och al-Qaida – i syfte att särskilja dem men
även för att betona de mer intima banden mellan al-Shabaab och al-Qaida.308
Senare i september samma år kungjorde ledningen för al-Shabaab skapelsen av
”det Islamiska Emiratet Somalia”. Området i fråga är beläget i södra Somalia, något
som gjorde det lättare för de utländska rekryterna att ta sig till områden kontrollerade
av al-Shabaab. Under hösten 2008 spred al-Shabaab ett antal videors som visade
hur operatörer rekryterade utomlands och uppmanade sina landsmän och
sympatisörer att ansluta sig till dem. De talade på sina modersmål: somaliska,
engelska, arabiska och urdu.
al-Qaidas främsta producent av propaganda – Al-Kataib (Brigaderna) – började 2008
att sprida sitt material via hemsidor och internetfora som stod under al-Qaidas
kontroll. Detta material tycktes indikera ett närmande mellan al-Shabaab och alQaida. De båda organisationerna använde sig av liknande layout, narrativ och
distributionskanaler.309 Det var i samband med detta som al-Shabaab översatte och
distribuerade material från al-Kataib, al-Qaidas As-Sahab (Molnet) samt al-Jabha al´llamiya Al-lslamyia Alálamiya (Islams Globala Mediafront). Detta material spreds
sedan vidare via otaliga jihadistiska hemsidor som exempelvis Shumukh al-Islam
och al-Qimmah Islamic Network.
Enlig Stig Jarle Hansen – expert på al-Shabaab – så började ett mönster framträda i
de inlägg som al-Shabaab lade ut på internet: i allt större utsträckning började de
efterlikna och svara på de inlägg som al-Qaida lade ut.310 Vidare hävdar han att
”flirten med al-Qaida även erhöll stöd på lokal nivå i Somalia. Detta medförde i sin tur
att al-Shabaab framstod som mer betydelsefullt på grund av sina kopplingar till alQaida. Dessutom framstod det som om al-Shabaab via sina band till al-Qaida var
307
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indirekt involverad i striderna i Irak, Afghanistan och Palestina, inklusive det
symboliskt viktiga Jerusalem”.311
I april 2010 publicerade al-Shabaab en plan för det Islamiska Emiratet med titeln ”A
Real Living Model of the State Envisioned by Al-Qaida”. I denna skrift presenteras
argument för det rättfärdiga i att med våld utkämpa jihad gentemot den nära fienden
och fienden i fjärran länder. Vidare förs ett resonemang om de olika beståndsdelarna
i en islamisk stat.312
De teman al-Shabaab använder sig av för rekrytering följer ett välbekant mönster
som är inspirerat av al-Qaida. Genom att presentera lokala konflikter som en del av
en övergripande global konflikt – en kamp mellan civilisationerna – där målet är att
etablera ett pan-islamistiskt kalifat. Al-Shabaab använde sig av denna strategi för att
locka till sig utländskt stöd.
Vidare exploaterades olika uttryck för den transnationella muslimska identiteten
såsom föreställningen om hijrah (muslimsk migration för att försvara utsatta
muslimska samhällen) och vikten av att utveckla ett ”medvetande om Ummah”.313
Enligt al-Shabaabs Hammani utgör de muslimer som saknar denna insikt ”ett slags
muslimer som bäst kan liknas vid sjöstjärnor, de skapar själva sina prioriteringar.”314
Ett antal videoklipp spridda av al-Shabaab har fått relativt stor spridning. Dessa visar
somalier som – med brittisk accent – uppmanar andra att ansluta sig till dem och till
jihad. Den förste brittiske självmordsbombaren, vilken tidigare nämnts, var en 21 år
gammal yngling från Ealing i västra London som attackerade Somalias
premiärminister den 20 oktober 2007. Den somaliske ministern överlevde visserligen
men 20 etiopiska soldater dödades i denna självmordsattack.315
I mars 2008 publicerade al-Shabaab för första gången en så kallad martyrvideo som
riktade sig direkt till exilsomalier. Talet gavs på engelska av en brittisk medborgare
vars nom de guerre var Abu Ayyub al-Muhajir. Produktionen av denna typ av
martyrvideos fortsatte under hösten 2008, ett flertal liknande videors släpptes med
innehåll på arabiska, engelska, somaliska och urdu.316 Under 2009 blev dessa
martyrfilmer alltmer avancerade vad gäller innehåll. Ofta innehöll de klipp från olika
slagfält och sammandrabbningar, med speakertext på arabiska och engelska.
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Detta visar att personer som rekryterats utomlands mycket väl kunde göra karriär,
befordras och erhålla ledande positioner inom al-Shabaab.317 I januari 2010 uttalade
al-Shabaab officiellt sitt stöd för al-Qaida på den arabiska halvön.
I en video från 2010 förekom ett flertal videomeddelanden från Omar Hammami – en
framstående amerikansk konvertit som anslöt sig till al-Shabaab och med tiden blev
en betydelsefull talesman för organisationen. I sina meddelanden använde han sig
av hip-hop för att håna USA, bland annat uppmanade han den amerikanska
regeringen att göra honom till martyr genom att mörda honom med en drönarattack.
Videon innehöll även ett antal filmklipp på rekryter från hela världen, dessa personer
uppmanade muslimer att ansluta sig till kampen på en rad olika språk, bland annat
engelska, svenska och swahili.318
Under 2010 publicerade al-Shabaab ”Inspire the Believer” via al-Kataib i en 35
minuter lång video. I denna uppmanade bland annat den svensktalande Abu Zaid
sympatisörer världen över att ansluta sig till al-Shabaab och gemensamt kämpa för
jihad. Vidare hotade han Lars Vilks till livet, denne skulle få halsen avskuren. I
samma video förekommer även individer från Pakistan, Tanzania, Storbritannien och
Sudan, som alla uppmanar anhängare att ansluta sig till dem för att gemensamt
bekämpa al-Shabaabs fiender.
Meleagrou-Hitchens, medförfattare i en studie över al-Shabaabs mediestrategi riktad
specifikt mot västvärlden, hävdar att denna välbekanta uppmaning upprepades från
al-Shabaab, ”ett kosmiskt krig mellan islam och västvärlden där jihad glorifieras och
hijrah uppmuntras.”319
De amerikanska drönarattackerna i Pakistan tilltog i intensitet under perioden 20092011. Det är möjligt att individer som rekryterats och utbildats i Pakistan valde att
förflytta verksamheten till Somalia eftersom detta ansågs vara en jihadfront som var
tryggare och där det var enklare att utföra operationer.
En övervägande swahilisk tidning vid namn Gaidi Mtaani (översatt till ”Terrorism
Street”) publiceras sedan april 2012. Dess förebild är Inspire. Detta återspeglar alShabaabs ansträngningar att öka sitt stöd i grannländer som Kenya, Uganda och
Tanzania.320 Tidningen framställer Kenyas jakt på al-Shabaab och de räder
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kenyanska förband genomför i Somalia som ”ett tydligt uttryck för deras hatiska
inställning till muslimer” och som en del av ”Amerikas globala krig mot islam.”321
Al-Shabaab har försökt att öka sin trovärdighet genom att på internationell nivå
framföra hot mot sina fiender. Sådana hot har verkställts i Uganda 2010 i vilket ett
bombattentat dödade 74 människor. Vidare riktades hot mot världsmästerskapen i
fotboll i Sydafrika och även mot USA, den amerikanska befolkningen kunde
undslippa dessa hot genom att konvertera till islam. Man har även hotat med att
sända förstärkning till al-Qaida på den arabiska halvön i syfte att stödja dess
operationer i Jemen.322 Al-Shabaab har över tid närmat sig al-Qaida och progressivt
förändrat sitt fokus på lokala frågor till en alltmer uttalad fientlighet mot västvärlden
och dess intervenering i Somalia som genomförs med hjälp av trupp från Etiopien
och Kenya.

För närvarande finns det ett antal sårbarhetsfaktorer vad gäller minoritetsgrupper
som lever i diasporor. Dessa sårbarhetsfaktorer påverkar samtliga grupper oavsett
deras religiösa och etniska bakgrund. Cohen har belyst diasporans komplexitet, dess
friktioner och spänningar genom att använda sig av en definition av diasporan som
är fokuserad på ett flertal beståndsdelar:323


Förskingring från hemlandet, ofta under traumatiska omständigheter, till två
eller fler regioner.



I vissa alternativa fall har man lämnat landet för att hitta arbete, göra affärer
eller förverkliga något slag av ambitioner.



Kollektiva minnen och myter om hemlandet.



En idealiserad bild av det förmodade fäderneslandet och ett kollektivt
åtagande för dess underhåll, återställande och i vissa fall skapande.



Skapandet av en rörelse för att återvända till hemlandet.



Ett tydligt etniskt gruppmedvetande som upprätthålls över tid och som
grundas på tydliga kännetecken.
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Ett problematiskt förhållande till värdlandet, något som kan bero på bristande
acceptans och integrering.



En uttalad känsla av empati och sympati med personer av samma etnicitet
bosatta i andra länder.

Mandaville hävdar att en pan-etnisk muslimsk identitet utgör en del av den
muslimska diasporan i Europa, vilken drivs av:
en generationsöverskridande klyfta vad gäller islam och dess roll i individens
tillvaro, olika syn på uttrycken för orättvisor och rättvisa på olika platser, en
stolthet över att vara ”den andre”; en påtvingad acceptans medför att vissa
personer tar till sig islam som en bekräftelse av identitet och härstamning,
samt slutligen, den personliga identiteten har ofta flera överlappande drag och
påverkas av val som antingen är reaktiva, instrumentella eller ett resultat av
324
slumpen.

Det är svårt att dra generella slutsatser om specifika samhällen. I många avseenden
är Somalia en ”diasporiserad nation” eftersom nätet av interaktion, social stratifiering,
klanpolitik och transnationell rörlighet gör det svårt att urskilja specifika punkter
mellan somalier och den somaliska diasporan.325 Vidare är det svårt att fastställa
risken för att somaliska ungdomar i diasporan radikaliseras eftersom det saknas
tillgänglig information avseende det exakta antal ungdomar som försvinner in i alShabaab i Somalia.
Somaliska ungdomar som begår brott i värdlandet skickas ofta tillbaka till Somalia. 326
Det är omöjligt att med säkerhet uttala sig om vad som händer med dem, om de
försvinner eller blir inblandade i våldsbejakande islamistisk extremism.
Ytterligare ett förbehåll som måste göras är att somalier vanligtvis inte ser sig själva
som en grupp vars ungdomar löper större risk än andra att hamna i klorna på
våldsbejakande extremister. De är i regel positivt inställda till olika former av stöd
och tar ofta själva initiativ till att stödja och hjälpa ungdomar i riskzonen. När
myndigheter inblandas finns det dock en naturlig oro och misstänksamhet om en
oönskad inblandning att staten lägger sig i familjeangelägenheter.327
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Sedan utbrottet av inbördeskriget 1988 har somalier flytt sitt land och sökt säkerhet i
andra länder och på andra kontinenter. I dagsläget anses cirka 15 procent av alla
somalier leva utanför Somalia.328
Det föreligger ett flertal faktorer som gör den somaliska diasporan mer sårbar och
utsatt jämfört med andra minoritetsgrupper som lever i exil. Det är väl känt att
somalier upplever att massmedia skildrar dem på ett stereotypt och vanligtvis
negativt sätt. Detta anses drabba i synnerhet de äldre och de unga och bidrar till
uppfattningen att de är socialt exkluderade och att samhället i stort uppfattar dem
som ett problem. Många somalier har upplevt såväl rasism som diskriminering på
grund av deras kulturella, religiösa och etniska identitet.
Därtill har nyligen publicerade rapporter påtalat en upplevd somalisk irritation över
vissa säkerhetsåtgärder som den brittiska staten använder sig av. I ett möte som
arrangerades av den somaliska diasporan i Storbritannien i december 2012 uppgav
17 av 33 tillfrågade representanter från olika stadsdelsnämnder att somaliska
ungdomar utsatts för påtryckningar av brittiska myndigheter att spionera på sina
egna landsmän.329
Hybrididentiteter hos andra och tredje generationens somalier är komplex och tar sig
olika uttryck. I Storbritannien förekommer dessutom föreställningen att vissa
missnöjda somaliska ungdomar kan söka sig till gängkriminalitet och radikalism för
att respekteras av sina jämlikar.330
Klanmedlemmar som lever i exil förväntas att skicka ekonomiskt stöd från diasporan
till de familjemedlemmar som fortfarande lever i Somalia, i många fall är detta
bistånd en förutsättning för att dessa familjemedlemmar ska överleva. Det bör dock
noteras att nyligen genomförda studier av Vilkko vid Uppsala universitet visar att det
ekonomiska stödet till al-Shabaab från den somaliska diasporan har minskat
dramatiskt och utgörs primärt av stöd från personer som stöttat al-Shabaab
ekonomiskt redan från inledningen av deras kampanj.331
Annan omfattande forskning visar att det långsiktiga ekonomiska stöd som är
nödvändigt för rekonstruktionen av Somalia mycket väl kan erhållas från somaliska
organisationer i diasporan. Dessa utgör en ekonomisk livlina för Somalia eftersom de
skickar 1-1,5 miljarder dollar per år till Somalia. Detta är ett mycket användbart
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instrument eftersom det har potential att påverka alla områden och nivåer av det
somaliska samhället såväl i som utanför Somalia.332 Detta ekonomiska stöd utgör i
dagsläget 80 procent av det tillgängliga riskkapitalet för skapandet av småföretag i
Somalia och det så kallade hawahla-systemet är den största arbetsgivaren inom den
privata sektorn i Somalia.333
Vidare tillkommer ytterligare ett antal faktorer som påverkar det somaliska
samhällets utsatthet och sårbarhet såsom spänningar mellan klanstrukturer och
släktskap, en högre acceptansnivå för våld (något som förklaras av det faktum att
befolkningen har traumatiserats av våld och terror under lång tid), en utsatthet för
rasism och generationsöverskridande konflikter orsakade av släktskap och plikt,
söndertrasade familjeband, en avsaknad av ledarskap och positiva förebilder, en låg
utbildningsnivå samt i vissa fall kopplingar till gängkriminalitet.334
Den negativa situationen understryks i en nyligen publicerad svensk rapport från
tankesmedjan FORES där den somaliska diasporan i Sverige beskrivs i form av att
”ingen annan invandrargrupp kan uppvisa så låga nivåer på sysselsättning,
företagande eller inkomst”.335
I samband med en somalisk ungdomskonferens i London 2008 uppmärksammades
ett antal bidragande faktorer som exempelvis att växa upp med föräldrar som saknar
viktig kunskap om barnuppfostran, tilltagande generationsproblem, svårigheterna
med att växa upp med två olika kulturer och med föräldrar som i första hand
prioriterade somaliska frågor, och en komplex identitetsproblematik, ”värderingar i
skolan, bland ungdomar, på gatan, somaliska värderingar och muslimska
värderingar.”336
Vidare har det påtalats att ett flertal av dessa problem typiskt sett löses inom de
somaliska diaspororna genom att skicka dessa ungdomar tillbaka till Somalia för att
få dem att ändra beteende.
Khat och dess förmodade inverkan som drivkraft bakom social misär och splittrade
familjer är en kontroversiell och omstridd fråga. Vissa hävdar att en kriminalisering
av khat kan bidra till att dess negativa inflytande på det somaliska samhället
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accepteras och tas på allvar. Andra fruktar att en kriminalisering kommer att
stigmatisera somalier. I en studie genomförd av det brittiska inrikesdepartementet
angående khat så ansågs att det inte fanns skäl för en kriminalisering.337
Det är av största vikt att understryka att de somaliska diaspororna och exilsomaliska
grupper och deras erfarenheter inte bara skall ses ur ett negativt perspektiv. Det är
lika viktigt att lyfta fram den dynamik, kreativitet och livskraft som finns hos dessa
grupper. Likaså att man överlag är väldigt mån om att samarbeta med
myndigheterna för att bekämpa våldsbejakande islamistisk extremism. För
närvarande är dock kunskapsläget betydligt bättre vad gäller al-Shabaabs inflytande
över diasporan i de somaliska grannländerna än deras inflytande över diasporan i
västvärlden.

Få studier har genomförts avseende radikaliseringsprocessen bland somaliska
ungdomar och den rekryteringsprocess som al-Shabaab använder sig av för att nå
dessa ungdomar. En av de studier som gjorts genomfördes med hjälp av 15
personer som varit aktiva i al-Shabaab, vilka vid tillfället för studiens genomförande
levde i Eastleigh i Kenya. Syftet med studien var att undersöka varför de
attraherades av al-Shabaab och varför de lät sig rekryteras. Trots storleken på
studiens urval så tillhandahåller den viss anekdotisk bevisning vad gäller förklaringen
till radikalisering och de så kallade ”push- och pullfaktorer” som anses påverka den.
Vissa ”pushfaktorer” utgjordes av: arbetslöshet och möjligheterna till försörjning,
rädslan för att bestraffas av al-Shabaab, rädslan över att inte kunna leva upp till
omgivningens förväntningar, oron över att bombarderas av Afrikanska unionens
insats i Somalia (AMISOM), rädslan att drabbas av hämnd efter att ha trakasserat
kvinnliga familjemedlemmar vid en vägspärr och slutligen – i vissa fall – en upplevd
hopplöshet på grund av avsaknaden av utbildning.338
Bland viktiga ”pullfaktorer” kan nämnas: möjligheterna att bli en hjälte och på så sätt
erhålla status och uppskattning. Detta ansågs utgöra en genväg för ynglingar att
skaffa sig makt och inflytande i ett patriarkaliskt samhälle. Vidare ansågs ett
engagemang i al-Shabaab ge status som en beskyddare av religionen, något som är
av stor betydelse eftersom den religiösa identiteten är viktigare och mer statusfylld
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än klanidentiteten. Även möjligheterna att få bekämpa islams fiender, religiös
indoktrinering och möjligheterna att bli martyr uppgavs vara ”pullfaktorer”.
De personer som rekryteras från diasporan och tar sig till Somalia tilldelas ofta
specifika uppgifter. Orsaken till detta är att de snarare utgör en belastning än en
tillgång då de sällan har någon som helst lokalkännedom, talar undermålig
somaliska, är mer mottagliga för diverse sjukdomar, anses utgöra en säkerhetsrisk
och vara i behov av både övervakning och handledning.339 Vissa hävdar att de
utländska rekryterna är av värde eftersom de kan engelska och ofta har kunskap om
datorer och informationsteknologi.
Dessutom anses ”en yngling rekryterad i diasporan vara speciellt lämpad att bli
självmordsbombare. En sådan person kommer till Somalia ensam, utan några
sociala band och är därför lätt att isolera, indoktrinera och träna för en
självmordsattack.”340 Menkhaus hävdar att ”det lilla vi vet antyder att al-Shabaab
använder sig av en kombination av incitament (lön till rekryter och deras anhöriga),
indoktrinering, strikt kontroll och hot om vedergällning mot rekrytens familj om denne
inte fullföljer eller misslyckas med ett självmordsuppdrag.”341
Al-Shabaabs rekryteringsansträngningar riktar sig även mot flyktingar och då i
synnerhet mot sysslolösa och missnöjda ungdomar.
Martin-Rayo genomförde forskning i det somaliska flyktinglägret Dadaab med mer än
30 000 flyktingar och fann att al-Shabaab systematiskt riktade in sig på en viss grupp
av sårbara ungdomar: ”Vem som helst som lyckats få lite utbildning väljer att inte
följa med dem. Därför satsar de på de äldre barnen som kom hit efter 2007, de som
är för gamla för att gå i skolan och som aldrig kunde gå i skolan i Somalia. AlShabaab tar kontakt med de barnen, sätter sig under något träd, mobbar dem, frågar
dem vad de gör med sina liv, om de inte vill bli riktiga män, kämpa och försörja sina
familjer istället för att sitta och vänta på allmosor från FN.”342
Anekdotiska belägg visar att al-Shabaab använder sig av en noga avvägd blandning
av övertalning och skrämseltaktik för att rekrytera ungdomar. När man accepteras
som rekryt får man en mobiltelefon och en lön motsvarande 30 dollar i månaden.343
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Många av rekryterna genomgår ett tämligen fysiskt ansträngande träningsprogram
som kombineras med vapenutbildning och religiös indoktrinering. Utbildningen
genomförs vanligtvis i träningsläger belägna i ödsliga delar av Somalia.
Utbildningsprogrammet går under namnet ”madaz jabis” (fritt översatt ”slå in
skallen”). Rekryterna delas in i grupper om tio som leds av en ”emir”. Ett fåtal
personer handplockas för självmordsoperationer och benämns som ”umniyat” (det
arabiska ordet för ”önskningar”).344
Eastleigh har identifierats som ett av de större naven för rekrytering tillsammans med
Isolio och Mombasa, flyktinglägret i Dabaab anses vara av något mindre betydelse. I
Eastleigh använder sig al-Shabaab av pengar som skickats från utlandet för att
finansiera operationer. Man har även investerat i lokal affärsverksamhet, inklusive
företag som används för att distribuera propagandavideors.345 Förutom Kenyas
fördelaktiga geografiska läge så exploaterar al-Shabaab även den grupp av somalier
som bor i Kenya, eftersom dessa ofta är sämre utbildade och lever under svårare
förhållanden jämfört med kenyaner.
Ett antal moskéer i Nairobis Pumwani-distrikt och Majengokvarteren i Mombasa har
identifierats som underjordiska rekryteringscentrum.346 International Crisis Group
(ICG) har nyligen rapporterat att en av al-Shabaabs ledare – Sheikh Ahmed Iman Ali
– är baserad vid Pumwani-moskén där han leder hundratals rekryter och även
grundade the Muslim Youth Center (MYC).347
Enligt FN:s Monitoring Group slog sig MYC officiellt tillsammans med al-Shabaab i
januari 2012 och är verksamma under ideologiska principer skapade av numera
avlidne Sheikh Abdoud Rogo (som var känd för sitt samröre med al-Qaida i
Östafrika).348
Dessa band framträder tydligt inte minst i den jihadlitteratur som skrevs av Anwar alAwlaki och nyligen kom i cirkulation. Anwar al-Awlaki var amerikansk medborgare
med rötter i Jemen och medlem av al-Qaida på den arabiska halvön och även
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verksam vid Pumwani-moskén.349 Ett av dess mål är att sprida den militanta
versionen av jihad från Somalia till Kenya.
MYC tros kunna dra nytta av de ökade spänningarna mellan stora delar av Kenyas
muslimska befolkning och den kenyanska staten, något som orsakats av politisk
marginalisering och trakasserier av myndigheterna. Exempelvis har somalier boende
i Kenya och kenyanska muslimer ofta gripits i stort antal i samband med storskaliga
anti-terroristoperationer.350 Det bör även noteras att al-Shabaab har lyckats rekrytera
kenyanska muslimer, i dagsläget anses omkring 500 kenyanska muslimer vara
aktiva inom al-Shabaab, ofta frestade med löften om en lön motsvarande 470 dollar
per månad.351
Al-Shabaabs rekrytering i Somalia är brutal och tär hårt på civilbefolkningen. Det är
vanligt förekommande att barn så unga som 11 år tvångsrekryteras, deras föräldrar
dödas vanligtvis om de protesterar. Under lång tid har al-Shabaab ansett att barn är
en lättillgänglig resurs som kan användas för att ge stöd till de stridande enheterna.
Det finns ett flertal olika sätt att bli tvångsrekryterad på. Ett sätt är att tvingas till att
genomgå paramilitär träning och så kallad dugsi, det vill säga en skolform där
koranstudier dominerar läroplanen. De traditionella lärarna är ersatta av al-Shabaabs
egna lärare som lägger fokus på indoktrinering.
Vidare ersätts de traditionella imamerna ofta av al-Shabaabs egna imamer som är
skolade i att predika om avvikande vägar från det förflutna och som dessutom utövar
en sträng social kontroll, speciell vikt läggs vid att upprätthålla förbudet mot att ta del
av underhållning, titta på film, lyssna på musik och utöva sport. Al-Shabaab
tillhandahåller också fysisk träning till både bortrövade och frivilliga rekryter.352
Vidare förekommer det att unga flickor förs bort för att giftas med individer
verksamma inom al-Shabaab eller tvingas till att ingå äktenskap med andra
personer. Al-Shabaab har en speciell enhet – Amniyat – som opererar utanför de
traditionella strukturerna för att kunna rekrytera spioner och utföra lönnmord (det är
även den enhet som ansvarar för administration, underrättelseverksamhet,
säkerhetstjänst och intern rättvisa).353
Al-Shabaab använder sig av en kontrollerad process för re-socialisering och desocialisering av de rekryter som är föräldralösa eller som lever i religiösa institutioner
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långt bort från sina hem.354 Dessa rekryter skärs av från sin tidigare omgivning och
socialiseras sedan in i en lämplig enhet inom al-Shabaab, som i sin tur håller
rekryten under strikt social kontroll vad gäller beteende och kontakt med omvärlden.
Sedan 2010 har nivån och omfattningen av al-Shabaabs tvångsrekrytering ökat
dramatiskt. Human Rights Watch presenterade nyligen en rapport där 164 somaliska
barn intervjuats.355 Dessa barn hade förts bort med tvång och tvingats gå med i alShabaab. Intervjuerna visar hur al-Shabaab rekryterar och hur brutalt detta går till. I
vissa fall fördes hela skolklasser bort, i andra fall rövades barn bort från parker,
lekplatser och sina hem. Ofta hotade al-Shabaab att mörda ett barns hela familj om
barnet ifråga inte följde med. Vid andra tillfällen använde de sig av pengar som
lockmedel eller genom att indoktrinera genom så kallade ”jihad-klasser”. De som
vägrade att gå med blev halshuggna eller fick armarna avhuggna.
Vistelsen i träningslägren kunde vara mellan tre veckor och i vissa fall upp till tre år.
Förhållandena i dessa läger var svåra, strikt disciplin uppehölls med stränga straff,
försök att fly därifrån resulterade i dödsstraff. Vid frontlinjerna använde al-Shabaab
barnen för olika understödjande funktioner och som mänskliga sköldar. Det finns
även otaliga vittnesmål om hur al-Shabaab har använt de yngsta barnen som
självmordsbombare.
Flickor genomled liknande umbäranden eftersom de fördes bort samtidigt som
pojkarna. De tvingades laga mat, städa och tvätta åt de vuxna medlemmarna i alShabaab. I vissa fall tvingades de att ingå äktenskap. Ytterligare ett problem var
risken för återrekrytering, och rädslan för att al-Shabaab skulle besöka deras hem
och bestraffa deras föräldrar och syskon. En framstående somalisk organisation,
med fokus på mänskliga rättigheter och barns rättigheter i samhället, uppgav att ”det
är uppenbart att al-Shabaab inte drar sig för att använda desperata åtgärder –
såsom att rekrytera barn – när den utsätts för press av den somaliska armén och
dess allierade. Orsaken till detta är att rörelsen lider av personalbrist.”356
Det danska flyktingrådet genomförde en så kallad ”fact-finding mission” i Somalia
2012. De fann att al-Shabaab använde sig av unga män och kvinnor för att lägga ut
så kallade IED:s och att de betalades med 50 dollar per genomfört uppdrag.357 Detta
överensstämmer väl med innehållet i andra rapporter som bland annat har visat att
medlemmar ur al-Shabaab erhöll ”20 dollar för en handgranatsattack, 30 dollar om
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de dödade en soldat och 100 dollar om de genomförde en granatkastarattack eller
en attack med en IED.”358 Ett flertal av dessa medlemmar hade tränats i läger
tillhörande al-Shabaab, där instruktörerna ofta kom från al-Qaida (dessa instruktörer
hade ofta tjänstgjort i Afghanistan).
Under 2007 började al-Shabaab använda sig av självmordsbombare. De var den
första somaliska grupp som gjorde det. I december 2009 genomförde de en attack
med självmordsbombare riktad mot en minister inom the Somali Transitional
Government (TFG). Vilket tidigare nämnts så genomfördes attacken då denne
bevistade en examensceremoni för medicinstuderande som hölls vid Shamo Hotel i
Mogadishu. 25 civila dödades och attacken kritiserades både i Somalia och av den
somaliska diasporan.
Denna attack som påminner om många attacker genomförda av al-Qaida, har
kritiserats av stora delar av den somaliska allmänheten, och lett till ett minskat stöd
för al-Shabaab i diasporan. Trots detta bakslag uppges exempelvis 300-400
somalier bosatta i Danmark sympatisera med och ge stöd till al-Shabaab.359
Rekrytering i diasporan följer andra och tämligen varierande mönster. Forskning om
individer som rekryterats till al-Shabaab från Minneapolis i USA uppvisar vissa
gemensamma drag: de flesta hade levt i flyktingläger, de hade kommit till USA som
tonåringar, många hade kommit i kontakt med mycket effektiva lokala nätverk för
rekrytering, de flesta var motiverade av nationalism, övergrepp mot de mänskliga
rättigheterna och den etiopiska ockupationen.360 I västvärlden finns en föreställning
om att det finns ett motstånd på lokal nivå mot den strikta tillämpningen av Sharia
som al-Shabaab anses utöva. Ironiskt nog ansågs al-Shabaab vara en rättvis
utövare av rättvisan i många somaliska samhällen och i diasporan.361
Al-Shabaab har använt sig av olika rekryteringstekniker, och har anpassat dem efter
målgruppen: (lokala ledare) var på rätt sida när den federala övergångsregeringen
faller, (lokala operatörer) ekonomiska incitament, tvång, våld, (diaspora i
grannländer) ekonomiska incitament, religiös patriotism, (diaspora i västvärlden)
religiös patriotism, (utländska rekryter i grannländerna) finansiella incitament och
skydd av islam, (utländska rekryter från västvärlden) globalt jihad.362
Denna variation innebär att al-Shabaab har använt sig av en mångfacetterad strategi
för att systematiskt förstöra kommunikationsutrustning, radioapparater och tv358
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anläggningar inne i Somalia samtidigt som man investerar i, och använder sig av
sofistikerad utrustning av hög kvalitet (till exempel videoutrustning) och sociala
medier för att finna rekryter i den somaliska diasporan och till andra grupper som
kämpar för global jihad och delar dess mål. Det är därför av yttersta vikt att utveckla
kontranarrativ för alla dessa sektorer i syfte att nå målgrupperna och på så sätt
förhindra att de rekryteras till al-Shabaab.

Mycket uppmärksamhet har givits angående spridningen av extremistiska hemsidor
och för- och nackdelar med att ta bort eller blockera innehåll som är av extremistisk
karaktär. De flesta experter är skeptiska till att enbart fokusera på att ta bort, förbjuda
eller censurera extremistiskt innehåll på olika hemsidor. Fördelarna anses överväga
nackdelarna. Sett ur ett underrättelseperspektiv finns det stora fördelar med att låta
dessa hemsidor vara aktiva. Aktiviteten på dem generar viktiga elektroniska fotspår,
att stänga ned dem skulle sannolikt endast leda till att de flyttas och återuppstår på
något annat ställe.
Med detta tillkommer ett antal frågeställningar om medborgerliga rättigheter. Vidare
utgör inte allt material på dessa hemsidor uppmaningar till våld (i synnerhet som det
finns chattrum och olika former av sociala medier parallellt med de mer statiska
hemsidorna som i första hand förmedlar extremistiska nyheter och propaganda).
Ansträngningarna borde i första hand läggas på att skapa ett kraftfullt kontranarrativ
som underminerar den våldsbejakande islamistiska extremismen sett ur de
potentiella anhängarnas och sympatisörernas synvinkel. Detta bör göras i synnerhet
då extremisternas egna meddelanden är felaktiga, motsägelsefulla eller saknar
legitimitet.
Strategin med kontranarrativ återspeglar de råd som gavs av Abu Yahya al-Libi, en
framstående medlem i al-Qaida. I ett uttalande från september 2007 hånade han
västvärlden och berättade hur al-Qaida kunde besegras: ”betona de uttalanden
gjorda av jihadister som tar avstånd från våld, publicera narrativ om jihadistiska
övergrepp riktade mot muslimer, slå er samman med muslimska religiösa ledare och
få dem att peka ut jihadister som avfällingar, stöd islamistiska rörelser som lägger
vikt vid det politiska arbetet på bekostnad av jihad, misskreditera och neutralisera
jihadistiska ideologer och redogör för de personstrider och dispyter om doktrin som
förekommer bland jihadister.”363
Även om vissa av dessa råd rör vid religiösa och doktrinära problem är det lämpligt
att inte ge sig in i en offentlig debatt rörande legitimiteten i vissa religiösa argument.
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Det finns en risk för att en sådan debatt leder till ökad status för extremisterna
eftersom den med all sannolikhet kommer leda till en nedåtgående spiral vad gäller
argument och motargument. Detta innebär inte att det inte finns något utrymme för
ideologisk konfrontation, men detta sköts mer effektivt av föreningslivet, inflytelserika
religiösa ledare och andra personer som kan ta debatten antingen offentligt eller
online.
Det finns ett otal exempel på fall där fristående organisationer varit framgångsrika,
från Libforalls arbete i Indonesien med världens största muslimska organisationer
Nadhlatul Ulema och Muhammidiyah till den 600 sidor långa fatwa som fördömde
terrorism och som skrevs av Shaykh-ul-Islam, Dr. Muhamed Tahir-ul-Qadri och
Pakistanska Khudi.
Det så kallade Radicalisation Awareness Network Working Group @Internet har
betonat att det är av grundläggande betydelse att använda sig av kontranarrativ över
tid eftersom det är ungdomar som utgör den primära målgruppen. I detta
sammanhang ”kan narrativen även betona det lidande dessa terroristattacker
orsakar (al-Qaida is killing Ummah), utmana al-Qaidas doktrinära sårbarhet,
underminera auktoriteten hos avsändaren (Who made you the leader, anyway?) och
angripa terroristernas varumärke (This is not what I signed up for!).”
En liknande metod rekommenderas av The Center on Global Counterterrorism
Cooperation, i detta fall är kontranarrativet fokuserat på att: 1) försvaga
personlighetskulter; 2) utmana extremisternas doktrin; 3) ändra på föreställningen att
terrorism som livsstil är något ärofyllt; samt 4) tillhandahålla ett kontranarrativ som är
”street-smart” och lokalt utvecklat.364
Lokala och relevanta initiativ av fristående organisationer och
samhällsrepresentanter utgör viktiga samtalspartners för att få till stånd en positiv
förändring eller alternativa planer för utveckling. Vidare måste man vara medveten
om att en trovärdig budbärare är lika viktig som själva meddelandet. Humera Khan
har hävdat att ”argument framställs av tre orsaker (rättfärdigande, övertalning och
förklaring) och en strategi som bygger på budskap måste ta hänsyn till tre faktorer
med tanke på den kontext mottagaren eller publiken befinner sig i (innehåll,
budbärare och medium för budskapet); kontranarrativ utgör en grundläggande
gruppering av alla rörliga delar.”365
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Utformningen av kontranarrativ måste ske med respekt för en ideologi stadd i
ständig förändring, och måste i synnerhet neutralisera fyra viktiga egenskaper hos
ideologin som företeelse: naturalisation, otydlighet, universalism och struktur.366
Utgångspunkten för att påverka narrativen måste ske genom att: utmana
antaganden, värderingar och betydelse (naturalisation), genom att angripa öppna
motsägelser (otydlighet), genom att engagera viktiga ledare och grupper i syfte att
skapa en åtskillnad mellan olika grupper, och för att förstärka ideologiska sprickor
(universalism) och slutligen genom att bryta ned institutionaliserade strukturer för att
skapa stress i systemet och ledarskapsstrukturen.367
Lärdomar eller goda exempel vad gäller kontranarrativ har utvecklats för att hantera
eller underminera al-Shabaabs attraktionskraft. Somaliska religiösa ledare på lokal
nivå har trovärdighet och inflytande i sina församlingar, något som förstärks av det
faktum att det somaliska samhället i hög grad är beroende av familjen och dess
vänskapskrets för spridandet av nyheter. Denna enkla metod för nyhetsspridning
fungerar utmärkt och gör det möjligt för medborgarna att få reda på vad som händer
på lokal nivå i Somalia.
En effektiv kommunikationsarena utgörs av radio och radioprogram, al-Shabaab lade
ned mycket tid och energi på att beslagta och förstöra kommunikationsutrustning.
Produktion och distribution av radioprogram är ett effektivt sätt att nå olika segment
av det somaliska samhället.368 En parallell teknik utgörs av somaliska forum för
nyheter och olika sociala forum som till exempel Facebook och Twitter. Dessa
arenor tillhandahåller ypperliga möjligheter att aktivt forma debatten om al-Shabaab.
Det är av yttersta vikt att försäkra sig om att det föreligger en robust brandvägg
mellan humanitärt bistånd å ena sidan och kontranarrativ å den andra sidan.
En viktig aspekt av denna verksamhet är att försöka införliva kulturella beståndsdelar
i budskapet som exempelvis musik, poesi eller lokala referenser som förstärker
budskapets trovärdighet. Dessa budskap bör även ta upp frågor som berör det
dagliga livet, som exempelvis den ekonomiska situationen och livsvillkoren för de
människor som al-Shabaab aktivt försöker rekrytera. Som tidigare nämnts är alShabaab mycket skickliga på att exploatera ekonomisk misär, de rekryterar ofta
personal genom olika ekonomiska incitament som sedan utsätts för religiös
indoktrinering.
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Vidare måste även lokala perspektiv tas med i budskapet. Jämlikhetsfrågor är viktiga
att lyfta fram om man framgångsrikt skall kunna engagera diasporan och erhålla
deras hjälp med att formge kontranarrativen. Denna process måste ta hänsyn till hur
känslor kan ageras ut i en extremistisk omgivning, något som undersökts nyligen
inom psykologisk forskning.369
Förståelse för hur olika ungdomsrörelser fungerar – idrottsrörelser, religiösa och
sociala rörelser – kan användas för olika program. Denna typ av initiativ kan spela
en viktig roll, i synnerhet om de kombineras med åtgärdspaket som lyfter fram
jämlikhetsfrågor och kvinnans möjligheter att fungera som en positiv motkraft i
familjen, i synnerhet som det är just familjen som tagit så mycket skada när unga
tvångsrekryterats eller anslutit sig frivilligt.370
I dessa sammanhang kan civilsamhället spela en viktig roll som initiativtagare till
olika åtgärdsprogram och som medlare i förhållandet mellan regering och
lokalsamhälle. Dessutom kan civilsamhällets aktörer fungera som en snubbeltråd
eller som ett lackmuspapper och på ett tidigt stadium tillhandahålla varningar för
extremistiskt våld. Sett ur ett sådant perspektiv är det viktigt att skapa lagstiftning
som gör det möjligt för civilsamhällets aktörer att arbeta inom olika typer av
ungdomsverksamhet.
Det är av stor betydelse att förstå att en av al-Shabaabs stora svagheter är dess
brutala beteende och den våldsamma taktik som används, rekryter finner den
motbjudande och den alienerar lokalbefolkningen. Watts har noterat att ”om ett
kontranarrativ anses nödvändigt för att bemöta al-Shabaab så måste det vara inriktat
på att avslöja dess våldsamma beteende snarare än att underminera dess religiösa
ideologi.”371
Al-Shabaab har klokt nog inte bara hävdat att de är taktiskt överlägsna sina fiender,
utan även att de är moraliskt överlägsna eftersom de kontinuerligt hävdar att varje
attack är en hämnd för attacker som utförts av AMISOM eller etiopiska förband.372
Detta budskap stöds i sin tur av deras engagemang i lösandet av klantvister runt om
i Somalia. Dessa tvister löses främst i sharia-domstolar, vilket är politiskt laddat,
eftersom det visar att den somaliska regeringen inte klarar av att tillhandahålla
nödvändiga sociala funktioner och institutioner.
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Ytterligare ett område som måste ges uppmärksamhet är frågan hur man bäst kan
bemöta al-Shabaabs narrativ om sociala orättvisor och om diskrimineringen av
etniska somalier i Kenya. Al-Shabaab exploaterar dessa utsatta grupper genom en
landsomfattande kampanj, där man systematiskt betonar de orättvisor som etniska
somalier utsätts för, som i regel lever under svåra socioekonomiska förhållanden och
ofta behandlas illa.
Netsannet Asfaw, ledare för IGAD Security and Peace Division, betonar att ”ett stort
antal anhängare och personer som är aktiva inom al-Shabaab i första hand har
lockats dit på grund ekonomiska orsaker, som exempelvis möjligheten att få göra
affärer i de områden som kontrolleras av al-Shabaab eller möjligheten att kunna
berika sig själv genom plundring.”373
Problematiken med upplevda orättvisor och diskriminering kan enbart bemötas
genom ett utvecklingsstöd som ges mot riktade mål och som är villkorat. Det är av
stor vikt att polis och rättskipande myndigheter ges adekvat utbildning vad gäller
mänskliga rättigheter och rättsäkerhet, något som är nödvändigt för att återskapa
företroende och tillit. Vissa har hävdat att ”utan ett formellt avradikaliseringsprogram
– eller ett fungerande kontranarrativ – så kommer den kenyanska regeringen
misslyckas med att bemöta al-Shabaabs förmåga att exploatera de sociala problem
som hemsöker den somaliska befolkningen.”374
Ungdomar i Östafrika utgör den primära målgruppen för kontranarrativ och riktade
insatser i form av olika avradikaliseringsprogram. Efter en nyligen genomförd
workshop om ungdomsradikalisering, genomförd av African Center for Strategic
Studies, fann man att två områden var förtjänta av speciell uppmärksamhet.
För det första borde speciell uppmärksamhet ges vad gäller ungas livsvillkor, ett
juridiskt ramverk bör skapas som gör det möjligt för civilsamhället att engagera sig i
projekt som är inriktade mot avradikaliseringsprogram för ungdomar.375
För det andra bör särskilda insatser göras för att ”stödja sådana aktiviteter som ger
den somaliska diasporan möjlighet att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med
dess jämlikar i Somalia.”376 I detta fall är det viktigt att notera behovet av ett
fungerande handledarskap och den viktiga roll som kan spelas av före detta
extremister. De sistnämnda utgör en kategori av budbärare som är mycket effektiva
och har hög trovärdighet.
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Det har under lång tid funnits en förståelse för att det är nödvändigt att göra
åtskillnad på avradikalisering och avhopp. Avradikalisering innebär en ”kognitiv
transformering, en fundamental förändring av förståelse, och en omvärdering i synen
på omvärlden, som ofta har skett på grund av något slag av traumatiska erfarenheter
av våldsamma ideologier.”377
Avhopp å andra sidan innebär en ”insikt om en förändrad roll för en missnöjd person;
denna förändring sker genom beteendemässiga och sociala förändringar,
exempelvis genom att bryta banden med en viss grupp, eller förändra den tilldelade
rollen inom denna grupp genom att förkasta gemensamma normer, värderingar och
attityder som är accepterade inom terroristnätverket.”378
Den forskning som genomförts på uppbrott från våldsbejakande och extremistiska
miljöer är i första hand fokuserad på ”tre kluster av teman och frågeställningar som
tycks orsaka tvivel och leda till avhopp: ideologiska tvivel, tvivel avseende ledarskap
och gruppen, samt avslutningsvis tvivel angående personliga och praktiska
frågor.”379
Det finns vidare en uppsjö av bakomliggande motiv som leder till att ett personligt
engagemang i våldsbejakande extremism omvärderas; personliga erfarenheter av
våld, man finner en partner, närmare och tätare kontakt med omvärlden, man bryter
en påtvingad isolering, en känsla av att ha blivit förrådd, sviken eller övergiven av
gruppen eller enbart en längtan efter ett vanligt liv.
Dalgaard-Nielsen hävdar att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv (och då i
synnerhet kognitiv dissonans, reactance theory och forskning om att övertyga)
föreligger indikationer på vikten av att identifiera svaga punkter i det kognitiva
försvaret. Misslyckas detta föreligger en risk för att den aktuelle individens
engagemang i våldsbejakande islamistisk extremism förstärks.
Man bör undvika att försöka övertyga en sådan person med välgrundade och logiska
argument, det är betydligt mer effektivt att kringgå det kognitiva försvaret och
använda sig av effektiva personliga narrativ och historier som används vid en väl
avvägd tidpunkt.380
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Ett antal avradikaliseringsprogram har inletts i stater som påverkas av terrorism
kopplad till al-Qaida, exempelvis i länder som Singapore, Indonesien, Malaysia och
Saudiarabien. Andra typer av avradikaliseringsprogram har startats i fängelser i
Europa och på andra håll i världen. En utvärdering av dessa tämligen disparata
program vad gäller framgång – oavsett variationer i deras innehåll – måste ta hänsyn
till kulturell kontext, bryta banden mellan re-socialisering och emotionellt stöd.
Vidare måste hänsyn tas till den ideologiska utmaningen och behovet av kritiskt
tänkande, förmedlat av trovärdiga samtalspartners eller före detta extremister.381 Det
är även allmänt ansett att civilsamhället kan spela en viktig roll vad gäller att stödja
och förstärka statliga program för avradikalisering.382
I juli 2012 publicerade den somaliska övergångsregeringen (the Somali Transitional
Government, TFG) tillsammans med AMISOM ett ramverk riktat mot tidigare
medlemmar i al-Shabaab. Syftet var att etablera ett ramverk för ”säkerhets- och
skyddsåtgärder avseende mottagandet och re-integrering av före detta extremister
som tar avstånd från väpnad kamp.”383
Detta rehabiliteringsprogram, med en budget på 19 miljoner dollar, är fokuserat på
att tillhandahålla livets nödtorft till före detta extremister. Detta sker bland annat
genom att tillhandahålla utbildning i hantverk, mekanik och mera traditionella yrken
såsom metallarbetare, skräddare, elektriker, jordbruk och fiske.”384
Som ett led i detta projekt erbjöd den somaliska övergångsregeringen i augusti 2012
en amnesti. Dessutom infördes ett belöningssystem där man betalade 500 dollar för
inlämnade vapen som tillhört al-Shabaab. Även den kenyanska regeringen har
erbjudit amnesti för de som lämnar al-Shabaab.385
Ett otal avradikaliseringsprogram har inletts av den somaliska regeringen runt om i
Somalia. Enligt en somalisk expert är de i många avseenden undermåliga, då de i
mångt och mycket enbart utgör ”förvaringscentra där före detta gräsrötter från alShabaab sitter och väntar dagarna i ända och tuggar khat.”386
Det finns dock ett avradikaliseringsprogram i Mogadishu som finansieras av andra
länder och som har tillgång till utländsk expertis och ledning vilket anses vara
välfungerande. Detta program genomförs i samarbete med den somaliska
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säkerhetstjänsten och är strängt inriktad på avradikalisering, där deltagarna har
tillgång till olika typer av stöd, handledning och yrkesutbildning.387 Endast ett fåtal av
deltagarna har avvikit eller hoppat av från detta program.
Personer med ett förflutet som extremister kan utgöra väldigt trovärdiga och effektiva
budbärare. Enligt kontravåldsnätverket Against Violent Extremism (AVE) bör de
initiala motåtgärderna vara fokuserade på att: koppla samman personer som
befinner sig i riskzonen med personer som kan tjäna som positiva förebilder samt
skapa ett varumärke och ett nätverk för tidigare extremister där de kan verka för
avradikalisering.388 Enligt EU:s RAN INT/EXT Working Group och AVE kan före detta
extremister användas för att utbilda ungdomar, göra interventioner i skarpa lägen,
utbilda polis och socialarbetare samt ge råd till beslutsfattare.389

Enligt Yassin Musharbash, tysk journalist och expert på terrorism, så började
personer – utländska stridande eller utlandsrekryterade personer – bosatta i
Tyskland att söka sig till konfliktområden under 2006. Detta skedde längs med två
olika spår.
Det första utgjordes av den så kallade Sauerland-cellen som hade etablerat kontakt
med the Islamic Jihad Union och övertalades till att utföra terroristattacker i samband
med medlemmarnas återkomst till Tyskland. Det andra spåret utgjordes av bröderna
Chouka från Bonn. Dessa hade tillbringat ett år i Jemen tillsammans med jihadister
innan de reste vidare till Waziristan, där de sökte sig till the Islamic Movement of
Uzbekistan.390
Merparten av resorna genomfördes längs med rutten Istanbul-Teheran-Zahedan
eller Mashad och sedan vidare till Quetta eller Banu, vanligtvis med hjälp av
förfalskade afghanska flyktingdokument.391
En av nyckelpersonerna bakom de tyska utländska stridande var Aleem Nasir.
Denne person rekryterade den marockanskfödde Bekkay Harrach som flitigt reste
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runt i Jemen, Pakistan, Turkiet, Iran och Irak, för att till sist söka sig till ett av alQaidas träningsläger 2007.392
Ett flertal av den första vågen av tyska rekryter som tog sig till Pakistan hade
kopplingar till salafister i Ulm och till Multikulturhaus i Neu-Ulm, beläget i sydvästra
Tyskland. I första hand riktades rekryteringsförsöken mot tyskar av turkisk
härkomst.393 En gruppering som går under namnet the Islamic Jihad Union (IJU)
hade sitt högkvarter i Mir Ali i norra Waziristan och kom att ingå en allians med alQaida och det så kallade Haqqani-nätverket.
Fallet med den tyska Sauerland-cellen 2007 kom att generera viktig kunskap vad
gäller rekrytering i Tyskland och vilka personer som reste till träningsläger i Pakistan
och fick utbildning där. Sedan 2006 har utländska stridande tagit sig till Waziristan
under förevändningen att de skulle slåss mot de NATO-ledda ISAF-förbanden i
Afghanistan för att sedan återvända till Tyskland för att där utföra terrorattentat.
Under senare tid tycks denna verksamhet ha tilltagit i omfattning, enbart under 2009
tog sig minst 40 tyska medborgare till olika träningsläger.394
Den fyra man starka Sauerland-cellen var de första att ta sig till Waziristan och söka
sig till the Islamic Jihad Union (IJU). IJU är en utbrytargrupp från the Islamic
Movement of Uzbekistan som har rekryterat ett flertal tyskar, som anslutit sig till dem
och genomgått utbildning i deras träningsläger.
Saurland-cellen skulle ursprungligen ta sig till Tjetjenien eller Irak men hamnade
istället slumpmässigt i Pakistan. Orsaken till detta var att cellens medlemmar stötte
på azeriska jihadistrekryterare när de befann sig i Syrien för studier. De gavs
möjligheten att resa till norra Kaukasus via Pakistan. När de väl befann sig i Pakistan
genomgick de utbildning i hantering av skjutvapen och sprängmedel. Efter en tid
började de under ledning av IJU att planera en attack som skulle genomföras i
Tyskland.395
De tyska myndigheterna inledde Operation Alberich under 2007 och upptäckte då
planerna på en terroristattack, som bland annat involverade tre bilbomber riktade
mot amerikansk militär i Tyskland samt att andra tyskar rekryterats och sökt sig till
träningsläger i Waziristan.
En av de viktigaste rekryterarna var Eric Breininger. Denne person började figurera i
tyskspråkiga propagandavideors där han uppmanade tyska jihadister att ansluta sig
till dem i Pakistan. Breininger berättade i sina internetmemoarer ”The Road to
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Jannah” att det största problemet han upplevde i denna miljö var språkbarriären och
känslan av att vara isolerad och ensam i träningslägren.396 Hösten 2009 anslöt sig
Breininger till tyska Taliban Mujaheedin, en tysk kontingent ansluten till talibanerna.
Han dödades i april 2010. Denna kontingent lockade till sig än fler tyska frivilliga,
samtidigt som den stred för talibanerna.397
Enligt Cruickshank ”lämnade i genomsnitt fem personer Tyskland varje månad under
perioden 2010-2011”398 för att genomgå träning i Waziristan.
En av de viktigaste tyska rekryterna var Ahmad Sidiqi. Han blev radikaliserad i en
moské i Hamburg (den så kallade al-Qodsmoskén där även 11 september-kaparen
Mohammed Atta var verksam). Sidiqi reste till Pakistan 2009 och hamnade i
Masoud-regionen belägen i södra Waziristan, där han förhördes ingående av IMU
innan han gavs tillträde till träning och vapen.399 Efter en tid hoppade han av till alQaida, där han fick i uppgift av den mauretanske Sheikh Mohammed Younis att
återuppbygga en al-Qaidacell inne i Tyskland tillsammans med en annan tysk
medborgare, Rami Makanesi.400
Denna terrorcell ådrog sig uppmärksamhet i hela Europa under perioden augustiseptember 2010. Så gott som alla dess medlemmar greps.
Identifieringen av dessa rekryter underlättades av ett antal officiella varningar från de
tyska underrättelsetjänsterna. Det fanns tämligen tydliga indikationer på att al-Qaida
planerade att genomföra en större terroristattack två veckor efter det tyska valet
2009 utifall att valet vanns av partier som var positivt inställda till att stanna kvar i
Afghanistan.401

Ett flertal av de tyska propagandafilmerna ”romantiserar tillvaron i träningslägren, det
lidande som drabbar civila muslimer skildras ingående och blodigt och martyrskap
glorifieras.”402 Enligt forskaren Nico Prucha innehåller ”det material som IJU
producerar antingen en uppmaning till muslimer i Tyskland att ansluta sig till dem
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eller så innehåller de ett avståndstagande till det tyska samhället och söker
uppmuntra så kallade ensamvargar att utföra egna attacker.”403
De mest framstående personerna i IMU:s avdelning för propaganda, Jund Allaha
(fritt översatt till ”Guds Soldater”), är bröderna Chouka som nyligen spred videofilmer
och ljudfiler som hyllade de mord som utfördes av Muhammad Merah i Frankrike
(”Riddaren av Tolouse”), och den våldsamma demonstration som genomfördes av
salafister, där man bland annat skanderade död åt medlemmar av det tyska
populistiska högerpartiet Pro-NRW.404
De tyska myndigheterna har framgångsrikt använt sig av desillusionerade utländska
stridande som frivilligt brutit med jihad efter sin vistelse i träningslägren i Mir Ali,
Miran Shah och andra platser i Waziristan. Förhör som genomförts med dessa
personer, som ofta gjorts i samband med att de gripits i Turkiet innan de utlämnats
till tyska myndigheter, visar att levnadsvillkoren i dessa läger tycks vara kaotiska och
svåra. Den träning som ges är undermålig, det finns en utbredd rädsla för utländska
spioner och suset av drönare är ständigt närvarande. En avhoppare beskriver Mir Ali
på följande sätt: ”trettio olika organisationer är verksamma i området och alla är
osams med varandra.”405
Ett flertal av rekryterna har haft för avsikt att ta sig till Tjetjenien, men hamnar till sist i
Pakistan ”eftersom de inte har några kunskaper om krigszonen. De har väldigt dåliga
kunskaper om konfliken och ofta förvånansvärt dåliga kunskaper om den religion de
hävdar att de försvarar.”406
Höjdpunkten av rekrytering av tyska medborgare under 2009 tycks ha sammanfallit i
tid med ett ökat tryck på al-Qaida att snabbt träna de utländska rekryterna. Dessa
rekryter granskades inte speciellt noggrant och gavs en kortare utbildning av inte fullt
så kvalificerade instruktörer.407
Den intensiva drönarkampanjen har medfört att det är svårt att bedriva meningsfull
träning i Pakistan, det är dessutom svårt att resa till Waziristan utan att upptäckas.
Antalet drönarattacker i området ökade från 54 under 2009 till 122 under 2010. Detta
har i sin tur bidragit till att skapa paranoia inom al-Qaida, rädslan för spioner är
utbredd vilket i sin tur har medfört att det är svårt att etablera kontakt med utländska
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rekryter. Detta har påverkat den tid som finns tillgänglig för träning, i vissa fall har
den kortats ned till en eller två veckor.408
Enligt Richard Barrett – tidigare ledare för FN:s al-Qaida och Taliban-kommitté – så
visar de videors som nu produceras av IJU idealiserade bilder av barnfamiljer: ”en
plats att leva på, inte bara träna och sedan resa tillbaka”.409 Än en gång har det
budskap som förmedlas i denna typ av propagandavideos förändrats. Till detta
tillkommer de nya konflikter som uppstått som exempelvis Syrien och Sahel. Dessa
platser skapar nya arenor vilket påverkar flödet av utländska stridande åtminstone
kortsiktigt.
Vidare finns det en tendens till att söka tillflykt i Egypten. Tysk underrättelsetjänst har
där kunnat se hur en ”tysk koloni av salafister” har skapats av dussintals av salafister
tillhörande Millatu Ibrahims organisation. I februari 2013 spred Global Islamic Media
Front – som har kopplingar till al-Qaida – ett lätt förtäckt mordhot riktad mot Angela
Merkel och Barack Obama. Man förutspådde även förstörandet av det tyska
parlamentet och varnade för att ”huvuden skulle rulla.”410
Sedan 2009 är det straffbelagt i Tyskland att delta i träningsläger för terrorister.

Den våldbejakande islamistiska extremismens dragningskraft följer ett tydligt alQaida-inspirerat metanarrativ som både har en ideologisk och en emotionell
dragningskraft. Förmågan att dra isär de olika komponenterna är avgörande för att
konstruera ett kontranarrativ på sikt. Här ligger västvärlden långt efter i att
avlegitimera budskapen som attraherar ungdomar att ansluta sig till våldsbejakande
extremistiska miljöer och konflikter. Internet har blivit en viktig arena för spridningen
av våldsbejakande budskap, propaganda och rekrytering som behöver bemötas i det
förebyggande arbetet.
Al-Shabaab är en brutal organisation som inte drar sig för att tvångsrekrytera barn
och ungdomar eller brutalisera befolkningen för sitt ideologiska syfte. Samtidigt
utövar al-Shabaab påtryckning mot civilbefolkningen för att finansiellt samla in medel
för att fortsätta sin kamp. I många fall har man lyckats utöva påtryckning mot rekryter
och deras familjer inom diasporan. Det är av vikt att påvisa al-Shabaabs
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skoningslösa rekryteringsstrategi i diasporan och mot lokala civilbefolkningen i
Somalia och Kenya.
Rekrytering av extremistgrupper i Pakistan mot väst och framförallt sympatisörer och
rekryter i Tyskland har varit markant. Eftersom omfånget av tyska rekryter var
omfattande 2009-2010 så påbörjade tyska myndigheter åtgärder för att förhindra
resandeproblematiken. Ett av de viktigaste verktygen var att påvisa den hårda
verkligheten för tyska eller västerländska rekryter när de väl anlände till
träningslägren, det återstår dock mycket arbete på detta område.
Bemötandet av våldsbejakande metanarrativ är ofta en mycket komplicerad uppgift.
Oaktat på vilket sätt det bemöts och utmanas så förblir det en svår utmaning att
stävja radikalisering och rekrytering till våldsbejakande väpnade grupper utomlands.
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Detta kapitel behandlar övergripande förebyggande åtgärder och projekt på såväl
nationell som lokal nivå. Fokus ligger specifikt på de projekt med goda praktiska
erfarenheter och insatser gentemot diaspora och civilsamhälle. Problematiken vad
gäller utländska stridande är på många sätt inbäddad i samhället. Det är i samhället
personer rekryteras av radikaliserade individer och nätverk och där de också
uppmanas att resa utomlands. I dessa samhällen återfinns de individer som tidigare
deltagit i väpnad kamp eller träningsläger och sedermera introducerar eller förstärker
extremism och finner nya rekryter.
Till skillnad från taktisk kontraterrorism så kräver förebyggande verksamhet effektiva
åtgärder och initiativ från det lokala samhället. Att förhindra individer från att ansluta
sig till terrorgrupper utomlands skiljer sig därmed inte avsevärt från andra
förebyggande åtgärder med att till exempel upptäcka och förhindra våldsbejakande
islamistisk extremism.
Varje åtgärd är av naturliga skäl kontextbunden men generiska lärdomar dragna från
tidigare strategier, program och projekt är mycket viktiga att ta i beaktande vid
upprättande av nya åtgärder. Tidigare lärdomar kan verka som inspiration och vara
metodologiskt adekvata – dock är det viktigt att poängtera att det finns naturliga
begränsningar i överförande av andra och tidigare åtgärdsprogram och modeller.
Nedan följer en presentation över förebyggande åtgärder i Storbritannien,
Nederländerna, Tyskland och Danmark.

Upprättandet av Storbritanniens strategi mot terrorism (CONTEST), som påbörjades
redan innan terroristattentaten 11 september 2001 skapades utifrån en rad
potentiella katastrofer som exempelvis den så kallade ”millenniebuggen”, mul- och
klövsjuka, översvämningar och bränslekriser. Detta ledde till upprättandet av ett
sekretariat för civil krisberedskap och ett sammanförande av civil krisberedskap,
krishantering och kontraterrorism under en doktrin. Detta i syfte att förebygga och
förhindra att den nationella infrastrukturen inte fallerar under en större kris.
Arkitekten bakom CONTEST-strategin var premiärminister Tony Blairs säkerhetsoch underrättelsekoordinator Sir David Omand. Omand menade att det
underliggande strategiska syftet med strategin var att säkerställa att ”människor kan
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bedriva sina vardagliga rutiner med en känsla av frihet och självsäkerhet.”411 Det
centrala konceptet i strategin var ”nationell motståndskraft” (”national resilience”)
vilket innebär att samhället besitter förmåga att stå emot en kris och sedan snabbt
kunna återhämta sig.
Inom den förebyggande delen är motståndskraft (”resilience”) konceptualiserat som
att ”undvika eller minimera polarisering i samhället.” Detta krävde en utveckling av
strategin som inbegrep ”hearts and minds” i arbetet med landets muslimska grupper.
Förtroendeskapande kommunikation och dialog med muslimska grupper var
väsentligt i det förebyggande arbetet.
Terrorattentaten i London 7 juli 2005 ökade oron för att radikalisering mot
våldsbejakande islamistisk extremism var ett allvarligt problem vilket innebar att
CONTEST-strategin kom att bli en viktig övergripande strategi. Strategin inbegriper
16 departement, de tre underrättelsetjänsterna samt polisen. Den förebyggande
delen av strategin består av fem huvudsakliga mål där det övergripande målet är att
hindra människor från att stödja eller bli terrorister.
De fem målen är att:


Underminera extremistisk ideologi och stödja åsikter i mittfåran.



Avvärja de individer som är aktiva och pådrivande i radikalisering och stödja
sårbara institutioner, fängelser, skolor etc.



Stödja individer som är sårbara för rekrytering och radikalisering.



Öka samhällets motståndskraft.



Uppmärksamma missnöjen (som betydelse i radikaliseringen till
våldsbejakande extremism).412

Det förebyggande arbetet har ökat över tid, från en budget om 6 miljoner pund 2006
till 140 miljoner under 2008-2009 för att sedermera sänkas till 47 miljoner under
2009-2010 och 36 miljoner pund 2011/2012.413 Ett allt större fokus har varit att
leverera till lokala myndigheter och organisationer.414 Koncentrationen av arbetet har
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varit omfattande lokal rådgivning och samverkan med samhällsbaserade initiativ för
att motverka och få individer ur radikalisering.
I oktober 2006 introducerades en fond för att förebygga våldsbejakande extremism
(Preventing Violent Extremism Pathfinder Fund) och stödja lokala myndigheter och
utvecklingsprogram med en budget om 6 miljoner pund vilket inbegrep 70 lokala
myndigheter.
Under 2008 utökades det förebyggande arbetet till att inbegripa hela Storbritannien.
Tillsammans med detta så utvecklades National Indicator 35 (NI35), som ett verktyg
för att mäta lokala myndigheters engagemang och förståelse för det muslimska
samhället – i syfte skapa motståndskraft mot våldsbejakande islamistisk extremism.
Budgeten för det förebyggande arbetet kom sedermera att utvidgas i och med
etablerandet av vidare insatser och åtgärder från lokalpolis, verktyg för skolor och
statens remissystem inom Channel. Channel är det program som syftar till att stödja
de individer som befinner sig i riskzonen för våldsbejakande extremism. Programmet
bedrivs av flertalet myndigheter och är det huvudsakliga verktyget för lokalt
förebyggande insatser.
Revideringen av Prevent-strategin 2011 utmynnade i ifrågasättande av dess fokus,
effektivitet, partnerskap och framförallt några av strategins oavsiktliga följder och
konsekvenser. Den största utmaningen vid revideringen var att besluta om vad man
egentligen skulle uppnå med strategin. Var målet underrättelseinhämtning, skapa
sammanhållning i samhället eller motverka våldsbejakande extremism?
En uppskattad kostnad av Prevent-strategin under perioden 2006-2009 är 90 000
pund om dagen för omkostnader av ”mjuka” projekt som är mycket svårdefinierade
och endast marginellt relevanta för att förebygga extremism.415 Delar av
finansieringen hade också inbegripit stöd till organisationer med extremistisk
agenda. Faktum är att granskningen av strategin 2011 identifierade att endast 20
procent av projekten var koncentrerade mot terrorism och de mest sårbara
individerna och sektorerna.416
Den brittiska gränsmyndigheten (United Kingdom Border Agency, UKBA) har en
viktig roll i att förebygga utländska stridande då de övervakar individers resemönster.
Detta sker bland annat genom så kallade ”E-borders” för de som reser utanför
Schengen samt genom bilateralt samarbete med bland annat Pakistan för att
identifiera eventuella terroristers och kriminellas in- och utpassering till landet.
Därtill kan individer som anses utgöra en säkerhetsrisk bli föremål för ”Terrorism
Prevention and Investigation Measures” (TPIM), restriktioner för internetanvändning
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samt att behöva uppge vem eller vilka de har för avsikt att träffa. Dessa åtgärder
avser att hindra individer från att involveras i terrorrelaterade handlingar samt
förhindra att individer som är föremål för misstanke om terroristbrott reser till
konfliktzoner eller deltar i träningsläger för terrorister. Sedan 2011 återfinns nio fall
av åtgärder vidtagna inom ramen för TPIM.

Storbritannien har en lång historia med antiterroristlagstiftning och ett batteri av
juridiska åtgärder mot terrorismrelaterade brott. Sedan 1997 har man infört fem nya
antiterroristlagstiftningar. Dessa juridiska verktyg omfattar bland annat en avsevärd
förlängning av tillåten frihetsberövning, från 7 till 14 dagar, innan åtal väcks, förbud
mot ”glorifiering” av terrorism samt innehavande av terroristmaterial. Det ger också
möjlighet att frysa misstänkta terroristers finansiella tillgångar.
Det kanske mest kontroversiella verktyget har varit så kallade ”control orders” som
möjliggjorde omfattande restriktioner mot personer misstänkta för terrorism på
obestämd tid.417 Efter stark kritik från politiker och mänskliga rättighetsorganisationer
ändrades restriktionsförhållanden till TPIM:s som har en 2-årig tidsbegränsning
innan omprövning.418 Dock höll brittiska myndigheter 52 individer enligt control
orders mellan perioden 2005-2011. Övervakningskostnaden för dessa
terrormisstänkta med hemrestriktioner uppskattades till över 170 miljoner kronor.419
Ett annat kontroversiellt juridisk verktyg är polisens s.k. ”stop-and-search”
befogenheter som möjliggör att polisen kan stoppa misstänkta individer på relativt
lösa grunder. Från olika håll har kritik riktats mot att man löper 42 gånger större risk
att stoppas om man var från Pakistan än om man var ”vit” och därmed riskera att
förhöras i upp till 9 timmar för att verifiera om man har terrorkopplingar.420
Oavsett grunderna för poliskontroller så har dessa juridiska verktyg uppfattats
diskriminerande av etniska och religiösa minoritetsgrupper. Av 6440 personer som
stoppades och fördes av polis i mer än en timme så behöll man 42 personer i förhör i
mer än sex timmar.421 Enligt Inrikesministeriet (Home Office) har dessa befogenheter
resulterat i cirka 20 åtal årligen under perioden 2005-2009.422

417

Natalie Hanman, “Explainer: Terrorism legislation”, The Guardian, 22 januari 2009.
För en översikt av Storbritanniens terroristlagstiftning:
http://www.rusi.org/downloads/assets/UKTA3.pdf
419
Robin Brant, “New error laws could be less effective”, BBC News, 26 mars 2012.
420
Alan Travis, ‘Stop and detain counterterrorism powers may be scaled back’, The
Guardian, 13 september 2012.
421
Ibid.
422
Ibid
418

156

Enligt den brittiska terroristlagstiftningen från 2006 är det kriminaliserat att delta i
terroristträningsläger.



Att bemöta terrorismens ideologiska utmaning och det hot som uppstår från
de som bejakar terrorism.



Att förhindra människor från att bli involverade i terrorism och försäkra sig om
att de får adekvat rådgivning och stöd.



Att arbeta med sektorer och institutioner där det finns risk för radikalisering
som bör tas i beaktande.

Prevent-strategin har genomgått en omfokusering och omprioritering om vilka
områden som befinner sig i riskzonen. 25 lokala myndigheter har identifierats, varav
15 är i London, där finansiering kanaliserats till specifika projekt genom lokala
koordinatorer (Local Community Prevent Coordinators) som samverkar med
lokalsamhället, föreslår nya projekt och bevakar dess implementering och effektivitet.
Arbetet sker genom rådgivning från brittiska Inrikesministeriet. Channelprogrammet
inom Prevent-strategin är ett centralt verktyg där riktade insatser bedrivs genom
projekt.

Channels remissprocess är en bred samhällsbaserad mekanism där insatser
skräddarsys genom att identifiera individer som befinner sig i riskzonen för
radikalisering – i likhet med de brottsförebyggande remisserna. Angreppssättet för
detta är att använda redan existerande samarbeten mellan lokala myndigheter, polis,
lagstadgade partners och representanter från lokalsamhället. Denna panel som
består av ett samarbete mellan flertalet myndigheter gör omfattande
riskbedömningar av remisser på individnivå och skräddarsydda åtgärder som ger
fokuserat och hållbart stöd.
Särskilda indikatorer för sårbarhet används som guidning och kan bland annat
inkludera innehavande av litteratur om våldsbejakande islamistisk extremism,
förändring av beteende, uttryck för extremism, försvarande av våldshandlingar,
kopplingar till redan kända extremister eller försök med att rekrytera utomstående till
en extremistisk ideologi.423
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Dessa sårbarhetsindikatorer används som vägledning men dock inte information för
beslut om remisser då de endast är gediget genomgångna för att säkerställa att
individerna är sårbara mot våldsbejakande islamistisk extremism. Procedurerna är
mycket stringenta i syfte att eliminera falska positiva fall då fel i remisserna anses ha
potentiellt negativt inflytande på minoritetsgrupper i samhället.
Det finns tre typer av insatser: universella insatser och stöd (mentorskap, aktiviteter
inom såväl som utanför skola, stöd från familjer); målinriktade insatser; samt stöd till
specialister då en polisiär utredning kan vara nödvändig.424
Denna panel bestående av flertalet myndigheter bedriver oberoende och
gemensamma bedömningar av remisser och utvecklar skräddarsydda stödpaket
samt erbjuder: rådgivning, inklusive rådgivning med fokus på trosuppfattning; civilt
engagemang; arbete med stödjande nätverk och allmänna tjänster i utbildning;
arbete; hälsa och bostad.
Varje enskilt fall återgranskas var sjätte månad för att godkänna att en individ
avslutar programmet eller gör en ny bedömning att mer adekvata stödpaket bör
utvecklas. Återgranskningen bedrivs enligt principerna behov, proportionalitet och
laglighet.425
Channel skapades i april 2007 som ett pilotprojekt av Inrikesministeriet vilket
genomfördes vid två polisdistrikt. Sedermera har projektet kommit att innefatta större
delar av England och Wales med mer än 1120 utförda remisser sedan dess
implementering och fram till december 2010. Utifrån de 1120 remisserna så har det
endast vid 286 remisser (26 procent) bedömts finnas en benägenhet för individer att
hamna i våldsbejakande extremism.426 En mer aktuell siffra avseende Channels
arbete gavs nyligen då det framhölls att 2500 personer fått remiss till Channel mellan
januari 2007 och december 2012 och där 500 personer bedömdes lämpliga för
avradikalisering.427
Även om Channel varit fokuserat på islamistisk extremism har det sedermera
skräddarsytts för att även anpassas för de ökade nivåerna av högerextremistiska
aktiviteter. En stor fördel med programmet är att det inte är finansiellt kostsamt då
större delen av kostnaderna är skapade genom existerande departementala
strukturer och att det finns tydliga kriterier för effektivitet om en specifik insats
fungerar eller ej.
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Channels angreppssätt har inte skett utan kritik då det kräver att lokala partners är
lyhörda och har till uppgift att identifiera tidiga indikationer på radikalisering – vilket är
notoriskt svårt. Vissa ifrågasätter också huruvida det finns en
underrättelsekomponent i Channelarbetet som fungerar som flera syften till Preventmålen för att skapa och främja tillit och en öppen debatt i det muslimska samhället.

”The Radical Middle Way”428 är ett gräsrotsinitiativ som syftar till att formulera en
relevant allmän förståelse för islam som dynamisk, proaktiv och relevant för unga
brittiska muslimer. Projektet som startades 2006 organiserar allmänna föreläsningar,
seminarier, workshops och kulturella evenemang som är grundade i religiösortodoxa lärdomar. På många sätt så skapar initiativet levande och dynamiska
plattformar för dialog som för samman forskare, aktivister och artister för att
överbrygga åtskillnader mellan religioner.
Radical Middle Way är baserat på principerna ”att ta avstånd från all typ av terrorism;
åtagande av återkomsten av barmhärtighet; allmännytta; omsorg för social rättvisa
som symboliska islamska plikter; åtagande för framväxten av en distinkt brittisk
muslimsk identitet som uppmanar till ett aktivt deltagande från brittiska muslimer i det
sociala, offentliga och ekonomiska brittiska samhällslivet; samt att inspirera unga
människor att bli aktiva ombud för fred och positiv förändring i deras lokalsamhällen.”429
Denna internetbaserade plattform skapar ett rikt och dynamiskt forum för
evenemang, debatt och dialog om frågor som påverkar muslimska ungdomar.
Forumet förser utbildning för ungdomar och socialarbetare och ger dem kunskap om
extremism och hur man kan motverka det. Detta ges av muslimska företrädare till
muslimska samhället vilket bygger på ett extraordinärt globalt nätverk av forskare,
aktivister och artister.
I Storbritannien har Radical Middle Way levererat fler än 170 evenemang med mer
än 75 000 deltagare. De har också lanserat omfattande kampanjer i Indonesien,
Pakistan, Mali och Sudan för att skapa liknande brobyggande plattformar i syfte att
minska åtskillnaden mellan öst och väst samt mellan islam och andra trosuppfattningar.430
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Active Change Foundation etablerades 2003 och är baserat i Walthamstow i
nordöstra London. Programmet är ett välgörenhetsprojekt riktat mot missnöjda
ungdomar med muslimsk bakgrund i syfte att skapa engagemang och egenmakt för
att hantera en rad olika problemområden. Programmet involverar bland annat frågor
som rör kriminella gäng, vapen och knivar, gatuvåld samt rekrytering till
våldsbejakande extremism och terroristnätverk.431
Active Change Foundation har framförallt arbetat proaktivt med sydasiatiska och
karibiska gäng och utifrån deras tidigare profiler utvecklat en unik kunskap om
sociala, kulturella och troendefrågor som bör tas i beaktande vid alla olika fall.432
Hanif Qadir, som är projekt- och programansvarig, var tidigare rekryterad till al-Qaida
och reste till Afghanistan för att delta i träningsläger för terrorister. Qadir lämnade
sedermera detta efter desillusionering och interna stridigheter mellan rekryterna
samt på grund av själva sakfrågan.
Inom programmet har det upprättats ett ungdomscenter som verkar som ett forum
för personal att identifiera potentiella problem rörande exempelvis kriminalitet,
gängbildning eller extremism. Ungdomscentret är ”komplett med gym,
boxningsklubb, bönerum, matsal, tysta rum, tv-rum, tillgång till internet, tillflyktsort
från våld i hemmet samt en bilverkstad.”433 En stor del av arbetet är baserat på att nå
ut till ungdomar i samhället och upptäcka problem. Sedermera vidtas åtgärder för att
för att ge individerna en sund livsstil genom arbete, utbildning och sunda värderingar.
Flertalet inom den frivilliga personalstyrkan har en tidigare bakgrund i ungdomsgäng
och kriminalitet och därmed den nödvändiga åtkomsten till och trovärdigheten inom
de lokala områdena. Mentorerna som är avsedda att nå ut till ungdomarna får
regelbunden kompetensutveckling vad gällen mentorskap samt scenariobaserade
övningar innan de bedriver fältarbete.
En av de största framgångarna med programmet har varit programmet för unga
ledare, vilket sammanför ungdomar involverade i extremism, gäng och kriminalitet
tillsammans med ”brandmän, våldtäktsoffer, poliskommissarier och sambandsmän i
samhället, offer och gärningsmän för knivbrott, armégeneraler, muslimska präster
och kristna biskopar”. Aktiviteterna innefattar såväl fysiska aktiviteter och utmaningar
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genom friluftsliv som seriösa debatter om frågor som till exempel moral,
utrikespolitik, religion och kvinnors rättigheter.434
Programmets goda effektivitet är ett resultat av utbildad personal med kunskap om
utlösande faktorer och signaler om när en individ närmar sig ett våldsbejakande
beteende, deras omfattande nätverk på fältet vilket gör att debatt och uttryck hanteras
och övervakas samt ett forum för problematiska ungdomar att finna alternativa vägar.

Denna skrivbordsövning var utvecklad och levererad av den brittiska polisen (UK
Police Service), vilket involverade ledare i samhället som arbetade tillsammans med
polis under ett fiktivt kontraterrorismscenario. Syftet med övningen var att ta bort
barriärer mellan brottsbekämpande myndigheter och samhällsledare och förse var
sida med insikt om dilemman och konsekvenser vid kontraterrorismoperationer, sett
från den andres perspektiv då rollerna var ombytta.435
I synnerhet så leder Operation Nicole till att myter inom samhället om polisens
arbete försvinner. Arresteringen av och domen mot Andrew Ibrahim för terroristbrott
2009 är ett fall där Operation Nicole direkt försåg de brottsbekämpande
myndigheterna med händelserapportering.

The Unity Initiative436 skapades 2009 och leds av Usman Raja och är främst
koncentrerat på frigivna islamistiska terrorister.
Verksamheten sker genom kampsport (MMA och ”cage fighting”) som en mekanism
för att ”få bort dem från ”pro-al-Qaida-mentaliteten” och öppna upp deras sinnen för
ett kontraextremistiskt budskap. Dessa sessioner används vid en tredjedel av fallen
vilka syftar till att avslöja deras identitet som religiösa krigare och förmedla att ”det
riktiga islam är spirituellt, tolerant, humanistiskt och inte trångsynt med splittrade
hatiska budskap genom radikala företrädares egennytta.”437
Genom ett systematiskt förhållningssätt mot radikaliserade al-Qaidainfluerade
extremister inkluderar Raja i sitt arbete bland annat föreläsningar av Sheikh Aleey
Qadir. Qadir är en malaysisk imam baserad i East London som utvecklat en
tvåvägsmodell där Qadirs fru arbetar med extremisternas fruar medan Qadir
434
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fokuserar på männen.438 Detta omfattar träning i den av Qadir utvecklade modell
som ”inte endast åtgärdar lingvistisk korruption utan också uppfattningen av det
skrivna ordet och inkluderar islamsk beteendevetenskap för att bekämpa avsikten
och en relativt sensorisk förståelse för de moderna tolkningarna som har lett till
reaktionär absolutism och våld.”439
Den brittiska kriminalvårdens (UK Probation Service) centrala enhet om extremism
är den ansvariga myndigheten att hantera frisläppta individer som tidigare dömts för
terroristbrott. Myndigheten arbetar tillsammans med Usman Raja i egenskap av
insatsrådgivare vid rehabilitering av dömda terrorister.
Fram till idag har dessa insatser varit framgångsrika i samtliga fall av svåråtkomliga
terrorister såväl inom fängelset som avseende de frisläppta fångarna. Enheten
arbetar för närvarande med några av de fyra individer som medverkade i det
misslyckade terrordådet i London 21 juli 2005.440 Insatsarbetet är småskaligt och
består av endast fyra rådgivare men metodologiskt sett är arbetet tillsynes lovande –
framförallt gällande frisläppta fångar.

GW Theatre Company har skapat den prisbelönta pjäsen ”From one extreme to the other”
som tar upp olika former av extremism, såväl religiös som politisk och rasistisk, i syfte att
främja kritiskt tänkande och debatt. Detta verktyg för engagemang tillför ett tryggt forum för
att utforska komplexa och omstridda spörsmål och tillåter även diskussion om vidare
frågor gällande samhällets sammanhållning, rasism, fördomar, identitet, klass, familj etc.
Pjäsen behandlar både högerextremism och islamistisk extremism genom berättelsen
om en islamistisk extremist eller högerextremist som besöker olika områden i samma
stad för att värva rekryter. Sedan teaterpjäsen sattes upp första gången 2007 så har den
visats för det brittiska underhuset och sedermera spelats för över 32 000 människor i
över 200 skolor i Storbritannien.441 Till detta har det också skapats en hemsida där
lärare och andra kan studera de problem och frågor som föreställningen föder.

Detta projekt initierades som ett svar på de starka spänningar som uppkommit i
Cardiff South i Wales. Spänningarna i Cardiff South uppkom efter attackerna 11
september 2001 där samhället drabbades av en tillströmning av rasistiskt våld med
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en fyrdubblad ökning av rasistiska övergrepp och fysiska attacker som främst
riktades mot det muslimska samhället och minoritetsgrupper. Responsen mot detta
var utvecklandet av en serie utbildningsmoduler skapat av samhällets lärare samt
forskare från Wales muslimska samhälle i syfte att studera och utmana olika
aspekter av extremism i skolor för elever från 11 år.442
Modulerna har olika mål anpassade för olika klientel: 1) motverka intolerans och
extremism genom självständigt och kritiskt tänkande; 2) främja kunskap och
förståelse för det islamska budskapet om icke-våld; 3) minska fördomar och
diskriminering mellan kulturer, religioner och trosuppfattningar; 4) främja integrerade
och sammanhållna samhällen.443 Dessa fyra moduler är vidareutvecklade av den
walesiska staten att även inkludera högerextremism och erbjuds till skolor,
ungdomar och socialarbetare samt till anställda inom kriminalvård och lokalpolis.444

Detta projekt växte fram genom att North West Regional Youth Work Unit ansåg att
det fanns ett behov av att skapa en trygg plattform för ungdomar mellan 13 och 19 år
med olika bakgrund och trosuppfattningar.
Syftet med plattformen är att skapa ett forum för konstruktiv debatt och utmana
stereotypa och fördomsfulla åsikter som 11 septemberattackerna i USA och 7
juliattackerna i London medförde. Genom en serie av nio konferenser som leddes av
ungdomar så delades projektet in i små arbetsgrupper där frågor diskuterades och
sedan behandlades i plenum ackompanjerat av vuxen expertis. Att poängtera är att
varken regering eller polis medverkar i val av innehåll inför dessa möten.
Projektet är finansierat av departementet för barn, skolor och familjer (Department
for children, schools and families), Inrikesministeriets avdelning för säkerhet och
kontraterrorism (Home Office/Office for Security and Counter Terrorism) samt
Association of Chief Police Officers Prevent Delivery Unit. Leverens sker av det
brittiska ungdomsparlamentet som utfärdat en rapport baserat på erfarenheterna
från mötena.445
Bland de rekommendationer som föreslagits återfinns bland annat att den brittiska
regeringen bör tala klarspråk då de flesta ungdomarna inte förstod vilka mål som
fanns; att muslimska grupper var målet är något orättvist och att media på ett
negativt sätt förstärker stereotypa uppfattningar; att definitionen av extremism måste
442

Hemsidan återfinns på följande adress: www.extremenews.org.uk
http://www.got.uk.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=91
444
Lorenzo Vidino & James Brandon, Countering Radicalization in Europe (London: ICSR,
2012): s.13-14.
445
http://www.scribd.com/doc/48280960/Project-Safe-Space-National-Report
443

163

bli allt vidare för att innefatta en rad olika ideologier; samt att ungdomar behöver
trygga forum och ledarskapsträning för att göra deras röster hörda.446

Ett viktigt förebyggande projekt riktat mot somaliska ungdomar är Elyas Network,
vilket bildades 2003 och leds av en somalisk ungdomsförening. Projektet bedrivs
genom att tillskansa ungdomarna ett berättigande och auktoritet genom att frigöra
ungdomars färdigheter, projekt och kreativitet. ”Elyas”, som har sitt ursprung från
somaliska för ”ljus”, ”syftar till att vägleda ungdomar under deras mest kritiska och
svåra år av deras utveckling, medan de lever i vad som kan ses som strömma vatten
– Londons gator.”447
Projektet bedrivs enbart av ungdomar genom aktiviteter efter skoltid och inbegriper
alltifrån ungdomsföreningar, språklektioner i modersmål, filmskapande, fotografi,
teater, läxhjälp i matematik och engelska, insamling till välgörenhet för barnhem och
svältdrabbade i Somalia. Allt detta sker i syfte att hjälpa det somaliska samhället i
såväl Storbritannien som utomlands samt att skapa en positiv uppfattning av det
somaliska samhället.
Projektet riktar sig till ungdomar i åldern 14-25 år från de somaliska grupperna men
inkluderar även aktiva individer av annan nationell härkomst. Vissa av
läxhjälpsklubbarna bedriver sin verksamhet under helger och riktar sig till barn ända
ned till femårsåldern. Elyas Network erbjuder även studier i arabiska och islam där
över 120 studenter deltar varje vecka för att lära varandra om islam.
Det unika med Elyas Network är att det bedrivs av och för ungdomar med avsikten
att genomföra sociala förändringar. Ungdomar tar med sig idéer till projektet och får
dem att träda i kraft. I verksamheten ingår även publiceringen av en tidsskrift kallad
”Elmi”, vilken till fullo är skapad av ungdomarna själva. Medlemmarna medverkar
även i den största somaliska radiostationen i Storbritannien, ”Nomad radio station”.
Elyas är framförallt omtalat för dess filmskapande där flertalet filmer vunnit priser och
blivit hyllade av kritiker då filmerna uppmärksammat de frågor som påverkar
ungdomar. Det är också planerat att Elyas kommer att delta i
fokusgruppdiskussioner vid somaliska konferensen i London.
Det finns flera somaliska ungdomsföreningar liknande Elyas som bedriver adekvat
arbete med frågor som kan kopplas till extremismförebyggande åtgärder, exempelvis

446

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmcomloc/memo/previoex/u
c0802.htm
447
http://www.elaysnetwork.com/aboutus.html

164

Anti-tribalism movement448, United for Somali Students449, Somali Relief and
Development Forum450, Somali Youth Union451 och flera andra. För flera Local
Community Prevent Coordinators så är Elyas en organisation som har mycket goda
meriter.

STREET skapades 2006 av Dr. Abdul Haqq Baker452 som ett projekt riktat mot
ungdomar som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende, kriminalitet,
gängbildningar och våldsbejakande islamistisk extremism i South London.
Huvudsakligt fokus är att kombinera ungdomsarbete, idrott och nöje samt att bedriva
ett ungdomscenter för att ge individer goda alternativa vägar ur beteendet. En unik
egenskap med STREET:s tillvägagångssätt är kombinationen av att motverka gäng
genom teologisk expertis och inbegripa olika tekniker för att motverka
radikalisering.453
Många av remisserna kommer från afro-karibiska grupper och individer som nyligen
konverterat till islam och är sårbara för radikalisering av radikaliserade aktörer som
avser att påverka individerna religiöst utan att själva besitta en djupare religiös
förståelse. Enligt den tidigare chefen för Metropolitan Police enhet för kontakt med
muslimer, Rober Lambert, så ”beror STREETS:s effektivitet på personalens olika
bakgrund och kulturella medvetenhet samt en djup teologisk kunskap.”454
STREET:s insatser ger riskbedömningar av remisserna som är baserade på fem
huvudpunkter: (1) emotionellt välbefinnande; (2) socialt utanförskap och
främlingskap; (3) upplevt missnöje och orättvisa; (4) utrikespolitik samt (5) religiös
extremistisk ideologi. Allt detta är sedan indelat i underkategorier bestående av 66
olika underfaktorer för riskbedömning.455 Baserat på individuella fall så planeras
insatserna av handläggare för hjälp med att söka arbete, familje- och
föräldrarådgivning samt socialt och ideologiskt stöd.456
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Viktigt att poängtera är att STREET-projektet varit kontroversiellt med hänseende till
att det finansierat flera publikationer av ”den icke våldsbejakande gruppen Salafi
Manhaj vilken återkommande publicerat fatwor som förespråkat en salafistisk eller
bokstavstrogen och konservativ syn på islam.”457 Då Prevent drog tillbaka sin
finansiering till STREET så skapade Baker IMPACT, som verkar med samma syfte
som STREET och är baserat i västra London.

Shanaz skapades i januari 2012 i Birmingham av Association of Chiefs of Police
Officers Delivery Unit som ett nätverk för kvinnor i Storbritannien. Syftet med
projektet är att ”bryta ned barriärer, dela goda erfarenheter och uppmuntra kvinnor
att ta en aktiv roll i Prevent-arbetet.”458
En rad olika erfarenheter har delats mellan kvinnorna – allt från föräldraskap till
medvetenhet om internet i relation till att förebygga extremism. Shanaz Network har
lanserat en kampanj, ”Jihad Against Violence UK”, som syftar till att låta kvinnor
återvinna islam från de som förespråkar våld och hat.459

Detta projekt skapades av den tidigare historikern och läraren från Birmingham
Jahan Mahmood. Mahmood har skapat ett effektvit utbildningsprojekt vilket
återberättar de uppoffringar som brittiska muslimska soldater i tidigare krig utfört i
syfte att återkoppla muslimska ungdomar till de uppoffringar som deras förfäder gjort
och skapa solidaritet bland ungdomar i Storbritannien.460
Han har varit mentor för över 2 000 ungdomar över hela West Midlands samt i
Birminghamförorten Springbrook vilket har en av de högsta nivåerna av
radikalisering utanför Londonområdet. Projektet ger unga muslimer en känsla av
stolthet över deras ursprung och identitet medan det samtidigt underminerar alQaidas extremistiska budskap och narrativ.
Mahmoods föreläsning inbegriper en MG42 kulspruta, vilket nazisterna använde
under andra världskriget. Denna sätter han ihop, avfyrar lösa skott och berättar att
”detta är vad er morfar och farfar mötte tillsammans för att ni skulle kunna njuta av
era liv i Storbritannien idag. Detta är ert land och med det tillkommer en rad
457

Andrew Gilligan, “How taxpayers are still funding the extremists”, Daily Telegraph, 3 mars
2012.
458
http://www.acpo.police.uk/documents/TAM/2012/201202TAMPreventCE010.pdf
459
Ibid.
460
http://www.britainsmuslimsoldiers.com/#

166

skyldigheter.”461 Han diskuterar även islamska värderingar och att det finns goda och
dåliga individer i alla religioner.462
Projektet stöds av en panel av rådgivare bestående av Storbritanniens främsta
militärhistoriker. Projektet anses också vara mycket effektivt i att sammanföra
diasporan med ungdomar med asiatisk bakgrund till ungdomar som kämpar med
sina identiteter, deras kopplingar till Storbritannien och de värderingar som finns i
landet.

Konceptet med framgångsklubbar (Success Clubs) är ursprungligen konstruerat för
Birmingham City Council’s Youth Service av Yousiff Meah (Chef för RecoRa
Institute) som en metod att utforska unga individers spirituella och emotionella
utveckling. Detta för att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som återfinns inom
ungdomsarbete, bland ungdomsvolontärer samt lärande relaterat till övertygelse och
praktik inom religion och dess påverkan på unga individers välmående.
Den förändringsteori som utvecklats prövades sedermera vid Birmingham City
Council’s preventing Violent extremism Pathfinder programme under 2008. Den
fungerar som en metod att utforska unga muslimers identitet och ideologi och har
integrerats till flera av insatserna som är konstruerade och eller/stödda av RecoRa
Institute, exempelvis Journey of the Soul project och Upstanding Neighbourhoods
project.463
Ansatsen, som är konstruerad som en metod för att utveckla motståndskraft hos
unga individer har varit mycket framgångsrikt tillämpad i kontexten av att utforska
både religiös identitet samt identitet där religion inte har en betydelsefull roll för de
unga personernas liv.
I innehållet med att uppmärksamma ideologier, där religion används som en faktor
för att sammanföra individer, så är ansatsens attraktionskraft dess direkta fokus på
motståndskraft och möjligheten att utforska aspekter av spirituell utveckling inom
sekulära institutioner. Framgångsklubbarna möjliggör för sekulära och religiösa
institutioner att praktisera och lära tillsammans genom denna ansats. Detta möjliggör
också en respons till efterfrågan för religiös diskurs utan att staten per se främjar
eller stödjer en specifik trosåskådning.
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Denna ansats blir mycket relevant i en tid då gapet mellan generationer ökar och
kopplingen mellan unga individer och religiösa institutioner är potentiellt svag. En
nyckelfråga för många verksamma med unga individer är inte endast oron om hur
utan också om de bör stödja unga människor att utforska den religiösa aspekten av
deras identitet. Sekulära institutioner har länge motsatt sig religion per se, baserat på
att religion är en fråga av individuellt val och bäst lämpad att hanteras åt familjer eller
religiösa institutioner.
Det har funnits en ökande oro, främst inom trosbaserade organisationer och
sekulära miljöer som arbetar med religiösa frågor, att en sådan rigid hållning har haft
ouppsåtliga konsekvenser i form av ökande likgiltighet för unga att utforska denna
aspekt av deras identitet.
I relation till muslimska ungdomar så finns en mer retorisk fråga att ta i beaktande
om skolor, ungdomsföreningar och andra organisationer i samhället där unga
människor samlas. Om dessa forum inte utvecklat processer för att möjliggöra för
unga individer att direkt utforska vad det innebär att vara muslim och de skyldigheter
detta medför. Var kommer då svaren ifrån?
Framgångsklubbar tillgodoser en metod för att möjliggöra för unga människor att
utforska deras identitet genom att åta en form av samhällsservice. Detta involverar
mentorstöd för att reflektera över de faktorer som genereras och möjliggöra att detta
blir framgångsrikt. Arbetet stärker unga individers motståndskraft mot negativa
påverkningar och försöker även stödja utvecklingen av deras spirituella hälsa och
välmående.
I en islamsk kontext så är detta en metod som utforskar och integrerar vissa
islamska nyckelbegrepp som exempelvis: Khidmah – att arbeta med andra; Tazkiyah
– islamska vägen för självutveckling; Tahdhib och Akhlaq – islamska koncept för
moral och sed; samt föreställningen av Usrah (familjen) och dess koppling med
koncept som ansvar, val, åtagande och värdet av mening och handling.
Det finns ett antal skäl till varför framgångsklubbarna varit just så framgångsrika. De
tillåter en utveckling av unga individers förståelse för koncept som exempelvis:


Personlig process och resulterande mål.



Sällskap man omgärdar sig med.



De val man gör.



Övertygelser om rätt och fel.



Länken mellan dessa och individuell framgång och gruppens framsteg.
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Det bör därmed vara tydligt att beroende på individers identitet och historik så kan en
mängd olika källor användas för att illustrera moralisk rådgivning eller föreställningar
om rätt och fel samt val och konsekvenser.
Ansatsen är funktionsorienterad och sker inte genom någon form av
katederundervisning utan bidrar istället med en mentor till gruppen av unga individer
som stödjer dem och definierar de problem de vill åtgärda i deras lokala omgivning.
Detta kan inbegripa såväl småskaliga ”grannskapsprojekt” till alltmer omfattande och
massiva förändringsprogram.
Mentorerna stödjer de unga individerna i att utveckla färdigheter, kunskap och de
relationer som är nödvändiga för att åstadkomma förändring. Mentorerna använder
reflekterande praktik för att inbegripa hur valen som framgångsklubbarna gör går till
och relationen som uppstår samt underhåller påverkningar av deras möjlighet att
vara framgångsrika. Centralt i denna process är användningen av verktyg, som till
exempel förpliktelser och planering av vägval.
Detta lärande är utvecklat genom reflektioner på utvecklingen och/eller leverans av
stöd till ett grannskap eller samhälle. Denna ansats är känd som ”Service Learning”
vilket inbegriper unga människor som arbetar med samhällsservice. Det har ett
primärt fokus på lärande medan de också levererar icke-vinstdrivna samhällsprojekt,
serviceåtgärder och förändringsprogram.
Service Learning skiljer sig märkbart från frivilligverksamhet då tjänsterna är
strukturerade kring en lärokurs där unga individer reflekterar över serviceaktiviteten
på ett sådant sätt att de får djupare förståelse för framgångsfaktorer, bredare
uppskattning av disciplinen främjad av framgångsklubbar samt en ökad känsla av
civilt ansvar.
Framgångsklubbar uppmanar mentorer och unga individer att söka sig bort från
säkra och trygga statliga lösningar och bidrag som en första tillgänglig lösning och
strategi för att uppnå deras förändringsprogram. En oidentifierad konsekvens av den
oftast lätta tillgängligheten att få små ekonomiska medel för samhällsprojekt är att
unga individer ofta misslyckas att utforska deras interna kapacitet och resurser för att
skapa förändring.
Huvudfaktorn som bestämmer huruvida de agerar i samhället eller inte är beklagligt
nog huruvida de får finansiering eller inte. Därtill så hänvisar de vanligtvis till politiker
på ett endimensionellt sätt – som en bidragsgivare eller person som är ansvarig för
att inte möjliggöra dem att arbeta mot deras mål.
Framgångsklubbar betonar värdet av investering i kunskapen och färdigheterna
inom gruppen för att skapa möjligheter för förändring. De har även koncentrerat sig
på att skapa relationer med politiker genom att lära känna dem som individer och
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vad de har för prioriteringar, samtidigt som de söker att skapa långsiktiga allianser
baserade på samtycke och delade visioner.
På detta sätt försöker framgångsklubbar att förse grupper av unga individer med en
möjlighet att uppleva och reflektera över de kärnfulla faktorer som är mer sannolika
att göra dem framgångsrika i alla ansträngningar de tar sig an. De principer som
innefattas är: 464


Individer skapar förändring i större utsträckning än policys och planer.



Energi är huvudsaklig prediktor för effektiv mänsklig företagsamhet.



Självhjälp är ofta den bästa lösningen att hantera problem.



Framgång är definierat som prestationen av mänskliga och sociala vinningar.



Oliktänkande löser mer problem än konventionell behandling.



Hur mycket du förändrat reflekterar hur mycket du lärt.



Bygga och underhålla relationer är en effektiv lösning i att skapa långsiktig
förändring.



Vi är individuellt ansvariga för de sällskap vi omgärdar oss med, de val vi gör
och de åtaganden vi gör.



Ärlighet, integritet och lojalitet är kvalitéer som skapar framgång.

Efter flera introspektiva granskningar av Prevent-strategin och policys så finns ett
antal viktiga lärdomar att dra utifrån insatserna och utmaningarna i samhället. Även
om lokala Prevent-program tillåter proportionella åtgärder för lokala problem och i en
lokal kontext så återstår fortfarande olika hinder för insatser i samhället.
För det första så är samhällets uppfattning av programmet präglat av en relativ
omedvetenhet om syftet med Prevent samt kombinerat med en negativ
medierapportering om Prevents arbete kopplat till extremism och terrorism. Många
individer har en misstänksamhet om att Prevent är konstruerat för
underrättelseinhämtning och spionage mot det muslimska samhället – en
uppfattning som också förstärkts i media.

464
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Det finns en fara i att det muslimska samhället endast framställs som en suspekt
enhet vilket innebär att samhällsengagemang baserat på tillit är grundläggande.
Detta är dock svårt att uppnå med hänseende till oönskade effekter av
återkommande kontraterroråtgärder som exempelvis visiteringar, arresteringar och
långa häktningstider samt de negativa reportage som publicerats i media.465
Denna negativa uppfattning förstärks genom vidsträckta konspirationsteorier inom
det muslimska samhället som att den brittiska regeringen ljuger om sanningen
bakom Prevent-arbetet. Detta i form av att det endast bedrivs för att spionera på
etniska och religiösa minoriteter. Denna konspiratoriska uppfattning har också
förstärkts genom debatten om Iraks påstådda innehav av kärnvapen, det brittiska
medverkandet i insatserna i Irak och Afghanistan och det nära samarbetet med USA.
Den polisiära metoden med omfattande visiteringar (stop-and-search) bidrar till
upplevd misstro och misstänksamhet och skapar segment i det muslimska samhället
där individer känner sig allt mer främmande, isolerade och rädda.466
Detta gör Prevent-insatserna i samhället till ett svårgenomträngligt minfält att arbeta
effektivt i och samtidigt kunna utföra detta arbeta med självsäkerhet. Det är
angeläget att motarbeta de idéer som finns om att Prevent-arbetet handlar om
spionage mot delar av samhället, att falsifiera denna bild och skapa ett långsiktigt
samarbete baserat på ömsesidig tillit och respekt. Det är samtidigt viktigt att
poängtera att, som Kundnani menar, att ”trycket mot lokala myndigheter med stora
muslimska populationer att ta emot finansiering från Prevent förstärker
konstruktionen om muslimer som suspekta.”467
Ett ytterligare hinder för effektivt arbete är att lokalsamhället ofta besitter en otydlig
bild av vad som egentligen inbegriper Prevent, samtidigt som det endast är de lokala
invånarna som är medvetna om problematiken och dynamiken inom deras samhälle.
Det är därför viktigt att bejaka att olika skräddarsydda insatser är nödvändiga för att
hantera dessa mångfacetterade, komplexa och dynamiska lokalsamhällen.
Det finns ingen universallösning för detta utan varje enskilt lokalsamhälle måste
hanteras specifikt med en medvetenhet om såväl etniska tillhörigheter och
missnöjen, samhällets dynamik samt lokala inflytelserika ledare. Att på olika sätt
kartlägga samhällen på lokalnivå och identifiera samtalspartners blir grundläggande
för att skräddarsy proportionella och kontextberoende initiativ med samhällets stöd.
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Det är också av stor vikt att skapa en brygga mellan lokala myndigheter och
samhället de verkar i.468
Det är mycket viktigt att skapa adekvat och konsekvent användning av terminologi
med hänseende till det förebyggande arbetet mot extremism. Många betonar vikten
av att undvika att etikettera eller besudla specifika minoritetsgrupper då detta endast
leder till en uteslutning av lokalsamhället i termer av engagemang och partnerskap.
Att lokalsamhället medverkar i utformningen av en Prevent-strategi skulle möjligen
kunna leda till att språkliga fallgropar undviks. Situationen är sådan att det inte sällan
undviks att namnge projekt som motverkande av våldsbejakande extremism, vilket
också exemplifieras väl i valet av namn för Bristols strategi – ”Building the Bridge”
istället för ”Preventing Violent Extremism”.469
En genomgång av polisens arbete i Storbritannien visar att det på lokal nivå är stabilt
och att Prevent-arbetet inte skapat någon omfattande skada på relationen mellan
samhälle och polis. Detta framförallt tack vare polisens val att blanda metoder och
integrera traditionell taktisk kontraterrorism med lokalt polisarbete.470 Det är också
tydligt att samhällen i allt större utsträckning tar sig an huvudrollen i bemötandet av
extremism. Dock så visar studier i West Yorkshire att ”skapa sammanhållning i
samhället och samtidigt implementera Prevent på lokal nivå skapade signifikanta
påfrestningar på personal vid de lokala myndigheterna – särskilt den muslimska
personalen.”471
Det är även svårt att förneka att vissa högprofilerade kontraterroroperationer har en
effekt på relationerna i samhället. Exempel på detta är Operation Gamble 2007 där
det fanns en konspiration att kidnappa och halshugga en brittisk soldat – vilket
sedermera ledde till arrestering av nio personer i Birmingham och en insats som
inbegrep över 700 poliser. Allt detta skedde under en mycket omfattande och
intensiv mediebevakning.472
Ett annat hinder är en uppenbar nivå av naivitet och förnekelse inom de brittiskmuslimska grupperna om hur stor omfattningen av radikalisering är. Så länge det
finns en förnekelse om problemen med radikalisering så kommer de muslimska
grupperna i fråga inte att se problemet som deras ansvarsområde. De finns ofta ett
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betydande internt motstånd att inte förråda andra medlemmar och likasinnade med
hänseende till föreställningar om hederskultur inom gruppen och samhället.
Faktum kvarstår att Prevent endast fungerar med stöd från samhället. Lokalt
genererade riskbedömningar som exempelvis Hounslows Window of Extremism kan
vara användbara exempel av lokalt genererade riskbedömningar.473
En framträdande lärd erfarenhet är att insatser i samhället inte enbart bör ske genom
det kontraterroristiska prismat. Partnerskap kan endast byggas om breda ickesäkerhetsmässiga sociala, ekonomiska och politiska problem åberopas på en hållbar
och genuin grund.
I efterdyningarna av terrorattentaten i London den 7 juli 2005 så finns exempel på
insatser i det muslimska samhället där reaktionen från muslimer som levt i
Storbritannien under flera generationer utmynnade i förbittring. Detta då vissa
grupper uppfattade det som att staten endast aktivt sökte kontakt med dem när det
somaliska samhället sågs som ett problem eller hot.
Samma situation uppenbarade sig i efterföljden av den så kallade
”kalsongbombaren”, med kopplingar till Jemen och inbegrep en brittisk medborgare,
där brittiska myndigheter koncentrerade sig på att närma sig de jemenitiska
grupperna i Storbritannien. Som chefen vid Storbritanniens Prevent-insatser yttrade:
”de sa till oss att det jemenitiska samhället funnits i Storbritannien de senaste 125
åren innan myndigheterna för första gången närmade sig dem, och allt de ville var
att koncentrera sig på terrorism, när vårt samhälle kämpar med andra
svårigheter.”474 Den vitala lärdomen av detta är att insatser i samhället måste
adressera extremism som ett extra men inte primärt problem för att bygga tillit.
Vilka myndigheterna bör tala till och engagera sig med är i Storbritannien en
kontroversiell fråga då det är svårt att välja samarbetspartners och inblanda de
alltmer extrema muslimska grupperna utan att samtidigt tillskansa dem auktoritet.
Den brittiska erfarenheten påvisar svårigheten att sammanföra multipla och
konkurerande mål till en policy för att förebygga våldsbejakande extremism, främja
social sammanhållning och samtidigt bedriva underrättelseinhämtning. Detta är på
många sätt ett recept för förvirring och misstro i samhället över syftet med Preventstrategin och lokalsamhällets ingripanden.
En studie vid Department of Communities and Local Government ”fann att de två
mest framgångsrika insatserna mot unga var kapacitetsskapande eller att
bemyndiga unga människor samt insatser som utmanade ideologi och fokuserade
på teologi genom utbildning och övning.”475 Insatser bör också framförallt fokusera
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på att utveckla färdigheter i kritiskt tänkande hos de ungdomar som befinner sig i
riskzonen.476
Storbritannien har även utvecklat träning och verktyg för all sjuk- och hälsovård till
patienter som en trygghetsmekanism för stöd och vägledning till personal som i sitt
arbete stöter på individer med ett beteende som på olika sätt stödjer
terrorismrelaterade ideologier och narrativ samt förespråkar våld.477
Granskningen av Prevent 2011 framhävde behovet av att drastiskt rikta om
ambitionsnivån och utarbeta allt effektivare utvärderingsmekanismer som
säkerställer att åtgärder är kostnadseffektiva och uppfyller de mål som inskrivits i
strategin.478 Hastigheten av utvidgningen av Prevent att initialt fylla gapet inom det
muslimska lokalsamhället för att hantera extremism resulterade i ett projekt som gav
få hangripliga resultat i relation till förebyggande av våldsbejakande islamistisk
extremism samt mycket få ansvarsmekanismer.
Erfarenheten är att ta god tid på sig för att inrikta åtgärder genom småskaliga projekt
innan det sker en utveckling av projekt i större skala. Trovärdighet på gräsrotsnivå är
ett mycket viktigt element för att lyckas med projekt och insatser. Att framföra någon
form av slutstadium eller strategiska mål är en avgörande funktion innan Preventprogrammen implementeras så att projekten har direkt relevans snarare än perifer.

Det är på många sätt tydligt att brittiska myndigheter besitter långvarig erfarenhet av
samverkan med olika minoritetsgrupper – vilket gjort det lättare att etablera och
utveckla nya typer av insatser på olika nivåer i samhället. På lokal nivå återfinns en
fauna av frivilligorganisationer som engagerar sig i civilsamhället och ett mångsidigt
ungdomsarbete över olika samhällsgrupper och etniciteter. Många av dessa grupper
i civilsamhället är i en kontinuerlig dialog och samverkan med lokala myndigheter
samt i vissa fall även med regeringen.
Somalierna i Storbritannien har levt i landet i olika längd och vissa har ankommit till
landet via exempelvis Skandinavien och andra länder – vilket på olika sätt påverkar
deras utsikter. Enligt Department of Communities and Local Government så är de
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somaliska grupperna en av de mest sårbara i Storbritannien.479 Denna bedömning
gjorde departementet 2009 där de fann att ”somaliskfödda migranter har den lägsta
sysselsättningsgraden av alla immigranter i Storbritannien. Likväl är utbildningsnivån
låg där 50 procent saknar kvalifikationer och endast 3 procent kvalificerar sig för
studier på högre nivå.”480
Många somalier ser deras vistelse som temporär vilket påverkar deras interaktion
med samhällenas center för uppsökandeverksamhet (s.k. ”outreach”) samt vidare
engagemang i olika projekt. Faktum är att förändringen till mindre generösa sociala
förmåner i Storbritannien under 2013 förmodas leda till en ökad utvandring av
somalier.481
Kartläggning av somaliska grupper i London har visat att de inte ser sig själva som
mer sårbara mot extremism än andra samhällsgrupper men är dock mottagliga att
lära om extremism och att samarbeta om problemet.482 Det åberopades att ge
somalier en större kollektiv röst och motverka negativa stereotypa uppfattningar i
media – vilket varit ett fruktbart sätt att stärka samarbetet med myndigheter.483 Ett
annat sätt att stärka samarbetet är att skapa kompetens i samhället för att kunna
söka finansiering från lokala myndigheter för samhällsprojekt. Detta mot bakgrund av
att det finns en avsaknad av kompetens vilket blir ett hinder för samarbete.
En annan mekanism är att sammankoppla nätverk bestående av somaliska
föreningar på tematisk basis i London i syfte att öka projektionskraften och
inflytandet över olika grupper. Lokala somaliska föreningar har lanserat egna initiativ
som exempelvis Cardiffs somaliska grupper som 2012 skapade en vägledning för att
hantera extremism och låga prestationer.484 Flera somaliska föreningar och
organisationer har drivit mediekampanjer med positiva historier och bidrag från
somaliska ungdomar under incidenter som rör terrorism där det förekommit att
somalier anslutit sig till al-Shabaab.
Storbritanniens brottsbekämpande myndigheter har varit mycket aktiva i arbetet med
att skapa tillit och kanaler till ungdomar. Detta exemplifieras väl i den somaliska
ungdomskonferensen i London samt många andra möten i samhället. Genom detta
skapas samhällsrelationer och samarbete över flera olika nivåer. Betydelsefull
rådgivning om åtgärder och insatser med representanter från samhället skapar en
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ökad tillit mellan polis och lokalsamhälle.485 Polis och lokalsamhällets invånare
träffas regelbundet för att diskutera, konsultera och föra dialog om initiativ ledda av
lokalsamhället.
Somaliska ungdomsförbundet (Somali Youth Union) har åberopat att en förutsättning
för förtroendeskapande mellan polis, lokala myndigheter och samhälle är att polis
vidtar kraftfullare åtgärder samt att allmänheten agerar mot rasism och islamofobi
och därmed visar samhällets missnöje. De menar att detta bör ske innan det är
möjligt att utveckla en meningsfull samverkan mot våldsbejakande islamistisk
extremism inom samhället.486 Exempelvis så skedde rasistiskt och religiöst
motiverade brott frekvent mot somaliska ungdomar i Ealing i västra London – vilket
hade en allvarlig påverkan på ungdomars liv och framförallt de kvinnor som bar
hijab.
En studie vid University of Central Lancashire som inbegrep 800 respondenter från
Pakistan, Somalia och andra samhällsgrupper visade att det är ovanligt att individer
från dessa grupper kontaktar polismyndigheter. Detta då dolda brott istället hanteras
inom familjen, området eller lokalsamhället och mycket sällan involverar ingripanden
utifrån.
Studien pekade på att skapa förtroende för utomstående aktörer att bidra kräver att
myndigheter skapar ett engagemang med större kulturell kunskap med lösningar
som inkorporerar trosåskådning och kulturella perspektiv, värderingar och ett behov
av familjers medverkan i myndigheternas lösningar, alltmer kapacitetsskapande för
familjer och samhällen samt att detta kan ske under tystnadsplikt.487
De pakistanska grupperna och civilsamhällets organisationer är generellt väldigt
aktiva i lokal och nationell politik. Studier visar dock att det finns en bred frustration
angående den offentliga debatten och en kritik av medias rapportering gällande
muslimer och terrorism. En ytterligare studie från Department of Local Communities
and Government om den pakistanska diasporan visar att betydligt mer forskning
krävs om kvinnors roll i motverkande av extremism.488

Morden på Pim Fortuyn 2002 och Theo van Gogh 2004 chockade landet och
utmynnade i en social turbulens och polarisering inom det nederländska samhället.
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Detta pågick fram till att hotet från internationell terrorism sedermera uppfattades
som ett betydligt mindre problem i Nederländerna.
Faktumet att Muhammed Bouyari, som brutalt knivhögg van Gogh på öppen gata,
var född i Amsterdam medförde att många framhöll att det principiella hotet främst
kom inifrån och inte utifrån. Detta bidrog till att Amsterdam och Rotterdams
kommuner uppmanades att ligga i framkant vid utvecklingen av lokala åtgärder för
att motverka våldsbejakande extremism.
Under 2004 lanserades Wij Amsterdammers (Vi Amsterdamare), vilket ledde till
policys som främjade kontakt med marginaliserade ungdomar och syftade till att
stärka religiösa institutioners motståndskraft samt främja social inkludering. En
speciell enhet, Gemeentelijke Informatiehuishouding Radicalisering, skapades i
Amsterdams kommun för att finna tidiga tecken på individer som riskerar att
radikaliseras samt att skapa lämpliga åtgärder för att motverka detta.489
Enheten bidrar även med utbildning till fältarbetare och fram till mitten av 2011 hade
uppemot 800 personer genomfört en skräddarsydd utbildning för att kunna identifiera
fall av radikalisering. Projektet syftar framförallt till att föra tillbaka de personer som
radikaliserats in i samhället snarare än att rapportera dem till polis för lagföring.490
Bredare politiska initiativ i syfte att främja social inkludering skapades parallellt, som
exempelvis Amsterdam ”City Olympics” 2008 och mindre synliga initiativ som
ungdomsaktiviteter och stärkande av kvinnors ställning.491 Informationscentret
stängdes dock 2009 av sekretesskäl.
Under 2005 utvecklade Rotterdam ett eget program – Medverka eller hamna efter
(Meedoen of achterblijven) – vilket fokuserade på mjuka och hårda maktmedel där
de uppmuntrade ett aktivt deltagande från medborgarnas sida och exkluderade de
som motsatte sig en integrering med kommunalförvaltningen.492
Staden upprättade också en central informationsplats om radikalisering,
Knutpunkten för information om radikalisering (InformatieSchakelPunt
Radicalisering, ISPR). Centrets metod var att insamla all tillgänglig information från
kommunalförvaltning, nationella myndigheter och socialarbetare. Informationen rörde
indikationer om radikalisering och extremism. Detta remissystem beslutade om
huruvida ett specifikt fall skulle hanteras av socialarbetare eller polis.493
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Den nederländska hållningen fokuserade på alla typer av extremism men
identifierade framförallt islamistisk extremism och högerextremism som ett problem –
vilket sedermera ledde till den nederländska koncentrationen på att motverka
polarisering inom samhället. Under 2007 trädde den nederländska regeringens
handlingsplan mot polarisering och radikalisering i kraft.494 Detta skedde med
rådgivning av och i nära samarbete med landets kommuner. Uppgiften var att
koncentrera på tidiga insatser genom att öka kompetensen vid lokala myndigheter
och de som regelbundet arbetar med ungdomar.
Fokus ligger också på att identifiera isolering vid ett tidigt stadium, kontroll samt
upphävande av extrema polariserande och radikaliserande manifestationer.495

En central samordning i terrorismärenden är Counterterrorism Information Centre
(CT-Infobox) där all information om personer som utgör säkerhetshot utväxlas
mellan de olika nederländska myndigheterna. Detta arbete leds som regel av NCTV
(tidigare NCTb).
Nederländerna har också en omfattande terroristlagstiftning från 2004 samt 2006
som kriminaliserar deltagande i ”väpnad jihad eller jihadträning utomlands”.496
Återvändande stridande kan även åtalas under flera andra punkter enligt
nederländsk lagstiftning. Därtill finns terroristlagstiftning som kan återkalla
medborgarskap om individer döms i terrormål och inreserestriktioner för ickemedborgare.497

Handlingsplanen omfattade en budget om 28 miljoner euro under perioden 20072011 där Amsterdam mottog 3 miljoner euro och där både Rotterdam och Haag
mottog strax under 1 miljon euro vardera för mindre projekt. Resterande del av
budgeten distribuerades för lokalt ledda initiativ och projekt vilket inbegrep 430
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kommuner där Slotervaarts (tidigare stadsdel till Amsterdam) handlingsplan kom att
bli en av de första och främsta lokala ”bottom-up”-insatserna mot extremism.
Under perioden 2007-2011 var över 82 lokala projekt samfinansierade och initierade
genom en så kallad ”konfettistrategi” (stöd till många mikroprojekt) där stödet med en
relativt jämn fördelning för islamistisk extremism (framförallt större städer),
högerextremism (framförallt förort och landsbygd) samt polarisering (jämt fördelat)498
och över 4 000 utbildade fältarbetare. Ett årligt pris har införts för ”bästa projekt” i
Nederländerna med en prissumma om 15 000 euro.

Projektet i Slotervaart, vilket är beläget i Amsterdams utkanter, var lokalt baserat och
kom att bli ett av de första att implementeras efter att en forskningsstudie visat att
vissa muslimska ungdomar i Slotervaart var mottagliga för radikala doktriner. Det var
också från Slotervaart flera av terroristmedlemmarna i Hofstadgroep hade sin
hemvist – inklusive Boyeri som mördade van Gogh. Slotervaarts handlingsplan
koncentrerade på flertalet mål, från att öka ungdomars och föräldrars medvetenhet
till bättre samordning mellan skola, ungdomsgårdar och lokala myndigheter.
Slotervaarts handlingsplan består av sju konkreta åtgärder:


Skapa medvetenhet bland (muslimska) ungdomar och deras sociala
omgivning om radikaliseringsprocessens risker.



Underlätta kompetensutveckling som kan bidra till att öka ungdomars och
föräldrars motståndskraft.



Stödja föräldrar i deras roll som lärare.



Stödja moskéer och imamer i deras arbete att hantera radikaliserade
ungdomar samt motverka radikalisering.



Försäkra sig om att systemen som är konstruerade för att upptäcka
radikalisering fungerar effektivt (Municipal Radicalisation Information
Management System).



Underlätta samarbete med skolor och ungdomsgårdar.



Främja interaktion mellan olika samhällsgrupper och religioner.499
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Den senare åtgärden implementerades genom offentliga möten (the ReligiousSecular Circle) organiserat av stadsdelar för att underlätta och skapa en större
förståelse inom samhället om en rad olika frågor och problem. En del av
Slotervaartprogrammet inbegriper rehabilitering av unga interner vid fängelser
genom att erbjuda arbetsträning, där de som slutförde detta fick en tidigarelagd
frigivning.500
Handlingsplanen har dock varit föremål för kritik medan vissa hävdat att det är ett
mycket framgångsrikt uppsökandeprogram. Department of Communities and Local
Government i Storbritannien granskade 2010 flera projekt och har pekat ut
Slotervaart som ett exemplariskt program för att nå ut i samhället.

Det nederländska inrikesministeriet skapade Nuansa, vilket har en central roll i det
systematiska kunskapsutbyte som sker gällande polarisering och radikalisering.
Kommuner, fältarbetare, föräldrar och unga människor har möjlighet att själva direkt
nå Nuansa för omfattande och snabba råd. Nuansa har ett centralt erfarenhetsarkiv
på sin hemsida vilket stödjer kommuner och frivilligorganisationer att finna liknande
projekt och få inspiration för utveckling av nya initiativ.501
De som arbetar inom SSP kan motta direkta råd från Nuansa vilket innefattar såväl
den senaste forskningen som manualer för insatser och projektinitiativ. Netherlands
Youth Institute har sammanställt data på effektiva åtgärder riktade mot ungdomar
och skapat tio kortfattade publikationer om rådgivning gällande radikalisering och
extremism.
Nuansa tillhandahåller referenskort som används i utbildningsmoment för att finna
potentiella signaler som tyder på radikalisering. Detta är uppdelat i sju
utvärderingsfrågor: ideologi, hot/fiender, allierade/lojalitet, utanförskap,
kläder/symboler, föreberedelse för aktion samt legitimering av våld.502 Detta är
givetvis det första steget i utvärderingsprocessen som sedan innefattar kontroll och
riskbedömning utifrån ett brett myndighetssamarbete.
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Detta projekt syftar till att genom utbildning för unga muslimer identifiera problem,
färdigheter i kritiskt tänkande, interkulturella konflikter och socialt deltagande.
Projektet pågår under sju månader och består av en gradvis utvidgning av
interaktion från en och samma religiösa grupp där sedan interaktionen breddas och
innefattar fler deltagare. Det finns också planer på att utvidga projektet till att
inkludera utbildning för utbildarna, s.k. ”train-the-trainer”.503

Detta samhällsbaserade kvinnoprojekt i Haag syftar till att upptäcka och bearbeta
muslimska kvinnors sociala och psykologiska problem. Detta inkluderar även kvinnor
som har erfarenhet av extremism samt familjemedlemmar till dömda och fängslade
terrorister. Steunpunt Sabr (”tålamod”) grundades 2007 av flertalet experter på
områdena familjetraditioner, hedersrelaterade frågor, konfliktlösning samt olika
kulturella, sociala och religiösa frågor.504 Detta initiativ tillhandahåller ett center för
muslimska kvinnor där de till exempel erbjuds psykologisk rådgivning, mentorskap,
problemlösning, information och stöd från lokala myndigheter, språkträning (arabiska
och nederländska) och socialt stöd.505
Steunpunt Sabr är öppet för kvinnor med olika religiös bakgrund och stödjer kvinnor
som nyligen konverterat till islam i frågor rörande isolation och förståelse från
familjernas sida. Centret fokuserar på att tillhandahålla stöd till kvinnor, även från
och av varandra, samt coacher som tidigare befunnit sig i en liknande situation.

Omfattningen av den nederländska nationella handlingsplanen och den så kallade
”konfettistrategin” inbegriper över hundra lokala samhällsprojekt som är förenade
med att samtidigt motverka extremism, polarisering och skapa social gemenskap.
Dessa projekt har haft olika innehåll men är rika i positiva och negativa erfarenheter
och lärdomar.
Den huvudsakliga kritiken mot det nederländska programmet är att det skapat en rad
långtgående sociala initiativ som inte är fokuserade på terrorism eller relaterade till
våldsbejakande islamistisk extremism. Det är möjligt att argumentera att detta
nödvändigtvis inte är något negativt då handlingsplanen och projekten hanterar
503
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social radikalisering och, desto viktigare, polarisering – vilket inte sällan är en
efterföljd av terrorism. Denna breda mångfald av projekt underlättar experimentering
vilket skapar viktiga insikter och resultat om vilka åtgärder som är adekvata och inte.
Det finns de som anser att bredden är alltför stor då det inte framgår i riktlinjerna vad
målsättningen är – vilket sedermera ledde till konsekvenserna att alla kunde söka
och få bidrag för allt som kunde hänvisas som projekt för motverkande av
våldsbejakande extremism.
En stor fördel med den nederländska strategin var den decentraliserade modellen
med ett ”bottom-up perspektiv” vilket bidrog till att framförallt kommunerna äger
processen och identifieringen av rätt samtalspartners och åtgärder. Detta stöddes
också genom fokus på utbildning och tillhandahållning av rådgivning från centrala
informatörer som erbjöd råd om extremismens varningssignaler och hur de kan
bemötas lokalt.506
Vissa av de större städerna har en bättre position och större finansiella resurser att
anställa experter för att stödja projekt i jämförelse med de mindre kommunerna.
Därför är det av största vikt att utbildning genereras genom inbördes
kunskapsdelning inom kommunerna för att upprätthålla och utveckla projekt. Den så
kallade ”train-the-trainer”-modellen är därför ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt
för kommuner med hänseende till projekts tendens att i vissa fall skena iväg
ekonomiskt.
Fokus på muslimska grupper skapade en oro om stigmatisering vilket ledde till att de
kommunala projektens fokus breddades till att inbegripa olika former av extremism.
Vissa av kommunerna ansökte om ekonomiska medel för projekt som rörde
kriminella ungdomar vilket inackorderades under rubriken ”extremism” då
definitionen var så vag.
Saskia Tempelman, som är en av dem som besitter mest erfarenhet i att utveckla
och ta fram nederländska handlingsplaner på såväl lokal och nationell nivå, har
noggrant reflekterat över erfarenheterna och lärdomarna. Enligt Tempelman så är
det av största vikt att vara ordentligt och rätt förberedd (från ett juridiskt och politiskt
perspektiv), då stora ansträngningar görs för att skapa adekvata ramverk och
policys. Hon menar att man bör investera i identifiering av och ”omhulda de ’bästa
individerna’ – de ovärderliga individer och partners i civilsamhället med energi,
erfarenhet och trovärdighet.”507
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De ”bästa individerna” är oerhört viktiga, vilket också visade sig i granskningen av
handlingsplanen 2011 där finansierade projekt kopplades till en radikaliseringsexpert
som handleder och vägleder implementeringen av kommunala projekt.508
Mycket viktigt är också att skapa en språklig tydlighet om extremism för att undvika
missförstånd mellan departement och kommunalförvaltning samt att i största möjliga
mån försöka undvika en språklig ”säkerhetisering” och inbegripa initiativ och projekt
som rör motverkande av våldsbejakande extremism i större integrerade initiativ och
policys.
Vissa specifika insatsmodeller är mer framgångsrika än andra, som exempelvis
internutbildning, identitetsstärkande aktiviteter, multidisciplinärt mentorskap samt att
unga människor är mer mottagliga för personliga berättelser och erfarenheter.509 Att
dra nytta av individer som tidigare varit extremister kan vara ett mycket effektivt
verktyg vid en insats.
Detta är ett socialt område där det av naturliga skäl finns en metodologisk
problematik med att mäta insatser och åtgärders framgång. Tempelman föreslår
istället att valet av insatser bör baseras på att utmana underliggande antaganden
innan specifika policys planeras.

Den nederländska modellen för samverkan med lokalsamhället och civilsamhället
över extremismfrågor har generellt varit positiv och konstruktiv trots de stora
utmaningarna, som exempelvis Geert Wilders provokativa politik och publicering av
den kontroversiella filmen Fitna samt med hänseende till Gazakriget 2009.
I det första fallet, Wilders film Fitna, så hade den nederländska säkerhetstjänsten,
radikala salafist-imamer och ledare från det muslimska samhället flera möten där det
gjordes en överenskommelse om att det inte skulle bli några våldsamma reaktioner
vid premiären.510 Reaktionerna i landet var dämpade då bland annat
premiärministern kommenterade och fördömde filmen att vara provokativ mot islam.
En delegation från det muslimska samhället hade under besök i Marocko och andra
muslimska länder förklarat att den nederländska regeringen inte ställde sig bakom
lanseringen av filmen.
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Myndigheterna hade en nära kontakt med det muslimska samhället även under
kriget i Gaza 2009 i syfte att hålla dialogen öppen och dämpa potentiella våldsamma
reaktioner.

Då Tyskland är en federation bestående av 16 delstater med betydande autonomi så
sker en relativt stor del av CVE-arbetet på delstatsnivå och inte på federal nivå.
Delstaterna har i olika utsträckning utvecklat egna program för att förebygga
våldsbejakande islamistisk extremism.
En delstat som till exempel Nordrhein-Westfalen har egna lokala CVE-program
medan andra har varit helt inaktiva. Hotbilden från våldsbejakande islamistisk
extremism är också mycket varierande i olika delar av landet, de fem största
delstaterna i östra Tyskland har till exempel en lägre grad av verksamhet.
Av historiska skäl så är frågan om extremism i Tyskland mycket känslig och tyska
myndigheter är ofta mer restriktiva i hur det hanteras än i många andra länder. Det
inkluderar både möjligheterna för inhemsk underrättelsetjänst att bevaka olika
grupperingar liksom att alla federala bidrag innehåller en så kallad extremismklausul,
vilket innebär att pengar inte får gå till personer, grupper eller organisationer vars
idéer går emot konstitutionen, stödjer våld eller ifrågasätter Israels existens.
Detta medför att en strategi i likhet med Storbritanniens ”Prevent”, som innefattar
finansiering av "goda" brödraskapsgrupper eller salafister, är inte möjlig. Från tysk
synvinkel så uppfattas tanken på att stödja ”goda” salafister och grupperingar med
koppling till det Muslimska brödraskapet som både cynisk och kortsiktig. Enligt deras
uppfattning är de alla en del av problemet och en sådan strategi skulle på lång sikt
göra hotet från extremism värre. Från tysk horisont så är våldsbejakande extremism
bara en del av extremismen. Detta är en viktig del i de tyska insatserna och det är
också betydelsefullt när man försöker förstå varför den brittiska strategin inte har
blivit vägledande för hela EU.
Tyskland har under senare år varit förskonat från terrordåd. Dock så placerades det i
december 2012 en bomb på en plattform vid tågstationen i Bonn. Attentatet
misslyckades och den federala polisen BKA kopplar attentatsförsöket till islamistisk
terrorism. Händelsen har också fått Tyskland att överväga mer sofistikerade
kamerövervakningssystem efter brittisk CCTV-modell då de nuvarande visade på
betydande brister.511
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Däremot lyckades en ensam gärningsman genomföra en attack mot amerikanska
soldater i mars 2011 där en 21-årig man från Kosovo stormade en militärbuss på
Frankfurts flygplats och sköt ihjäl två soldater samtidigt som han skrek ”Allah
akhbar”512 Ytterligare två soldater skadades svårt och en femte klarade sig på grund
av att gärningsmannens pistol slutade att fungera. Mannen greps kort därefter och
avtjänar idag livstids fängelsestraff.513 Attacken har kallats den första i Tyskland med
islamistiska förtecken, dock genomfördes ett bombattentat mot en nattklubb i västra
Berlin 1986 där Libyen anklagades, vilken dödade två amerikanska soldater.
Oron över inhemsk islamistisk radikalisering har historiskt sätt varit relativt
begränsad i Tyskland eftersom den tyska muslimska befolkningen, som är
övervägande av turkisk härkomst, har varit avvisande till jihadistiska idéer. Under de
senaste åren har dock detta förändrats på grund av den snabbt växande salafism
som har spridit sig över hela landet och lockat människor med invandrarbakgrund
och även många konvertiter. Salafismens framväxt under det senaste årtiondet har
medfört tyska utländska stridande som sökt sig utomlands och framförallt till södra
Waziristan.
Tyskland har under de senaste åren sett en betydande verksamhet av salafistiska
organisationer, bland annat Millatu Ibrahim och Einladung zum Paradies (Inbjudan
till Paradiset). Tysk säkerhetstjänst beräknar att det finns omkring 4500 salafister i
Tyskland, bara under det senaste året har antalet ökat med ett tusental enligt tyska
myndigheter.514 De beskrivs som mycket aktiva i sin närmiljö och på internet, samt
att de ofta har karismatiska ledare. Vissa har även figurerat i våldsamma
sammandrabbningar med andra grupper.
En uppmärksammad sådan ägde rum i samband med en demonstration anordnad
av det islamkritiska och högerpopulistiska partiet Pro NRW i Bonn i maj 2012, vilken
resulterade i 29 skadade poliser varav två knivhöggs, över 100 personer greps och
en salafist dömdes till ett flerårigt fängelsestraff för upprepade mordförsök.515 I takt
med att denna nya hotbild växt fram samt dess medföljande terrorhot och tillbud så
har behovet växt fram av CVE-insatser i Tyskland. I jämförelse med exempelvis
Storbritannien så är CVE en förhållandevis ny fråga i Tyskland.
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I motsats till de övriga länderna i denna rapport så saknar Tyskland en nationell
strategi för att bemöta radikalisering. Det förekommer dock ett flertal intressanta
förebyggande initiativ. Nedan ges först en närmare beskrivning av juridiska verktyg
och därefter redogörs för mer fokuserade åtgärder.

I Tyskland finns ett antal lagar med koppling till terrorism som är värda att beröra. I
augusti 2009 infördes ny lagstiftning i syfte att förhindra terrorism, bland annat så
kriminaliserades deltagande i terrorträning utomlands. I augusti 2012 uppgav
representanter från tysk säkerhetstjänst att 11-12 fall prövats i domstol.
I Tyskland är det även ett lagbrott att vara medlem i en terrororganisation och en
person har dömts till fängelse i 4 år och 3 månader för att deltagit i terrorismträning
utomlands och för att ha varit medlem i en terrororganisation. Det finns även en lag
mot att framföra terrorpropaganda vilket av naturliga skäl är behäftat med
gränsdragningsproblematik. Till exempel så framhålls att lagen tolkats så att det är
brottsligt att sprida en video som innehåller halshuggning, men det är inte förbjudet
att sprida en video med huvudlösa kroppar.516
En ytterligare åtgärd är att personer tvingas ha regelbunden anmälningsplikt vid
polismyndighet eller att pass beslagtas då det finns misstanke om att personen i
fråga är på väg att resa utomlands i syfte att genomgå terrorismträning eller delta i
strid. Dessa preventiva åtgärder beskrivs som effektiva av tysk säkerhetstjänst och
har gjort det svårare för personer att lämna Tyskland för att genomgå
terrorismträning eller delta i strid.517
Pass dras in efter beslut av domare och görs av ”utlänningsverket” (Ausländeramt). I
akutfall kan även den tyska federala polisen (BKA) göra sådana beslag. Längden ett
pass dras in är beroende på bedömd fara en person anses utgöra. När ett pass
beslagtas får dock personen behålla sitt ID-kort. Detta möjliggör i praktiken resande
inom Schengen, även om personen begår ett brott genom att lämna Tyskland. Tyska
myndigheter uppger dock att detta kan ändras i kommande lagförslag så att även IDkortet blir indraget i samband med att passet blir det.518
Inom EU är Tyskland idag det enda landet som använder sig av åtgärden att
beslagta pass för att förhindra att personer blir utländska stridande. Liknande
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lagstiftning återfinns dock på andra håll, till exempel i Australien. Därutöver så har
utländska våldsbejakande islamistiska extremister utvisats i viss utsträckning.
Ett antal föreningslokaler och moskéer har stängts ned av polis sedan 2001 på
grund av salafistiska kopplingar. Den salafistiska organisationen Millatu Ibrahim
förbjöds i juni 2012 efter att de uppmanat muslimer att aktivt bekämpa den tyska
konstitutionen, hyllat sammandrabbningarna i Bonn och uppmanat till våld. Som svar
på att organisationen förbjöds förklarade dess ledare Denis Cuspert Tyskland en
krigszon och uppmanade till jihad i landet.519
Den 13 mars 2013 förbjöds ytterligare tre våldsbejakande islamistiska organisationer
i landet.520 Dessa var ”DawaFFM", ”Islamische Audios” och "An-Nussrah”, varav den
sistnämnda är en del av den redan förbjudna organisationen ”Millatu Ibrahim”.
Tysklands inrikesminister Hans-Peter Friedrich motiverade beslutet med att
grupperna vill förändra samhället på ett aggressivt militant sätt och eftersträvar att
ersätta demokratin med sharialagar.521

Exempel på åtgärder inom säkerhetstjänsten kan handla om att bevaka intressanta
individer och besöka dem på deras arbete och fritid. Det kan även handla om att
höja medvetandenivån hos operativa styrkor och att bevaka de våldsbejakande
islamistiska extremistmiljöerna på internet. Det senare görs framförallt genom
underrättelse- och säkerhetstjänsternas gemensamma internetcenter (GITZ).
Internet och sociala medier används frekvent av islamistiska extremistgrupperingar,
ofta genom stängda grupper på Facebook, men också på “dolda” och
lösenordsskyddade hemsidor. Propaganda sker också i stor utsträckning via nätet,
dock ej i regel på Facebook utan genom särskilda plattformar för olika grupper. En
annan aktivitet handlar om att sprida negativa bilder av livet i ett träningsläger för
terrorism i syfte att göra det mindre attraktivt att åka dit.522 Nedan följer exempel på
fokuserade åtgärder i Tyskland.
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I juni 2011 bildade det federala inrikesministeriet (Bundmesministerium des Inneren,
BMI) tillsammans med muslimska organisationer det så kallade Initiative
Sicherheitspartnerschaft – Gemeinsam mit Muslimen für Sicherheit
(Säkerhetspartnerskapsinitiativet – tillsammans med muslimer för säkerhet).
Initiativet startades som en allians mellan federala och statliga säkerhetstjänster och
sex olika muslimska organisationer och syftar till att stärka samarbetet genom
regelbundna möten mellan parterna inom ramen för olika projekt.523
Tanken är att ha permanenta kommunikationskanaler så att hotbedömningar kan
förmedlas på ett korrekt sätt och inte leda till missförstånd eller överreaktioner. Bland
arbetsuppgifterna återfinns att utbilda muslimska samfund om hotbilden samt att
vinna förtroendet hos majoriteten av välintegrerade och fredliga muslimer i insatser
mot våldsbejakande islamistisk extremism och terrorism. Bland de mer profilerade
projekten finns ett nybildat rådgivningscenter mot radikalisering och ett nätverk som
bedriver förebyggande arbete mot våld tillsammans med fångar.
Initiativet är centrerat kring radikalisering, våldsbejakande islamistisk extremism och
säkerhetsfrågor och undviker sammanblandning med integration och mer generella
teman. Partnerskapet syftar också till att skapa publikationer och kunna erbjuda
utbildningsinsatser inom dessa teman. Myndigheterna menar att muslimska föräldrar
har ett lika stort intresse av att förhindra att deras barn blir extremister som de har,
men att muslimska samfund ofta saknar kunskap om rådande hotbild samt
kompetens för att upptäckta dem.
Till en början var deltagandet från muslimska grupper betydande och initiativet
inleddes med tre stora möten som försökte skapa medvetenhet om viktiga frågor, till
exempel radikalisering över internet. I augusti 2012 lämnade dock fyra av de sex
medverkande muslimska organisationerna samarbetet över en kontrovers med en
poster-kampanj,524 och i april 2013 listas endast en muslimsk organisation som
deltagande i partnerskapet.525

I Tyskland finns två olika projekt med fokus på hjälplinjer att ringa för att lämna
radikala islamistiska miljöer. Det ena går under namnet HATIF (arabiska för telefon
och den tyska akronymen står för Heraus Aus Terrorismus und Islamistischem
Fanatismus, det vill säga lämna terrorism och islamistisk fanatism). Den drivs av
523
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Tysklands inrikes underrättelsetjänst (BfV) och har varit i bruk sedan juli 2010. Den
riktar sig till personer som vill bryta sig loss från en radikal islamistisk miljö och
välkomnar även att anhöriga till någon som radikaliserats att ta kontakt.
Förutom själva hjälplinjen erbjuds bland annat materiell hjälp, skydd vid behov, stöd
vid myndighetskontakter samt olika former av utbildningar. Tidigare uppgifter har
indikerat att hjälplinjen inte har varit speciellt framgångsrik med anledning av att
antalet personer som tagit kontakt ska ha varit lågt och att få deltagit i dess
program.526
Programmet är även omgärdat av ett visst hemlighetsmakeri, det är svårt att få
offentliga uppgifter om antalet samtal och programdeltagare. Tysk säkerhetstjänst
bekräftar dock att antalet samtal än så länge har varit mycket begränsade.527
Tidigare uppgifter har även pekat på att hjälplinjen med dess stödprogram är till stora
delar okänd inom muslimska samhällen i Tyskland.
Att hjälplinjen drivs av den inrikes underrättelsetjänsten har också var föremål för
kritik från olika delstater. Frågetecken har rests kring om den i första hand är till för
att hjälpa personer att lämna extremism eller om det egentliga syftet är att rekrytera
informatörer. Vid tidigare frågor om detta så har dess representanter svarat
undvikande vilket bidragit till dessa spekulationer.528

Den andra hjälplinjen drivs av den federala myndigheten för migration och flyktingar
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) och har funnits sedan januari
2012. Hjälplinjen hör till Beratungsstelle Radikaliserung (Rågivningscentrum för att
motverka radikalisering – ett nyskapat projekt av säkerhetspartnerskapet), och riktar
sig i likhet med Hatif till personer som vill bryta sig loss från en islamistisk
extremistmiljö och välkomnar också att anhöriga till någon som radikaliserats att ta
kontakt. Båda hjälplinjerna vänder sig således mot samma målgrupp, det är
framförallt politiska skäl som ligger bakom att det finns två olika linjer.
En del av BAMF:s hjälplinje är projektet Hayat (”liv”) vilket drivs av Zentrum
Demokratische Kultur, en paraplyorganisation där även EXIT Deutschland ingår.
Hayat är en hjälplinje kopplad till ett nationellt familjerådgivningsprogram inom
BAMF-projektetet som även innehåller två regionala program i Bremen och Bochum.
Hjälplinjen beskrivs som ett sätt för personer att etablera kontakt, samt att det första
samtalet ibland även kan ha karaktären av akutrådgivning. Därefter vidtar arbetet i
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form av bakgrundsresearch, analys och rådgivning. Avseende antalet fall så har
Hayat omkring tre gånger så många som de två regionala tillsammans. I jämförelse
med den andra nationella hjälplinjen (Hatif) så har Hayat omkring fyra gånger så
många fall, vilket medfört att den anses vara den mer framgångsrika av de två.529
Exit Deutschland har sedan länge bedrivit avhopparverksamhet riktad mot individer i
framförallt högerextrema miljöer och organisationen finns i ett flertal länder, däribland
Sverige. Avhopparverksamhet riktad mot islamistiska extremister är dock ännu
mycket ovanlig. På deras kontor i Berlin beskrivs att det är vanligt att oroliga föräldrar
kontaktar dem för att deras barn har förändrats i en radikal islamistisk riktning.530
Det program de erbjuder består dels av att ge rådgivning till föräldrar och anhöriga,
framförallt så att de inte ska känna sig ensamma och vilsna. De stöder dem på ett
känslomässigt plan och ger råd om hur de ska agera och prata med sina barn. De
poängterar att föräldrarna sällan blir experter på islam och har svårt för att
argumentera mot sina barn på teologiska grunder, utan det handlar istället om att få
föräldrarna att förstå vad de ska argumentera emot. De försöker att coacha
föräldrarna att fråga och vara nyfikna istället för att vara dömande.531
För att försöka få barnen att ta avstånd från radikala idéer används istället medlare,
dessa är ofta religiösa ledare som håller kontakten med personen i fråga. Medlaren
försöker att bygga upp ett förtroende och använda goda argument i syfte att få
personen att ta avstånd från sina radikala idéer.532
Ett bekymmer är att avhopparverksamheten från radikal islamism är svagt
finansierad. Behovet beskrivs som både stort och växande och att det vida
överstiger resurserna. En av svårigheterna för framgång anges vara att få unga
islamistiska extremister att förstå att de har låga religiösa kunskaper. Det är också
svårt att få unga radikaliserade att hoppa av, föräldrarna är ofta förtvivlade men
deras barn vill inte hoppa av.
Beträffande hur framgångsrik avhopparverksamheten har varit så uppges att den har
pågått för kort tid för att det ska gå att dra tillförlitliga slutsatser, antalet avslutade fall
är i dagsläget för få. Vid en uppdatering i februari 2013 angavs dock att de för
tillfället arbetar med ett 30-tal fall varav en majoritet har en bakgrund som utländska
stridande. Deras arbete är ett komplement till säkerhetstjänsten och programmet var
direkt kopplat till de första avhoppen vilka just nu får fortsatt stöd och rådgivning.533
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Avseende utfall så kan som en jämförelse nämnas att EXIT Deutschlands program
för avhopp från högerextremism har pågått i över 12 år och i augusti 2012 uppgavs
att det fanns 448 avslutade fall och att antalet återfall endast var 9 personer (2
procent).
En viktig skillnad mellan avhopparverksamheten för högerextrema och radikala
islamister är dock att de högerextrema själva i regel tar första kontakten för att få
hjälp med att hoppa av medan det i regel är oroliga anhöriga som tar första
kontakten när det gäller radikala islamister. Det inbegriper en viktig skillnad i
motivation, bristen på frivilliga som själva tar initiativ till att lämna islamistisk
extremism medför att denna avhopparverksamhet sannolikt aldrig kan komma i
närheten av motsvarande framgångsrika utfall som för avhopp från högerextremism.
En relaterad åtgärd med koppling till BAMF:s telefonrådgivning har varit en kampanj
där ”saknad-posters” satts upp i förorter utanför Berlin, Hamburg och Bonn med
höga andelar muslimska invånare. Dessa posters berättar en fiktiv historia där till
exempel föräldrar varnar för hur deras sons radikalisering riskerar att leda honom till
religiösa fanatiker och terrorgrupper. Anhöriga som befinner sig i samma situation
ombeds att höra av sig till rådgivningscentrum mot radikalisering. Nedan ses ett
exempel på hur en sådan poster kan se ut.

Översättning: SAKNAD. Detta är vår son Ahmad. Vi saknar honom, därför att vi inte
känner igen honom längre. Han drar sig undan allt mer och blir radikalare för var
dag. Vi är rädda att förlora honom helt – till religiösa fanatiker och terrorgrupper. Om
ni känner som vi, vänd er till Rådgivningscentrum mot Radikalisering på nummer...
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En bärande tanke med poster-kampanjen var att göra anhöriga uppmärksamma på
beteendeförändringar hos unga som nyligen börjat att radikaliseras. Kampanjen blev
dock kontroversiell och några muslimska föreningar tog avstånd från den och valde
även att lämna det nybildade säkerhetspartnerskapet på grund av den.

Den tyska islamkonferensen bildades 2006 och är ett permanent forum för dialog på
årlig basis.534 Den består av ledande företrädare för den tyska regeringen på både
federal och delstatsnivå och moderata muslimska samfund.
Även om bakgrunden till konferensens bildande var terroristhotet så har den kommit
att institutionalisera dialog mellan den tyska regeringen och muslimska samfund på
ett bredare plan i form av frågor som till exempel integration, medborgarskap samt
trygghet och social polarisering. Tysk säkerhetstjänst beskriver den idag som av mer
politisk och social karaktär.
En bärande tanke med konferensen har varit att den ska representeras av ett brett
spektrum av individer från det muslimska samhället, inte bara ledarna för muslimska
organisationer som tenderar att vara relativt konservativa. De mer traditionella
organisationerna är också representerade men den tyska regeringen var noga med
att inte upprepa tidigare misstag från bland annat de brittiska och franska
regeringarna genom att anta att dessa grupper är representativa för pluralismen av
muslimer landet.
Kritik har riktats mot konferensen för att vara en diskussionsklubb som lett till få
konkreta resultat, den har dock utvecklats till att få en något förändrad agenda och
är idag mer ”aktionsinriktad”.
Den tyska regeringen har dock försvarat konferensen med att den till exempel: (1)
bidragit till att desarmera känsliga ämnen i Tyskland (som till exempel bärande av
slöja) genom den stora oenighet som framkommit i dessa frågor mellan muslimska
samfund snarare än mellan stat och samfund, (2) etablerat kommunikationskanaler
som enligt regeringen vid flera tillfällen har lugnat ner spänningar och låtit regeringen
förhindra potentiella kriser och (3) den har tvingat muslimska organisationer, särskilt
de av en mer konservativ böjelse och dragning mot det Muslimska brödraskapet, att
sluta ge sken av att det finns ett enat muslimskt samfund i Tyskland och att de är
dess naturliga ledare.
Det har istället medfört att dessa grupper har blivit mer intresserade av att
samarbeta med andra och bromsat deras naturliga instinkter att spela på missnöje
och skylla på regeringen.
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Tyska myndigheter har på olika sätt försökt att nå ut till landets muslimska befolkning
genom skilda initiativ, detta då ömsesidigt förtroende och kunskap om varandra
framhålls som grunden för gott samarbete mellan polis och muslimska samfund. En
överblick över dessa initiativ skapades 2008 genom Samlingspunkten för
preventionssamarbete (Die Clearingstelle Präventionskooperation, CLS), vilket är en
del av den tyska myndigheten för migration och flyktingar (BAMF).535
På motsvarande sätt som GTAZ är den samlande punkten och koordinatorn för de
tyska säkerhetstjänsternas insatser, så har CLS en motsvarande roll för att
sammanställa och koordinera insatser med andra avsändare än någon av
säkerhetstjänsterna, vilket inkluderar både civila och statliga aktörer. CLS grundades
som ett resultat av ett beslut fattat av den tyska islamkonferensen och inom CLS
återfinns en rad olika projekt som bland annat syftar till att bygga samarbete och tillit
mellan tysk säkerhetstjänst och muslimska samfund.
Till dess profilerade uppgifter hör framförallt att (1) stödja inrättandet av ett
rikstäckande nät för kontakter mellan säkerhetstjänster och muslimer, (2) erbjuda
experter för dialog och informationsutbyte, (3) stödja utbildning och ytterligare
utbildningsprojekt som sponsras av säkerhetstjänster, (4) stödja
informationsprogram för muslimer som erbjuds av säkerhetstjänster, (5) hjälpa till
med att utarbeta informationsmaterial och (6) vara kontakter för en intresserad
allmänhet.536
I CLS projektlista återfinns 73 avslutade eller pågående projekt över hela Tyskland.
Projekten är av varierande karaktär och där återfinns mer generella inslag som bland
annat dialog och utbildning mellan polis och muslimska samfund, tillitsbyggande
åtgärder i form av fotbollsmatcher mellan poliser och muslimska ungdomar, till mer
specifika som exempelvis ett 10-årigt projekt baserat i Hamburg som syftar till att
identifiera och förebygga våldsbejakande islamistisk extremism.
CLS har även en databas med över 300 kontaktpersoner inom den tyska staten och
muslimska samfund. Hellmuth har påpekat att en närmare undersökning av dessa
dock visat att ”mer än 70 procent representerar statliga myndigheter vilket antyder
att nätverket – som är tänkt att växa ytterligare – är i särskilt behov av muslimska
kontakter.”537
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Initiativet för att stärka demokratin är ett finansieringsprogram som drivs av det
federala ministeriet för familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsfrågor
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ), och som
lanserades under hösten 2010. Programmet syftar till att stödja lokala initiativ som
adresserar vänster-, höger- eller islamistisk extremism bland ungdomar genom
innovativa utbildningsprojekt. Tanken är att grupper av individer och organisationer i
städer runt om i Tyskland träffas och formulerar lokala handlingsplaner vilka sedan
skickas till det federala ministeriet för godkännande och finansiering.
Tidigare uppgifter har angett att programmets budget är 24 miljoner euro, vilket är
tänkt att täcka hela landet och alla typer av extremism. Den största delen har hittills
gått till projekt som syftat till att förebygga högerextremism i östra Tyskland.538

För en fullständig bild av CVE-arbetet i Tyskland skulle verksamheten i de 16
delstaterna behöva inkluderas, varav vissa har varit mer aktiva än andra.
Beskrivningen nedan ger ett urval av olika initiativ på delstatsnivå.
Det finns ett flertal initiativ på delstatsnivå för att förebygga islamistisk radikalisering,
exempel på sådana är bland annat Team meX i Baden-Württemberg. Projektet syftar
till att förebygga islamistisk extremism hos unga. Det sker framförallt genom att
utbildningar och föreläsningar arrangeras i syfte att informera lärare och ledare i
ungdomsorganisationer avseende hur man känner igen och förhindrar
antidemokratiska och islamistiska övertygelser bland unga människor, men utan att
ifrågasätta deras religion.
I München förekommer utbildning och möten mellan imamer, polis och tjänstemän.
Ungefär 30 imamer har deltagit i dessa möten som bland annat berört salafism,
vilket beskrivs som en växande problematik hos unga, ”born again muslims”. I
samband med utbildningarna så har imamer ombetts att vara observanta i sina egna
moskéer och ta kontakt med salafister och ställa frågor, varför de dras till det osv.
Imamerna har även uppmanats att ge information om misstänkt terrorism till polisen
och vara uppmärksamma på salafism. I januari 2013 uppgavs dock att det än så
länge endast har varit ett sådant möte och det är oklart i vilken utsträckning det
kommer att fortsätta.539
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Ett annat exempel finns i Bavaria där har man utbildat socialarbetare i
utanförskapsområden inom radikalisering. I Hamburg och Bremen finns
samverkansprojekt mellan imamer och polis som skapat kommunikationskanaler
inom olika ämnen och inte bara säkerhetfrågor.

Tyskland står inför ett flertal utmaningar under kommande år. Vid intervjuer med tysk
säkerhetstjänst avseende olika program och initiativs effektivitet så finns det stora
osäkerheter. Detta är delvis naturligt, det är vanskligt att koppla en avtagande eller
ökande islamistisk radikalisering till specifika insatser.
För Tysklands del är det också så att på grund av landets storlek och att det är en
federal stat så blir effektivitetsmätning särskilt problematiskt då nationella och lokala
program pågår samtidigt och kan påverka varandra. Många av de program som
pågår på federal och lokal nivå har heller inte varit operativa i tillräckligt lång
utsträckning för att göra tillförlitliga utvärderingar meningsfulla.
En betydande utmaning för Tyskland blir att begränsa och driva tillbaka den
salafistiska scen som vuxit sig starkare under det senaste decenniet. Som tidigare
påpekats är det framförallt ur denna pool som landets utländska stridande har
tappats ur.

Det tyska sättet att hantera problematiken inbegriper att mycket arbete utförs på
delstatsnivå. Det gäller inte minst i frågor som rör samverkan med civilsamhället där
exempelvis den federala polisen har ett begränsat samarbete. Däremot så har
federala tjänstemän i generella termer beskrivit det som svårt att samarbeta med
diasporagrupper kring radikalisering och förebyggande åtgärder.540 Några speciella
initiativ mot skilda grupper uppges heller inte ha använts från federalt håll.

Danmarks hållning vad gäller att motverka extremism bör ses i ljuset av de
kontroversiella publiceringarna av Mohammedkarikatyrerna 2005 vilket resulterade i
lokala reaktioner och internationella protester från flertalet muslimska länder. I
Köpenhamn återfinns olika lokala program med fokus på att identifiera och motverka
540
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radikalisering. Exempel på dessa är bland annat projekten ”Kunskap – Integration –
Köpenhamn” (VINK) samt ”Vi Köpenhamnare” (VI’KBH’R’) som är direkt inspirerat av
lokala åtgärdsprogram i Amsterdam.
Det övergripande ramverk som används av danska myndigheter är den så kallade
SSP-modellen vilket innebär ett nära lokalt och integrerat samarbete mellan skola,
socialtjänst och polis. Syftet med SSP är att identifiera och stödja individer som
befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminella miljöer, anti-socialt beteende och
extremism.
Den integrerade SSP-modellen som redan återfinns i det brottsförebyggande arbetet
kan även användas för att utveckla hållbara, skräddarsydda och mer målinriktade
insatser mot individer som befinner sig i riskzonen för extremism. Det danska arbetet
fokuserar främst på att utveckla mentorskapsprogram för att stödja de
yrkesverksamma som arbetar med att förebygga extremism. Syftet med detta är
främst att förmedla kunskap om metoder till de som har direkt kontakt med
ungdomar i åldern 14 till 20 år.
Utvecklingen av den danska handlingsplanen mot extremism som togs fram 2010 är
ett resultat av ett brett samarbete mellan flera myndigheter och var framförallt
koordinerad mellan Integrationsministeriet (nuvarande Social- och
integrationsministeriet) och danska säkerhetstjänsten (PET). PET:s ansvarsområde
inbegriper, förutom att skydda riket mot specifika hot, att stärka samhällets
motståndskraft.
Flera av de tidigare stora informationskampanjerna var organiserade av
Integrationsministeriet och PET där lokala samhällsledare, socialarbetare, lärare och
polisers åsikter och erfarenheter framfördes gällande utmaningar och åtgärder för att
bekämpa extremism på lokal nivå. Denna omfattande konsultativa process
utmynnade 2010 i antagandet av den nya handlingsplanen. Handlingsplanen
inkluderar sju fokusområden, 22 initiativ och 40 konkreta åtgärder. En eventuell
revidering av handlingsplanen är planerad 2013 då också utvärderingsarbetet ska
vara färdigt.

Sedan den danska terroristlagstiftningen introducerades 2002 gjordes en ytterligare
revidering 2006 då man stärkte säkerhetstjänstens befogenheter och vidgade
tvångsmedlen. Inom ramarna för ökade polisiära befogenheter så är det nu möjligt
att genom domstolsbeslut bedriva avlyssning av personer och inte enbart
telefonnummer, husrannsakan kan ske upprepade gånger och inte enbart en gång,
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utvisning från landet för icke-danska medborgare samt att teleoperatörer är skyldiga
att lagra all tele- samt internettrafik i ett år.541
Därutöver växlar Politiets Efterretningstjeneste och Forsvarets Efterretningstjeneste
fritt underrättelseinformation med varandra med begränsad parlamentarisk insyn.
Dessa vidgade befogenheter har också utlöst en offentlig debatt kring rättsäkerheten
där kritiker menar att det saknas kontrollmekanismer för den danska
säkerhetspolisens befogenheter och arbete. Amnesty International har riktat kritik
mot att terroristlagstiftningen möjliggör ett övervakningssamhälle.542 Dock har
chefen för PET, Jakob Scharf, uppmanat till en ökad parlamentarisk kontroll över
deras arbete så länge det proportionellt inte hindrar dess arbete och effektivitet.
Under den danska strafflagens paragraf 114 (”Terrorloven”) så kriminaliseras en rad
olika terrorrelaterade brott såsom finansiering av terrorism, deltagande i en illegal
terrorgrupp och omfattar även vistelse på terroristträningsläger.

I januari 2009 publicerades den danska handlingsplanen ”En gemensam och säker
framtid”. Handlingsplanen inkluderar 22 specifika initiativ som spänner över sju
fokusområden. Dessa områden är: (1) direkt kontakt med ungdomar; (2) integration
baserad på rättigheter och skyldigheter; (3) dialog och information; (4) demokratisk
sammanhållning; (5) insatser i sårbara/utsatta områden; (6) specifikt framtagna
initiativ vid anstalter; samt (7) kunskap, samarbete och partnerskap.
Åtgärder kopplade till de sju fokusområdena är:


Fokus på ingripanden genom SSP för att motverka och förhindra
radikalisering.



Mentorskap med fokus på ungdomar.



Individuella förebyggande samtal (utförs av PET).



Stärkande av föräldrars ansvar.



Ökade insatser på antidiskrimineringsområdet.



Forum för dialog för att motverka militant extremism (utförs av PET).

541

Elisabeth Arnsdorf Haslund, “Jurister vil hav terrorlov kigget over”, Berlingske Tidende, 14
mars 2013.
542
http://www.amnesty.dk/rt/artikel/retssikkerhed/dansk-terrorlovgivning-truerretssikkerheden
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Plattform för dialog om dansk utrikespolitik i den muslimska världen.



Etablering av förebilder.



Kontakt med utländsk media.



Skräddarsydda kurser för fältarbetare.



Handbok om extremism.



Dokumentär i utbildningssyfte.



Lokal dialog och kampanjer.



Lokala informationscentrum.



Fokus på att stärka demokratin och medborgarutbildning.



Ömsesidig integrering genom föreningsaktiviteter.



Tonvikt på medborgarskap genom medborgarcentrum.



Lokala nätverksträffar.



Etablering av en demokratisk plattform för ungdomar.



Internetforum riktat mot ungdomar om frågor rörande demokrati och
radikalisering.



Åtgärder för att förhindra etablering av parallella samhällen och
slumområden.



Förhindra extremism i fängelser samt mäta effektivitet och utvärdering.



Motverka felaktig information.



Samt ytterligare akademiska forskningsprojekt.543

Den danska modellen, från att skapa program till att åtgärder vidtas längst ut på
linan, är beroende av en fyndig, innovativ och kundorienterad personal. Lika viktigt
är det interdepartementala arbetet och samarbetet mellan flertalet samhällsområden.

543

Government of Denmark, “A common and safe future: An action plan to Prevent extremist
views and radicalisation among young people” (januari, 2009), Tillgänglig vid:
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/58D048E7-0482-4AE8-99EB928753EFC1F8/0/a_common_and_safe_future_danish_action_plan_to_Prevent_extremis
m.pdf
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Företrädare för den danska staten, ackompanjerade av akademiska rådgivare som
arbetar med att bekämpa och motverka våldsbejakande extremism, menar att den
danska handlingsplanen kan stärkas genom att skapa och genomföra fler
mentorskapsprogram för yrkesverksamma vid de lokala myndigheterna. De anser
också att handlingsplanen kan stärkas genom att kartlägga hur pass utbrett
extremism är i samhället, studera polarisering samt säkerhet i specifika områden för
att bättre stödja fältarbetare.
Jakob Illum, chef för PET:s preventiva enhet, betonar att förebyggande åtgärder
kräver lokal förankring där förebyggande åtgärder kan utnyttja redan etablerade
preventiva strukturer och nätverk som exempelvis de brottsförebyggande insatserna.
Implementeringen av den danska handlingsplanen bör även ses i ljuset av den
begäran som EU:s kontraterrorkoordinator, Gilles de Kerchove, gav Danmark vad
gällde att leda arbetet med att utveckla avradikaliseringsmetoder. Därmed är de
danska åtgärderna ett resultat av ömsesidigt parallella spår.

VINK544 upprättades 2009 som ett oberoende initiativ av Köpenhamns kommuner.
Syftet med initiativet är att erbjuda rådgivning till kommunalarbetare vilka är i kontakt
med ungdomar som är föremål för radikalisering. VINK är främst ett resurscenter för
utbildare, socialarbetare som arbetar nära ungdomar, konsulter med fokus på
arbetsmarknad och sysselsättning samt övrig personal som arbetar med ungdomar i
åldern 14 till 20 år.
Centrumets arbete sker främst genom telefonrådgivning, stöd till mentorer,
evidensbaserad konsultation, temadagar samt tillhandahållande av ett forum för
dialog. VINK har integrerats inom SSP-ramverket för att ge stöd genom
välutvecklade verktyg för konfliktlösning, kulturell förståelse samt expertis om
radikaliseringsprocessens varningssignaler.
Tio experter är kopplade till VINK, vilka besitter betydande erfarenhet samt
välutvecklade evidensbaserade insatsmetoder i arbetet med marginaliserade och
utsatta ungdomar som befinner sig i riskzonen för extremism. Dessa experter har till
uppgift att skapa medvetenhet vad gäller utbildning samt råd om hur man på ett
effektivt sätt ska hantera specifika fall.
Det unika med VINK, i egenskap av resursbank, är att det har som avsikt att bygga
på redan etablerade relationer som existerar mellan fältarbetare och individerna i

544

Se City of Copenhagen, “Knowledge, Inclusion, Copenhagen (VINK),” at:
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Vink/SubsiteFrontpage/InEnglish/Vink.aspx.
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fråga. Detta stöd kan även utmynna i en trevägsdialog med individen eller ske i
bakgrunden mellan fältarbetare och ungdomar som befinner sig i riskzonen.
VINK bidrar med rådgivning och möjlighet för kontaktskapande genom möten och
dialog med experter och yrkesverksamma i liknande position för att skapa
erfarenhetsutbyte och kunskap om effektiva åtgärder. På så sätt skapas en möjlighet
att kontextualisera vad radikalisering är och inte är, samt en nyanserad förståelse
om åtgärder bör vidtas och i så fall hur.
Utvärderingar av VINK visar att slutanvändarna är positiva till aktiviteterna och
uppskattar de specialkompetenser som bidragit till fältarbetarnas verksamhet. Under
2010 inbegrep VINK:s kunskapsaktiviteter 1 100 deltagare.545 VINK har också
upprättat specialkurser genom utbildningsinstituten Metropol och
Professionshøjskolen för att skapa kunskap och förståelse för hur man kan nå ut till
ungdomar som utvecklat en identitet av motstånd samt kulturellt motstånd och
subversiva ideologiska hållningar. De individer som på något sätt faller inom dessa
kategorier är mycket svåra att nå och kräver därmed innovativa metoder och
åtgärder.

Århusprojektet är ett partnerskap mellan Århus kommun och Ostjyllands polisdistrikt
som syftar till att förhindra att radikalisering utmynnar i extremism. Med hänseende
till att radikaliseringsprocesser består av få steg så har det upprättats flertalet
preventiva projekt. Exempel på dessa är bland annat utbildning i grundskola,
gymnasium samt olika grupper i civilsamhället genom temadagar om extremism
samt hur man kan arbeta för att motverka extremism.
Därtill finns ett informationsprojekt med fokus på familjer och åtgärder för unga som
befinner sig i riskzonen för extremism. Detta projekt involverar dock inte
polismyndigheter utan syftar istället till att ge direkt stöd till familjerna. Denna modell
är baserad på den holländska modellen ”Vi Amsterdamare” som är framtagen av
Amsterdams kommun.546

Ett avradikaliseringsprojekt är ett EU-finansierat treårigt pilotprojekt vid
Integrationsministeriets avdelning för sammanhållning och förebyggande av
545

Målrettet inklusion skaber aktivt medborgerskab Evaluering af Københavns Kommunes
VINK program (MHT Consult, april 2011).
546
Margit Helle Thomsen, Afradikalisering – målrettet intervention: Rapport over danske
pilotfaringer med afradikalisering og forebyggelse af ekstremisme (MHT Consult, juni 2012).
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radikalisering. Projektet sker i nära samarbete med PET, Köpenhamn och Århus
kommun samt Ostjyllands polisdistrikt. Den totala budgeten för implementeringen av
detta projekt är strax över 1 000 000 euro, där EU stödjer med ca 750 000 euro samt
Integrationsministeriet och PET med 100 000 euro.547 De två främsta
projektutgifterna är metodutveckling vad gäller dels avhopparverksamhet och dels
mentorskap och personalresurser.
PET utvecklar effektiva metoder för avhopparverksamhet genom samtal, vilket är en
förlängning av redan etablerade metoder för preventiva samtal. Detta är också en
indikation på att den danska underrättelse- och säkerhetstjänsten är väl medveten
om vilka aktiviteter som bedrivs inom de extremistiska grupperingarna. Samtalen i
avhopparverksamheten syftar till att skapa långsiktiga relationer med individer i syfte
att få dem att lämna extrema miljöer. I PST:s regi har det under denna period förts
över 75 stycken så kallade ”avhopparsamtal”.548
Metodutvecklingen för mentorskap och personalresurser är tudelad mellan
Köpenhamns och Århus kommun. I Köpenhamn är fokus endast på resurspersoner
och en stor del av projektet är förankrat i aktiviteter kopplade till VINK. I Århus är
fokus på mentorskap kopplat till ungdomar som befinner sig i riskzonen för
extremism samt tvärinstitutionellt samarbete mellan Ostjyllands polisdistrikt och
Århus kommun. Mentorskap erbjuds endast till de individer som är under 18 år, där
samtycke krävs av individen och dennes föräldrar. Kopplat till detta är det
informationscenter där oroliga individer kan söka vägledning.
Nio mentorer, fyra mentorskonsulter, tretton resurspersoner och fyra PEThandledare har tränats. Detta ledde till 40 förfrågningar rörande ungdomar som visat
oroande tecken för att hamna i extremism. Resultatet av detta var att det skapades
sex nya mentorskap och 21 fall där resurspersoner väglett fältarbetare i hur individer
som är oroade över radikalisering ska hanteras.549

Totalt har det publicerats fem handböcker av det danska Socialministeriet riktat mot
personal inom det preventiva SSP-samarbetet. Handböckerna förser personalen
med metoder, fall och insikt om hur man på ett effektivt sätt vidtar åtgärder gällande
radikalisering och extremism.
Den första handboken ger en grundläggande information om antidemokratiska och
extremistiska miljöer. Den andra handboken inbegriper metoder för att motverka
547

Ministeriet for flygtninge indvandrere og integration (2011)
De-radicalisation – Targeted Intervention: findings from a pilot project, pamflet producerad
av Social- och integrationsministeriet, 2012.
549
Ibid.
548
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radikalisering. Detta inkluderar bedömning av ett antal faktorer, som exempelvis
risker, skydd, motivation, ideologi samt barriärer och vägar om hur man kan bryta
radikaliseringsprocessen. Den tredje handboken berör relationellt arbete och
mentorskap med vägledning om hur man bedömer en individ samt hur man kan
skapa en förändring i positiv riktning. Den fjärde handboken består utav 14 fall om
hur man ska hantera radikalisering.
Fallen är insamlade och analyserade av Rehabilitation and Research Centre for
Turture Victims (RCT). Den fjärde handboken inbegriper både insatser och strategier
på såväl individ- som gruppnivå. Den femte handboken är en skrift för inspiration där
lokala strategier från olika danska kommuner presenteras.
Dessa handböcker innehåller lovande praxis som möjligen också är överförbara till
andra lokala kontexter om de anpassas och skräddarsys. Att skapa tillit och
mentorskap kräver tillförlitlighet, entusiasm och uthållighet av personalen som
befinner sig på fältet. Huvudprincipen i att handleda individer som är involverade i
extremism ”är att så ett frö av tveksamhet men inte att vinna en argumentation.”550
En möjlig väg för att uppnå detta är att skapa ”en narrativ biografisk dialog med
personen, fokusera på familj, självuppfattning och ideologi” och samtidigt diskutera
individens familjesituation och framtida vägar ut ur extremism.551

Detta gemensamma projekt lett av det danska Socialministeriet och Kriminalvården
syftar till att utveckla mentorskap som ett verktyg i att förebygga extremism, där även
dömda terrorister är en målgrupp. Därtill ingår också individer som är föremål för
hatbrott och de som anses befinna sig i riskzonen för extremism.
Det övergripande målet med detta program är att stärka tidigare dömda individers
förmåga att hantera sociala situationer genom att besitta färdigheter om
konflikthantering, dialogtekniker samt skapa en positiv motivation fram till
rehabilitering och avtjänat straff. Mentorsutbildningen är inbakad i redan etablerade
strukturer inom kriminalvårdens försorg och består utav 10-14 mentorer där två till tre
blir mentorshandledare.552
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Ibid.
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Under våren 2004 skapades detta forum, vilket i april 2008 också kom att innefatta
”representanter från muslimska organisationer, representanter från
bostadsföreningar, professionella som arbetar med unga människor samt
resurspersonal i allmänhet med kunskap och erfarenhet från fältet.”553
Det primära syftet med detta forum, som sammanträder två gånger om året, är att på
ett informellt sätt kommunicera kring frågor gällande dansk utrikespolitik, nationell
politik samt att motverka falska narrativ eller konspirationsteoriska rykten. Till detta
hör också evidensbaserad diskussion om hur muslimer är behandlade och hur de
upplever vidtagna säkerhetsåtgärder. Detta sker parallellt med att skapa en djupare
förståelse hos det muslimska samhället vad gäller PET:s roll och ansvar samt
insatser och förhållning i arbetet med att motverka terrorism.554
Den danska polisens metod för att stoppa och visitera (så kallad ”stop-and-search”)
har orsakat bekymmer då individer upplevt det som diskriminering. Dialogforumet
har därmed blivit en plats där frustration och bekymmer kan diskuteras och
ventileras.555 Dessa möten involverar 20 till 30 individer där sammanträden sker i
Köpenhamn, och andra distrikt i Danmark, där det vanligtvis finns ett specifikt
diskussionstema.
Diskussion sker i små grupper i syfte att alla individer ska känna sig delaktiga och
mötena utmynnar inte sällan till initiativ för nya gemensamma projekt. Tillika så leder
detta till att underrättelse- och säkerhetstjänster får en uppfattning om vilka frågor
som är viktiga bland samhällsrepresentanterna och medlemmarna i forumet.
Individerna inbjuds av PET i egenskap av deras insyn och inflytande, snarare än
som representanter för en viss grupp eller organisation.556 Det enda hindret från att
få medverka i dialogforumet är att individerna förespråkar våld.
Erfarenheten av dialogforumet är positiv, mycket tack vare PET:s öppna attityd, vilja
att regelbundet delta i offentliga möten och ha en öppen och direkt dialog om de
problem som finns i samhället. Dessa, för PET förtroendeskapande åtgärder,
inkluderar även att informera forumets medlemmar om gripanden för att skapa en
varningsklocka och mekanism för samhällets ledande medlemmar att vidta åtgärder.
PET har anammat en försiktig hållning och framförallt bedrivit förebyggande insatser
och stärkt dialogarbetet i syfte att undvika anklagelser om spioneri mot de lokala
553

COPPRA – Community Policing Preventing Radicalisation & Terrorism (Belgian Federal
Police, 2009).
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DIIS Report 2011:12): s.20.
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samhällena och samhällsgrupperna. Responsen från forumets medlemmar visar att
om forumet och därmed relationen mellan myndigheter och samhällsledare inte
existerat i samma utsträckning så hade det funnits en större misstro och
opportunism gentemot varandra.557

Den särskilda arbetsgruppen inom danska utrikesförvaltningen har till uppgift att
informera samhällsgrupper om dansk utrikespolitik, såväl inom landet som
internationellt. Arbetsgruppen har också till uppgift att förse danska politiker med
information om hur man kan kommunicera med muslimska samhällen och grupper
nationellt och internationellt.558

Det finns flera utmaningar som påverkar engagemanget med diaspora, framförallt
med hänseende till de somaliska grupperna. Till skillnad från andra samhällsgrupper
så har individer från de somaliska grupperna vid flera tillfällen varit föremål för
terroristbrott. De mest uppmärksammade fallen är mordförsöket på
karikatyrtecknaren Kurt Westergaard i januari 2010, självmordsbomben vid Shamo
Hotel i Mogadishu samt arresteringen av två somaliska bröder i Århus 2012. Dessa
handlingar har dock inte påverkat andra etniska grupper vad gäller terroristbrott.
Den ”säkerhetiserade” diskursen ska ses i ljuset av att de somaliska grupperna,
bestående utav ca 17 000 människor, befinner sig i en på många sätt ogynnsam
omständighet bestående av utanförskap, stigmatisering, arbetslöshet och sociala
svårigheter. Det finns de som hävdar att de somaliska grupperna, till skillnad från
andra etniska grupper, befinner sig i riskzonen för radikalisering då de är föremål för
utanförskap, hög arbetslöshet samt är den mest stigmatiserade immigrantgruppen i
Danmark.559
Det finns inom de somaliska grupperna personer som lider av posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD) – och få av de drabbade söker vård och behandling på grund
av en maskulinitetskultur och andra barriärer. Enligt Mohammed Gelle, ledare för det
somaliska nätverket i Danmark, så diagnostiseras inte trauma och depression i
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Somalia och det finns en rädsla av att bli stämplad som sinnessjuk, vilket i sin tur
resulterar i att individer inte söker behandling.560
Det är viktigt att poängtera att de somaliska grupperna inte är homogena utan består
av individer med skild komplex bakgrund, religion, släkt- och klantillhörighet. Det
finns en divergens mellan grupperna vad gäller al-Shabaabs rekryteringar och inför
konferensen i Århus 2010 om radikalisering skapades olika fraktioner bland
grupperna om huruvida man skulle delta eller ej.561 Flera av de som deltog i
konferensen utsattes för trakasserier av andra falanger. Konferensen medförde dock
att radikaliseringsfrågan uppmärksammades offentligt i ett oberoende forum i syfte
att diskutera känsliga och kontroversiella frågor.562
Efter attacken på Shamo Hotel genomgick al-Shabaab ett stort bakslag från de
somaliska grupperna i Danmark som var arga och misstrodda då någon från den
egna gruppen utfört detta illdåd. Vissa medlemmar har också argumenterat mot de
imamer som funnit inspiration från al-Shabaab. Då individer ifrågasätter imamer i
moskéer och studiecirklar riskerar de att bli socialt utstötta. Mohamed Gelle varnar
för att vissa av dessa imamer stegvis lurar barn indirekt till al-Shabaab, där vissa
barn även varit föremål för att sändas till helgläger. Då barnen inte deltar i dessa
aktiviteter riskerar familjerna att bli socialt utstötta.563 Även om det finns en implicit
vetskap om problematiken vad gäller al-Shabaabs rekrytering så är det få som vågar
säga emot.
Vad som visat sig i intervjuer med de somaliska grupperna är att då man för upp
frågor om al-Shabaab och radikalisering på agendan så kan detta sedermera leda till
repressalier inom grupperna. Det är få som besitter vetskap om att myndigheter kan
bidra med stöd utan att detta i sin tur får konsekvenser för individerna och
situationen är präglad av en misstro gentemot myndigheter.564 Intervjuade somalier
har också påpekat att de önskar att danska myndigheter stödjer de dansk-somalier
som lämnat al-Shabaab utan att de riskerar att bli åtalade för terroristbrott.565
En av de största utmaningarna med att arbeta med ungdomar som befinner sig i
riskzonen är att undvika en ”säkerhetisering” av relationen mellan fältarbetare och
ungdomar. Det har funnits en särskild skepticism från lärare som varit involverade i
att identifiera ungdomars besvärliga beteenden.566 När det gäller utbildning i
medborgar- och demokratifrågor så menar forskaren Lena Küle att det är av största
vikt att lärare för diskussion med elever om de dilemman som kan uppstå i ett
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demokratiskt samhälle. Om detta inte sker finns en risk att de anammar
antidemokratiska värderingar. Närvaron av konspirationsteorier kräver även att
lärare ifrågasätter teoriernas legitimitet på ett trovärdigt sätt.567

En av följderna av mordförsöket på Kurt Westergaard av en somalisk extremist var
att Integrationsministeriet arrangerade en konferens i Århus om det förebyggande
arbetet mot extremism. Konferensen fokuserade på somaliska deltagare för att
kontextualisera händelsen och skapa dialog mellan myndigheter och somaliska
grupper. Konferensen utmynnade i ett antal rekommendationer. Bland annat
föreslogs:


att insatserna måste vara lokalt förankrade



att undvika myter om att radikalisering skiljer sig dramatiskt från andra typer
av kriminellt beteende samt att integrera förebyggande insatser inom redan
etablerade lokala brottsförebyggande åtgärder



att dimensionera insatser i relation till problemets storlek



förtroendeskapande med föräldrar och deras engagemang är vitalt



att skapa informationskampanjer om brottsförebyggande arbete riktat mot de
som befinner sig i riskzonen



att hantera social kontroll utfört av få personer



att upprätta telefonrådgivning och program för avhopparverksamhet samt
utvidga insatserna bortom västra Århus.568

Mohamed Gelle menar att det förebyggande arbetet med fokus på de somaliska
grupperna bör inbegripa:


intolerans mot extremism innan det fått fäste



öppna och ärliga diskussioner vid kommunala möten och debatter; utbildning
till ungdomar om internet



öppenhet och transparens i moskéer; egenmakt och utbildning för kvinnor för
att identifiera tecken på extremism
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idrott som ett medel för dialog med ungdomar



historieberättande av unga somalier som kan verka som förebilder och som
framgångsrikt lyckats behålla sin somaliska identitet och funktion i det danska
samhället.569

Denna plan om totalt tio punkter förespråkar även utvecklandet av en idékatalog för
åtgärder.570

Lokala förebyggande åtgärder inom studerade EU-länder ger en bild av samverkan
mellan myndigheter och civilsamhället där goda lärdomar dragits från vad som
fungerar i lokala kontexter. Välutvecklade riskmatriser för individuell intervention som
Storbritanniens program Channel och Nederländska Info-Box visar att det går att
utveckla verktyg som identifierar ungdomar i riskzonen för våldsbejakande
radikalisering och att det föregås av omfattande restriktioner och filtrering av
riskbeteende längs hela interventionskedjan. Denna typ av intervention sker alltid i
samordning mellan myndigheter och inte enbart med polisiära insatser. Man kan
argumentera att denna väg förhindrar att ungdomar istället för att bli lagförda får det
stöd som de behöver för att välja en icke-våldsbejakande väg.
Mycket av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism handlar om att
stödja familjer och anhöriga till ungdomar i riskzonen. Denna indirekta påverkan har
många positiva föredelar. Man ger föräldrar och de som står i personens närhet stöd
och eventuellt verktyg för att påverka individers val för att förhindra att de reser och
ansluter sig som utländska stridande hos väpnade grupper i konfliktzoner. Ett
utmärkande exempel på hur effektiv sådan intervention är tyska Hayat som med
mycket små medel utvecklat en framgångsrik metodik och erfarenhet. Även om man
inte alltid lyckas med att påverka individers val att resa till konfliktzoner är metodiken
överförbar vid överväganden om upprättandet av andra liknande rådgivningscenter.
Ett ytterligare utmärkande arbete är brittiska Unity Initiative som arbetat mycket
framgångsrikt med våldsbejakande individer som dömts till terrorbrott inne i
fängelser och då de avtjänat sitt straff. Här kombineras avradikalisering med
personligt mentorskap och i vissa fall även kampsportsträning.
Även om myndigheter ofta resonerar i termer av roller och ansvar så arbetar lokala
samfund genom individer. En avgörande faktor för varför vissa projekt lyckas och
andra inte gör det beror på personliga egenskaper hos fältarbetaren. Förmågan att
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relatera till ungdomar i riskzonen på ett trovärdigt och ärligt sätt är en kritisk
framgångsfaktor. Individer med rätt personliga egenskaper som trovärdighet, effektiv
kommunikation, empati och entusiasm är avgörande för hur man lyckas nå och
vända utvecklingen i en icke-våldsbejakande riktning. I praxis måste dessa få
adekvat organisatoriskt stöd och tillräckliga resurser.
Lokala förebyggande projekt mot våldsbejakande islamistisk extremism kräver lokal
förankring genom stöd av civilsamhället och inflytelserika föreningar. Initiativ kommer
sällan av sig själva utan bygger på långsiktiga företroendeskapande initiativ och
dialog mellan civilsamhället, lokalt inflytelserika nyckelfigurer och
myndighetsrepresentanter. Det är viktigt att identifiera rätt samtalspartner och
formerna för detta. Det är inte alltid så att självutnämnda representanter för lokala
samfund varken är representativa eller effektiva för förebyggande lokalt arbete.
Istället handlar det om att identifiera de som har inflytande och trovärdighet lokalt.
Formerna för samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kan variera
beroende på med vem eller vad man vill uppnå. Under 2010 vidtog brittiska
myndigheten Department of Communities and Local Government en evidensbaserad
studie om vilka former som fungerade bäst i förebyggande arbetet.571 Genom att
studera 55 olika interventioner som fokuserade på ungdomar, kvinnor, civilsamhället
och företrädare för olika interventionsformer så konkluderades att olika målgrupper
kräver olika anpassade former av ”outreach”.
Språkbruk spelar också en viktig roll för att få med civilsamhället.
Förtroendeskapande står här i centrum. Fel ingångsvärden med för stort fokus på
extremism leder inte till förtroendeskapande. Som EU-projektet Recora noterade så
bör man istället för att identifiera extremister tala i termer om ungdomar i riskzonen
och stödjande interventioner. Därför är det viktigt att avmystifiera extremism som
något annorlunda eller avvikande som inte går att tackla med vanliga
brottsförebyggande åtgärder. Det bör istället vara en integrerad del av annan
brottsförebyggande verksamhet som involverar integrerad samordning av
myndigheters insatser i kombination med insatser från civilsamhället, familj och
exempelvis avhoppade extremister.
Sammankopplingen mellan civilsamhället, diaspora och kontakter i tredjeland bör
utnyttjas mer strukturerat när det gäller förtroendeskapande kontakter eller kanaler
för att stödja förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism. Det är viktigt att
se helhetskopplingarna mellan diasporan och civilsamhället i tredjeland när det
gäller direkt stöd eller utformning av projekt/program.

571

http://www.communities.gov.uk/documents/communities/pdf/1513881.pdf

208

Detta kapitel behandlar först olika underliggande kontexter och grogrunder för
islamistisk extremism och terrorism i Somalia och Pakistan. Därefter ges en närmare
undersökning av initiativ och goda exempel från civilsamhällets sida.
De underliggande orsakerna till våldsbejakande islamistisk extremism skiljer sig
kontextuellt beroende av kulturell och politisk dynamik på såväl lokal som regional
nivå. Orsakerna är också influerade av framväxten av bland annat en specifik
extremistgrupp, dynamiken inom gruppen, beslutsfattares ledarskap,
koncentrationen av våld samt rekryteringspraxis. Detta framtvingar i sin tur en
skräddarsydd, lokal och kontextbunden ansats i var enskilt fall då det inte finns
någon universell mall att bruka för olika kontexter.
Det finns däremot flertalet goda exempel och inspirerande modeller för hur
civilsamhället kan motverka våldsbejakande islamistisk extremism. Så kan ske
genom bland annat kvinnostyrda initiativ, stärkande av ungdomar eller innovativa
åtgärdsmekanismer genom att använda populär- och lokalkultur samt att sända
specifika budskap för att motverka extremistiska narrativ.
Uppgiften att identifiera lämpliga åtgärder från civilsamhällets sida är mycket
utmanande i länder som Somalia och Pakistan. Detta då civilsamhällets
organisationer i Somalia har varit en avgörande och drivande faktor för
socioekonomisk utveckling, försoning och fred, medan det i Pakistan finns över
100 000 organisationer i civilsamhället.
Samtliga av de genomgångna insatserna av organisationerna har rekommenderats
av lokal expertis i Somalia och Pakistan då de anses ha trovärdiga
handlingsprogram. Lejonparten av dessa är inbäddade i större program som främjar
jämlikhet mellan kön och ungdomars färdigheter snarare än att vara ensamstående
och enskilda aktiviteter. Kvinnor och ungdomar är inte bara de mest utsatta
grupperna för extremism och våld utan besitter också den främsta positionen att
motverka extremism i samhället.
Efter att ha identifierat lämpliga lokala åtgärder i civilsamhället så är den kritiska
uppgiften att koppla goda exempel och/eller civilsamhällesprojekt och insatser i
Somalia och Pakistan till samverkan med diaspora. Detta i syfte att skapa ömsesidigt
förstärkande ansträngningsmekanismer för att motverka våldsbejakande islamistisk
extremism.
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I forum för beslutsfattare och akademiker har det bedrivits en långvarig diskussion
om grogrunderna till terrorism, eller vad FN beskriver som betingelser som leder till
terrorism. Det finns givetvis en stor divergens mellan olika typer av grogrunder samt
nivåer av orsaker som simultant pågår i olika kontexter, såväl på makro-, meso- och
mikronivå. I en överblick av litteraturen som behandlar terrorismens grogrunder så
framgår olika ramverk och betoningar på relevanta faktorer.572
Det finns analytiker som skapat ramverk med faktorer och separerat orsakerna till
terrorism som strukturella, underlättande, motiverande och utlösande orsaker. Den
strukturella faktorn har identifierats som hastig modernisering och urbanisering,
relativa förluster och ojämlikhet, globalisering etc. Så kallade underlättande faktorer
är modern massmedia, transport, vapenteknologi, extremistisk ideologi samt svag
statlig kontroll medan motiverande faktorer bland annat identifieras som individuellt
upplevt missnöje. De utlösande faktorerna är de ”direkta påskyndande av
terrorismhandlingar gjorda av fienden eller andra händelser som exempelvis politisk
kalamitet, ett vansinnesdåd begått av fienden eller annan händelse som kan leda till
hämnd.”573
Utlösande faktorer kan också beskrivas som ”händelser som leder till hämnd eller
handlingar (exempelvis omstridda val, polisbrutalitet etc.); brist på möjlighet för
politiskt deltagande; konkret missnöje bland en större populations subgrupper; vikten
av att tillhöra en stark grupp för identitetsutveckling; fredssamtal.”574
I den akademiska forskningen pågår sedan en lång tid tillbaka en debatt om
grogrunderna till terrorism och extremism. Grogrunderna är att ”hastig modernisering
och urbanisering är starkt korrelerad med uppkomsten av terrorism; bristande
demokrati; medborgerliga rättigheter och rättssäkerhet är en förutsättning för många
former av inhemsk terrorism; en förhistoria med politiskt våld; repression genom
främmande ockupation eller kolonialmakter; erfarenhet av diskriminering baserad på
etnisk eller religiös tillhörighet.” 575
Evidensbaserade studier genom erfarenheter från fältet har också frambringat
analyser av biståndsmyndigheter om vad som är grogrunden till extremism och
konflikt. Storbritanniens biståndsmyndighet DFID genomförde en snabb
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evidensbaserad bedömning av drivkrafterna bakom våldsbejakande islamistisk
extremism och fann att det inte fanns någon korrelation mellan det och fattigdom
(inkomst) och förluster eller madrassas roll.
DFID:s studie fann däremot en korrelation då staten misslyckats med grundläggande
service vilket tillät extremistgrupper att uppfylla dessa behov; förtyck och bestialiska
säkerhetsåtgärder och misslyckande att skapa säkerhet för befolkningen; där
ojämlikhet och diskriminering förekommer tillsammans med religiösa och etniska
skiljelinjer; konflikter utomlands samt en uppfattning av att religionen (islam) är under
attack.576
En liknande studie av den amerikanska biståndsmyndigheten USAID fann sju
drivkrafter bakom våldsbejakande extremism: ”(1) frånvaro av grundläggande
politiska och medborgerliga rättigheter, (2) grova övergrepp av mänskliga rättigheter
samt förtryck från staten, (3) utbredd korruption och upplevd straffrihet för eliten, (4)
illa styrda områden, (5) långdragna våldsamma konflikter, (6) regering/stat ses som
illegitim, samt (7) tidigare stöd till våldsbejakande extremistgrupper för att tjäna
nationella strategiska intressen.”577
Denna amerikanska studie pekar också på vikten av pullfaktorer – de som gör
våldsbejakande extremistiska idéer och grupper attraktiva. Bland dessa faktorer
återfinns sociala nätverk och personliga relationer, material och sociala förmåner
som tillhör en våldsbejakande extremistgrupp samt karismatiska ledare eller
attraktiva idéer och sakfrågor.578
En signifikant faktor som drivkraft till extremism är kränkningar av mänskliga
rättigheter, diskriminering och repression av myndigheter som motverkar extremism
samt från extremistgrupperna själva. Frågan om främmande ockupation är också en
stark motiverande faktor som utnyttjas av rekryterare och i lockelsen av det
extremistiska narrativet. Vid vissa tillfällen, som exempelvis användandet av drönare
i Pakistan, så skapar militära insatser genomgripande och starka missnöjen hos
större delen av befolkningen.
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Alla dessa strukturella och utlösande grunder är kontextbundna från fall till fall. Det
är uppenbart att många av grogrunderna till extremism och konflikt skiljer sig i
jämförelse med radikalisering i diasporasamhällen inom EU. Diasporan är mer utsatt
för den globala ”jihad-diskursen” med större sårbarhet för utanförskap och
identitetsproblem och har en mer romantiserad och extrem position än i Somalia.579
För somalier i såväl Somalia som Kenya kan arbetslöshet, gruppdynamik och olika
samhällsfaktorer skapa en gradvis rörelse mot extremism. Som illustreras i fallet alShabaab så kan frågan om arbete vara en drivkraft. Som framgår av Muhsin Hassan
så är radikaliseringens drivkrafter mot våldsbejakande islamistisk extremism och alShabaab en komplex förreglad process av så kallade push- och pullfaktorer.
Pullfaktorerna innefattar bland annat arbetslöshet, rädsla för att bli offer,
bombardemang från AMISOM, hämnd samt bristande utbildning.
Pushfaktorerna handlar om exempelvis rykte (till exempel hjältar som försvarar sitt
land eller religion), manipulering och strid mot islams fiender samt att få martyrskap
och hamna i paradiset. Hassan hävdar att ”de huvudsakliga skälen till att dessa
ungdomar vill ansluta sig till al-Shabaab inte är djupa religiösa övertygelser utan
snarare faktorer som kretsar kring deras känsla av identitet och uppfattning av
försummelse som härrör från deras frustration med klanpolitik, brist på möjligheter
att förbättra sin livskvalitet samt andra svårigheter som krig medför.”580
Det är viktigt att fokusera på ungdomscentrerade åtgärder och utbilda de som utsätts
för fara från al-Shabaab och deras rekryteringstekniker samt att skapa arbetstillfällen
och arbetsfärdigheter som mekanismer att få dem ur extremism. I Somali Human
Development Report från 2012, vilken ges ut av FN:s utvecklingsprogram (UNDP),
så understryks att arbetslösheten för somaliska ungdomar är en av de högsta i
världen där 67 procent av individerna mellan 14 och 29 år saknar arbete.581 Omkring
40 procent av ungdomarna är aktivt sökande medan 21 procent varken arbetar eller
går i skola.
I Somalia utgör individer under 30 år ca 70 procent av den totala befolkningen där
två tredjedelar av dessa också har en vilja att lämna Somalia på grund av den
fattigdom och höga arbetslöshet som präglar landet. Det är också tydligt att Somalia
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”rankas som en av de, över hela världen, värsta länderna för kvinnor. Könsbaserat
våld och diskriminering mot somaliska kvinnor är utbrett.”582
Somalier har också blivit djupt påverkade av migrationen från landsbygd till större
städer och disintegrationen av traditionella familje- och samhällsstrukturer.583 Tillika
så migrerar eller flyr en stor andel somalier till grannlandet Kenya, vilket nu har 1,5
miljoner legala och illegala somaliska migranter och över 500 000 somaliska
flyktingar i flyktinglägret i Dadaab.584 Missgynnade ungdomar i utanförskapsmiljöer
som Eastleigh befinner sig i riskzonen för kriminalitet samt vissa även för rekrytering
till extremism.
Problematiken med diskriminering mot somalier i Kenya är en av de faktorer som
bidrar till extremism. Många muslimer känner att de behandlas som en andra
klassens medborgare. Kenyas tolerans vad gäller polisens trakasserier och
utpressning mot somalier har lett till förbittring och utanförskap som enkelt kan
utnyttjas av islamistiska extremister som söker rekryter.
Den diskriminerande behandlingen av etniska somalier i Kenya är på väg att bli en
pullfaktor för radikalisering då de ofta är trakasserade och har stora svårigheter att
erhålla identitetshandlingar.585 Kenyansk polis har länge ansetts vara en kår som tar
lagen i egna händer – vilket också exemplifierats i en rapport från 2009 av Philip
Alston, FN:s särskilda sändebud vad gäller utomrättsliga avrättningar.586
Somaliska flyktingar som bor i Eastleigh har vittnat om att de blivit stoppade på så
gott som en daglig basis och hotade med utvisning medan andra drabbats av
utpressning och blivit utnyttjade verbalt, fysiskt eller sexuellt.587 Detta är utöver de
svårigheter som en stor del av Eastleighs befolkning erfar då distriktet nattetid blir allt
farligare och drabbas av kriminella gäng och brottslighet.
Därutöver finns det i Nairobi över 30 000 somaliska flyktingar. Problematiken med
klantillhörigheter påverkar indirekt attraktionskraften med att ansluta till al-Shabaab
då status baseras på religiös övertygelse och praxis snarare än klanidentitet. AlShabaab har primärt koncentrerat sig på lägre kast och klanminoriteter för
rekrytering. Vilket också illustrerats tidigare så använder al-Shabaab finansiellt stöd
som ett effektivt instrument för att nå ut till arbetslösa och missnöjda ungdomar.
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I en studie av Center on Global Counterterrorism Cooperation om våldsbejakande
islamistisk extremism, som inbegriper fältstudier med intervjuer i Kenya och
Somaliland, så menas att de uppfattade drivkrafterna till våldsbejakande islamistisk
extremism i Kenya är säkerhetsstyrkors repression, ekonomiska förluster,
socioekonomisk och politisk marginalisering av unga samt marginalisering av det
muslimska samhället.588
I kontrast till detta så visar studierna i Somaliland bland annat att lokalsamhällets
uppfattning centrerar kring polisens begränsade kapacitet att förebygga brott, klanoch resursbaserad konflikt samt att arbetslösa ungdomar är en källa för osäkerhet.589

Den våldsbejakande islamistiska extremismens drivkrafter i Pakistan är komplexa
och mångfacetterade då staten grenslar över komplexa ”skiljelinjer inkluderat
styrning, sekterism, terrorism/uppror och rättsstatsprincipen – där var och en vidare
kan förvärras av våldsbejakande extremism.”590
De porösa statsgränserna och det betydande antalet afghanska flyktingar
komplicerar landets säkerhetsbild. I över tre decennier har medborgare i
Balochistan, de federalt administrerat klanområdena (FATA) och KhyberPakhtunkhuwa, vilka är belägna vid den afghan-pakistanska gränsen, vittnat om
främmande invasion och militära interventioner, klankonflikter, militant islamism,
stora flyktingströmmar och amerikanska drönarattacker.
Många av dessa avlägset belägna landsbygdsområden har också mycket bristfällig
infrastruktur. Antalet offer för våldsbejakande islamistisk extremism och terrorism i
Pakistan är svindlade hög och mellan 2006 och 2011 omkom fler än 35 000 civila
och 3 500 säkerhetspersonal till följd av terrorism.591
Kriget i Afghanistan och dess efterdyningar, kombinerat med talibanernas uppgång
och faunan av pakistanska inhemska extremistgrupper, har gjort regionen oerhört
sårbar för extremism. En studie vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om
självmordsbombare i Pakistan och Afghanistan visar att ”bakgrunden till ökningen av
antalet självmordsbomber består utav flera beständiga kriser i säkerheten samt
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politiska och ekonomiska områden vilket tänjt samhällsstrukturen till
bristningsgränsen.”592
Brist av grundläggande infrastruktur, ekonomiska möjligheter och ineffektiv och
korrupt samhällsstyrning har inneburit att militanta islamister kunnat fylla det vakuum
som uppstått vad gäller säkerhet samt socialt och humanitärt bistånd. Särskilt när
det gäller naturkatastrofer så har militanta islamska grupper skapat lojalitet då de
snabbt och effektivt agerat med humanitärt stöd. I regioner med hög nivå av militanta
grupper, exempelvis FATA, Swat och södra Punjab, så har extremister utnyttjat
utsatta ungdomar och samhällen och tvingat till sig en anpassning till strikta religiösa
direktiv samt rekryterat soldater.
I motsats så pressar de pakistanska militära operationerna lokalbefolkningen då de
vårdslöst eliminerar misstänkta militanter. Samtidigt så opererar de afghanska
talibanerna, pakistanska Terik-e-Taliban, Harakat-ul-Jihad-al-Islami (HuJI), Hizb-iIslami, Laskar-e-Jhangvi, Jaish-e-Mohammed, Harakat-ul-Mujahedin samt Haqqaninätverket med straffrihet samt kollektivt visar att dessa grupper utgör ett strategiskt
hot, inte bara mot lokalbefolkningen utan även mot den pakistanska staten.593
Det är tydligt att ungdomar och kvinnor kommit att hamna i skottlinjen för dessa
multipla konflikter och påtryckningar. Ungdomar, och även barn, har specifikt blivit
rekryterade och tränade som självmordsbombare av flera av dessa fraktioner. Andra
har influerats av radikala madrassas som förespråkat hat och intolerans.594
Hat mot västvärlden är en del av militanta islamisters regelbundna
propagandakampanjer och präglar även den offentliga debatten. Detta är något som
förstärks i och med konsekvenserna av det ökande antalet drönarattacker mot
misstänkta terrorister från amerikansk sida men också med motsvarande ökning av
civila offer.595
Enligt en undersökning från 2012 av opinionsundersökningscentret Pew så framgår
att 74 procent av den pakistanska befolkningen är fientligt inställda till USA och 52
procent fruktar att extremister kan komma att ta makten över Pakistan.596 Dessa
faktorer har tillsammans med andra strukturella förhållanden skapat överlappande
konfliktorsaker vilket har underlättat radikalisering och rekrytering av militanta direkt
riktat mot ungdomar. Moderata röster är avsiktliga mål för tvång och våld samtidigt
som extremistgrupper utökat sitt inflytande. Viktigt att poängtera är att ”allmänna
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opinionsundersökningar indikerar att al-Qaida fortfarande är impopulära hos
pakistanierna.”597
Drivkrafterna bakom våldsbejakande islamistisk extremism och rekrytering till
militanta grupper pågår simultant över tre överlappande nivåer och på olika sätt:
För det första: bland lägre klasser och framförallt i illa styrda områden inkluderat
stamområden och dess relaterade områden, södra Punjab och inre Sindh, så är
drivkrafterna till radikalisering och terrorism fattigdom, ojämlikhet och lösa
administrativa strukturer och motiven religiösa (madrassas, religiösa och militanta
organisationers roll är viktigt) samt där manifestation är sekteristiskt våld. I
stamområden kan detta sedermera bidra till fortsatt uppror.
För det andra: bland medelklass och framförallt i urbana och semiurbana områden
inkluderat centrala och norra Punjab, Karachi, Hyderbad i Sindh,
bosättningsområden i Khyber Pukhtoonkhwa och Kashmir, så är drivkrafterna
politiska (påverkan av intern och extern politisk utveckling och radikala narrativ
som förespråkas av radikala grupper och media) samt där manifestation är
jihadism (militanta organisationer som Lashkar-e-Taiba, Jiash-e-Muhammad, alQaida-relaterade terroristceller samt Hizb-e-Islami beror främst på denna kärna av
radikalisering).
Slutligen: bland de högre klasserna och landets elit så är den huvudsakliga
598
drivkraften utanförskap och separation från samhället.

Det finns en handfull statligt drivna avradikaliseringsprogram i såväl Somalia som
Pakistan, projekten i båda länderna lider dock av allvarliga problem. Med undantag
för ett initiativ i Mogadishu, vilket inte fokuserar direkt på avradikalisering utan
yrkesutbildning, så inbegriper de flesta somaliska avradikaliseringsprogrammen
förvaring av avhoppade al-Shabaabmedlemmar i läger där de är mycket inaktiva och
vissa även brukar drogen khat. Det finns också i Kenya ett antal mindre rudimentära
program vilka är under utveckling.
I Pakistan finns statligt drivna avradikaliseringsprogram. Mashal Center och Saboon
School koncentrerar sig på ungdomar som rekryterats av talibaner där de erbjuder
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ungdomarna en blandning av psykologisk rådgivning, religiös omskolning och
yrkesutbildning.599
Mashal Center har bedrivits sedan 2010 där fokus varit att erbjuda
tremånaderskurser med psykosocial, religiös och yrkesföreberedande utbildning i
syfte att avradikalisera individer som influerats av talibaners och al-Qaidaextremisters åsikter. De flesta som deltar är under 30 år. Enligt centrets egen
bedömning så har över 1000 individer ”examinerats” från programmet och endast 10
procent har inte blivit godkända.600
Saboon Center fokuserar på rehabilitering och återanpassning av barnrekryter som
varit föremål för att bli självmordsbombare. Centret har för närvarande 85 pojkar
under försorg och ungefär 100 framgångsrika rehabiliteringsfall.601
Då de flesta formella avradikaliseringsåtgärderna är ledda av staten och fokuserar
på att omvända och rehabilitera dömda gärningsmän så spelar civilsamhället en
viktig roll som stöd men också som en funktion att adressera långsiktiga
förebyggande åtgärder för att motverka våldsbejakande extremism.602
Frivilligorganisationer på gräsrotsnivå som inbegriper föräldrar, kvinnor, lärare,
mentorer, coacher och religiösa ledare i arbetet är essentiella komponenter i att
förebygga och upptäcka olika former av våldsbejakande islamistisk extremism.
Det är också viktigt att poängtera att de organisationer som verkar i Somalia och
med den somaliska diasporan i Kenya hanterar familjer som är påverkade av alShabaab. Omfattningen av sekteristiskt våld och terrorism i Pakistan är något som
ökar vilket på många sätt dränker landet.

Kvinnor kan besitta en avgörande roll i att förebygga extremism, framförallt då de i
Somalia har en tidig roll som mödrar i hemmet och nära till sina barn och ungdomar
och därmed tidigt kan se oroväckande beteendeförändringar. Kvinnor är ofta
drabbade av våldsbejakande islamistisk extremism, antingen i form av offer eller i
egenskap av förälder till de barn som hamnar i extremism. Även om de inte sällan
drabbas av skam i samhället så kan kvinnor vara betydande förespråkare att
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”avmystifiera livet som terrorist: tala öppet om svårigheterna med att skiljas,
osäkerhet, förlust av inkomst, ångesten av ett hemligt liv.”603 Istället för
föreställningen om muslimska kvinnor som tysta offer så bör kvinnor ses som
inflytelserika förespråkare av antiextremistiska åtgärder.
Kvinnors roll har traditionellt varit marginell inom den patriarkala klanstrukturen och
är vanligtvis exkluderade från att delta i beslutsfattande. Då kvinnor kan ha flera
klantillhörigheter så besitter de därmed en mycket viktig roll som mäklare och kan
mobilisera inom civilsamhället ”då deras position inom klansystemet ger dem
möjligheten att brygga mellan klandelningar och fungera som en första kanal för
dialog mellan parter i konflikt.”604
”Traditionella” mödrar har begränsat inflytande över deras somaliska söner då
sönerna har en mycket omfattande frihet i relation till mödrarna. Dessa restriktioner
har inte förhindrat somaliska kvinnor från att mobilisera och inta en aktiv föräldraroll.
Somaliska kvinnogrupper har varit mycket lyhörda när det gäller al-Shabaabs
rekrytering av deras barn och även befunnit sig i opposition mot al-Qaidas
förespråkande om martyrskap. Detta exemplifierades väl då al-Qaidaledaren Ayman
al-Zawahiris fru uppmanade mödrar att uppfostra sina barn till att stödja jihad och
martyrskapet.
Den somaliska kvinnooppositionen var ståndaktig och mycket högljudd mot detta
råd: ”sättet som al-Zawahiris fru uppmanade mödrar att uppfostra deras barn med
våld och terrorism är inte relaterat till islam. Vi uppmanar somaliska mödrar att
uppfostra deras barn med tolerans och broderskap och att lära dem islams
rättfärdiga väg långt från extremism och våld. Al-Qaidas ideologi representerar inte
den sanna islamska vägen och för detta skäl så uppmanar vi somaliska mödrar att
inte lyssna till frun till al-Qaidas ledare."605
Även om somaliska kvinnor har en aktiv roll så är det viktigt att poängtera att
förebyggande åtgärder måste riktas direkt mot denna grupp då det finns
sympatisörer och rekryterade flickor hos al-Shabaab som stödjer med bland annat
matlagning, städning, underrättelseoperationer inom samhället och där även vissa är
al-Shabaabmedlemmarnas fruar.
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Organisationen Women Without Borders uppmuntrar kvinnor att ta ledningen i deras
personliga och offentliga liv samt stödjer och belyser ledande kvinnors roll i
civilsamhället. Under 2008 skapades Sisters Against Violent Extremism (SAVE)
vilket kom att bli en prominent plattform för kontraterrorism som sammanför kvinnor
över hela världen och skapar en enad röst för offer och överlevare av
terroristattentat, aktivister, utbildare, politiker och beslutsfattare samt fredsskapande
expertis. SAVE har ett etablerat kvinnonätverk i 15 länder vilka fungerar som
representanter för förändring i samhället och motverkade av våldsbejakande
islamistisk extremism, inkluderat Somalia och den somaliska diasporan i
Storbritannien.
SAVE är involverat i en rad intressanta och kreativa projekt. Witness of History
skapar ett offentligt ansikte om konsekvenserna av terroristdåd. Mothers Move! är en
kampanj som fokuserar på att förse mödrar med möjligheter till inkomst kombinerat
med verktyg för att finna extremistiska tendenser hos deras barn samt debattera
olika tekniker och främja en fredskultur i hemmet. I Jemen etablerades STOP
Violence! vilket var telefonrådgivning om antiextremism för oroade
familjemedlemmar. Ett annat initiativ är filmprojektet Your Mother, vilket är en
berättelse om tre mödrar vars söner utfört terrorhandlingar.
SAVE har kommit att bli en mycket betydande nätverksplattform för att stärka
kvinnor till att utveckla betydande och effektiva horisontella och vertikala strategier
för att konfrontera extremism. I synnerhet så är kvinnor och mödrar i detta
hänseende nyckelaktörer för att skapa förändring. I december 2011 organiserade
Women Without Borders/SAVE ett evenemang i Wien som rörde somaliska kvinnor
som står upp mot extremism där de två somaliska aktivisterna Hanan Ibrahim och
Samira Abdulle deltog.

Women Against Extremism grundades i augusti 2012 av Wajir Women’s
Expowerment Initiatives styrelseordförande Oray Adan Hussein. Detta skedde i
ljuset av attacken 1 juli mot två kyrkor i Garissa i Kenya, vilket ledde till 17 döda och
över 60 skadade. Programmet omfattar 120 kvinnor, där många är skolade i
koranstudier och där ideologisk konfrontation kombineras med moderligt inflytande
som ett botemedel mot extremism.606 Möten i stadshus organiseras och deras
åsikter distribueras ut genom lokalradio.
Wajir Women Against Extremism i Kenyas nordöstra distrikt stöds av religiösa ledare
vid Council of Imams and Preachers of Kenya (CIPK) där över 300 imamer ingår
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samt Wajir Peace and Development Agency (WPDA), vilket fokuserar på att lösa
konflikter mellan stammar. Initiativet skapade en enad front mot extremism i
december 2011.607 WPDA ”uppmanar föräldrar att säkerställa att de vakar över
barnen, vet var de är, vilka de möter och vad de lär sig.”608
Dessa typer av kvinnoinitiativ är mycket viktiga och pågående vilket illustreras av
Kenya Community Support Center i Mombasa som organiserar en endagsworkshop
för mödrar i syfte att utbilda dem om hur man tidigt identifierar extremistiskt
beteende.

SSWC är en del av SAVE-nätverket och grundades av Asha Hagi Elmi som en
organisation som från början syftade till att hjälpa internflyktingar men nu främjar
kvinnors politiska deltagande i Somalia och stödjer kvinnor att övervinna
marginalisering, våld och fattigdom i deras samhälle. Elmi skapade denna första
somaliska klanöverskridande organisation och senare ”the Sixth Clan” i syfte att göra
det möjligt för kvinnor att delta i den somaliska fredsprocessen. 2008 erhöll Elmi
Nobels fredspris och 2009 även Clinton Global Initiative’s Global Citizen Award.

SWA är en organisation som etablerades i november 2007 i syfte att främja kvinnor i
politiken och fredsprocesser. Organisationen representerar nära 200 000 kvinnor i
Somalia och i diasporan.609

Många projekt som är nära stödda av USA och EU:s medlemsstater är
ungdomsorienterade samt ungdomsledda CSO:s som bistår med en serie av
sammanhängande färdigheter om livet, från utbildning till karriärråd och ledarskap
för ungdomsledda samhällsprojekt. Dessa ansträngningar som riktar sig till unga
mellan 15 och 25 år fokuserar på utbildning, ledarskapsutveckling, yrkesutbildning,
fredliga konfliktlösningar, kritiskt tänkande och problemlösning, nätverkande samt
positiva medborgarinsatser. Inbäddat i detta finns åtgärder för att hantera
607
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extremistiska narrativ, rekrytering, omvänd marginalisering och ungdomars missnöje.
I vissa områden, som Eastleigh, så är det viktigt att fokusera specifikt på gatubarn.

Kanava Youth Center etablerades 2002 i samarbete med en somalisk diasporagrupp
i Finland. Namnet Kanava härstammar från det finska ordet för ”kanal” då centret
avser att brygga kulturella skiljaktigheter i syfte att utbilda unga individer om våld och
främja kulturellt och intellektuellt utbyte. Dess principiella syfte är att ge ”vägledning,
och uppmuntra till utveckling vad gäller hälsa, sociala förhållanden, utbildning samt
personlig utveckling för somaliska barn och ungdomar genom att erbjuda
strukturerade aktiviteter som exempelvis korta kurser, studieresor och idrott.”610
Initiativet avser även att främja somalisk kultur och återställa moderering genom att
anordna såväl utbildningsmässiga som kulturella tävlingar för studenter samt
kampanjer för att öka medvetenheten.
Centret planerar också en kampanj, ”The Conscious Student”, vilken syftar till att
avskräcka studenter från att resa till konfliktzoner och emigrera illegalt.611 Det finns
idag fyra Kanava-center etablerade i Somalia.

KMYA skapades i november 2003 som ett direkt svar på de ineffektiva och
oansvariga lokalt och religiöst baserade organisationerna i Kenya. KMYA inbegriper
153 ungdomsbaserade samhällsprogram, studentrörelser, unga imamer och lärare i
madrassas (så kallade ustadhs). Alliansen fokuserar på att ge ungdomar
kapacitetshöjande program vilket inbegriper utbildning i ledarskap på gräsrotsnivå,
organisatoriska frågor, ”radikalisering och extremism; den lägre nivån av
medborgarmedvetenhet och deltagande; självuteslutning och marginalisering samt
frågor rörande identitet och medborgarskap.”612 Till detta hör också publicering av
KMYA:s nyhetstidning, The New Dawn, vilken publiceras två gånger i månaden.
KMYA utmanar regelbundet extremistiska narrativ lokalt och driver ett antal olika
program som fokuserar på att koppla samman marginaliserade ungdomar med
civilsamhället och skapa vidare möjligheter för ungdomarna. Ett av de innovativa
projekten är Connecting Young People and Government Program vilket driver en
studiecirkel för muslimska ungdomar som förfäktar en moderat version av islam och
610
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utmanar extremistiska narrativ. ”Läroprocessen utnyttjar pyramidkonceptet av
rekrytering eller övertygar kamraters tankesätt. Opinionsledare, främst ungdomar
som tidigare utbildats, har till uppgift att påverka och leverera 10 personer att
utvecklas som moderata islamska röster. Varje enskild rekryt får sedermera
uppgiften att nå ut till ytterligare 5-10 personer.”613
KMYA har också varit mycket involverade i Nairobis Eastleigh-område med avsikten
att få ungdomar att samarbeta med polismyndigheter över brottsförebyggande frågor
och föra dialog om hur relationen dem emellan kan förbättras.

Garissa är provinshuvudstad i North Eastern Province i Kenya och övervägande
muslimskt där cirka 96 procent av populationen är etniska och muslimska somalier.
Detta omfattande ungdomsprogram i Garissa är kritiskt viktigt då området har en
ungefärlig ungdomsarbetslöshet om 90 procent vilket skapar lättare grunder för
rekrytering av ungdomar till extremistgrupper.614 De flesta moskéer domineras av
Saudi-wahabitiska präster och över 43 procent av ungdomarna i åldern 6-17 har
aldrig gått i skolan.615
G-youth-projektet, som till stor del finansieras av USAID/Kenya, bistår med en
arbetsstyrka som hjälper med träning och karriärvägledning vilket ger ungdomarna
nya möjligheter att assistera lokalsamhället. Idag stödjer G-Youth över 2400
ungdomar och ger dem utbildningsmöjligheter genom bland annat North Eastern
Provice Technical Training Institute. Över 640 000 ungdomar har nåtts genom
utbildningsprogram för medborgare på radio.616
G-Youth programmet är sammanfogat med USAID-stödda programmet ”Yes Youth
Can” i syfte att sammanföra ungdomar som befinner sig i riskzonen. De sammanförs
”till ett nationellt nätverk vilket består utav fler än en miljon kenyanska ungdomar i
åldern 18-35 år som tillhör bunges, eller ungdomsparlament.”617
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KECOSCE grundades 2006 längs kustregionen i Kenya i syfte att adressera
demokratiskt styre, socioekonomiska problem samt ungdomsfrågor. Som en del av
programmet drivs ett samhälls- och insatsprojekt för att förebygga radikalisering av
ungdomar – vilket utmanar våldsbejakande islamistisk ideologi och skapar ett tryggt
offentligt forum för debatt kring dessa frågor. Programmet förfäktar också utbildning
om våldsbejakande islamistisk extremism till utbildningsinstitutioner och andra
sektorer.
I november 2010 var KECOSCE värd för den första nationella konferensen om
avradikalisering och politiskt våld i Kenya. Förutom att skapa medvetenhet om
orsakerna till extremism och samhällsbaserade ansatser så skapades, genom Coast
Youth Entrepreneurs Saving och Credit Cooperative Society, ett ungdomsägt och
styrt kooperativ för att spara och få krediter för att stödja företagsinitiativ. Mer
specifikt inriktade program involverar regionala möten vilket sammanför 300
ungdomar, politiska och religiösa ledare samt myndighetsföreträdare för att diskutera
och bygga partnerskap och strategier i syfte att förebygga radikalisering.
Under programmet ”Bridging the Gap Between Youth in Coast and the Government
of Kenya” så deltog KECOSCE i möten med regeringsföreträdare för att skapa
medvetenhet om drivkrafterna och orsakerna till extremism samt för att stärka
partnerskap och motståndskraft mot extremism. I ett annat program,
”Communication and Engagement Project: Preventing Radicalisation in the Coast of
Kenya” så fokuserade KECOSCE på att skapa en trygg plattform för att debattera
frågor rörande extremism och radikalisering samt olika metoder att förebygga
detta.618

WPDA etablerades 1995 utifrån Wajir Peace and Development Committees i
efterdyningarna av de svåra klanstriderna 1993 och 1994. WPDA har verkat som en
excellent modell för samhällsengagemang då det har lyckats transformera ett
område präglat av konflikt mellan klaner till ett område med effektiva
samhällsstrukturer. Samhället har också utrustats att kunna hantera
inomsamhälleliga konflikter, inte enbart i Wajir utan även utanför området. WPDA
har hedrats för introduceringen av blandningen av rättsystem i Somalia vilket
sammanfogar traditionella och moderna rättskomponenter.
Det har också utvecklats snabbinsatsstyrkor för att hantera interkommunala kriser
genom upprättande av fredskommittéer som involverar klanledare, ungdomar,
religiösa ledare och statliga myndigheter i varje by i syfte att bevaka och förhindra att
618
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konfliktsituationer eskalerar. En annan enhet som WPDA utvecklat är Center for
Peace and Applied Research (CEPAR) vilket är ett steg mot etableringen av Wajir
Peace University.619 Vad gäller extremism så bidrar CEPAR med omfattande
utbildning till föräldrar för att identifiera signaler och tecken på om deras barn
befinner sig i riskzonen för extremism.

Denna CSO bildades 2008 av individer i Kenya och Somalia. YUSOM är en
ungdomscentrerad organisation som fokuserar på att förstärka underprivilegierade
ungdomar genom idrott, utbildning och färdigheter, arbetsträning och andra
meriterande aktiviteter. Organisationen ger förebyggande budskap om de faror som
kan drabba ungdomar som exempelvis alkohol och droger, HIV/aids, huliganism,
sexuellt utnyttjande, radikalisering, prostitution, tribalism, barnarbete,
människohandel, piratverksamhet etc.
Organisationen erbjuder också separata stödgrupper och rådgivning för de som
befinner sig i riskzonen eller redan tagit del av detta problem. Rådgivningen ger
även stöd till föräldrar och söker att fostra bättre överlappning mellan
generationer.620
YUSOM utför ett imponerande antal aktiviteter från dramaproduktion till
medborgarutbildning, råd rörande ekonomi och mikrofinanser, miljövård, träning i
ungt ledarskap och färdigheter i fredsskapande och konfliktlösning. Ett av de
huvudprioriterade områdena är att engagera ungdomar i Eastleigh.

Denna organisation skapades 2009 och är baserad i både Mogadishu och Nairobi
där fokus är opinionsbildning för unga och utbildningsmedvetenhet om
våldsbejakande islamistisk extremism. Parallellt drivs program om ekonomisk
självständighet, ledarskapsträning, ungdomars rättigheter och skydd. SYAO
organiserar workshops om extremism i Kenya och Somalia samt i flyktingläger för att
motverka rekryteringskampanjer och extremistiska narrativ.
Ett av projekten var att skapa medvetenhet på sociala medier om farorna med alShabaabs och al-Qaidas rekryteringsstrategier. Kampanjen fokuserade på att sprida
kännedom och information på Facebook och Paltalk och kopplade in diaspora i

619
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http://www.sikika.or.ke/uploadengine/uploads/b890c8f4d61dd2ca3418e5f5b461b5f9.pdf
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framförallt Storbritannien, Sverige och Norge med somaliska ungdomar och
flyktingar på Afrikas horn.621

Denna oberoende internationella fredsskapande organisation och strategiska partner
till FN skapades 1994 och har sitt huvudkontor i Genève samt kontor i Nairobi.
Organisationen har tre somaliska partners: Puntland Development Research Center
(PDRC), Academy for Peace and Development (APD) samt Center for Research and
Dialogue (CRD). Samarbetet sker främst genom två projekt, ”Pillars of Peace” och
”Democratization”. ”Pillars of Peace” fokus är att stärka fredsbyggnadskapacitet för
civilsamhället och lokalsamhällets ledare, såväl kvinnor som ungdomar och
marginaliserade grupper. En så kallad Mobile Audio-Visual Unit används som ett
verktyg för att skapa samhällsdialog utanför stadskontoren som arbetar med
fredsbyggnad, konflikt och extremism.

Musik, drama och konst kan attrahera ungdomar om det är levererat på ett trovärdigt
och kraftfullt sätt. Somalia har en kultur präglad av en mycket stark muntlig tradition
och somaliska sånger har en stark poetisk rytm. Därmed är media, som en kanal för
det talade ordet, ett viktigt medium för att nå ut till ungdomar. Tillika är debatter,
poesi och drama alternativa starka kommunikationsmedel. Även folklore och
hantverk kan vara användbara uttrycksmedel.
Kultur- och idrottsaktiviteter kan potentiellt spela en stor roll för att motverka
extremism. Faktum är att al-Shabaab förbjöd all typ av fritidsverksamhet som idrott,
film och musik. Al-Shabaab hotade i januari 2011 också med hårda straff för de som
spelar TV-/dataspel medan filmer och även Ramadan-TV-serier förbjöds. Somaliska
ungdomar lyssnar betydligt mer på radio än vad de tar del av andra former av media.
Somaliska atleter, som Mo Farah som 2012 vann olympiskt guld och är baserad i
Storbritannien och fotbollsspelaren Abdisalam Ibrahim i fotbollsklubben Manchester
United, utgör exempel på goda förebilder för ungdomar. Idrott kan på många sätt
vara ett kraftfullt verktyg för social förändring.

621

http://somaliswisstv.com/2011/05/29/somalia-somali-youths-launch-campaign-onfacebook-to-overthrow-al-shabab/
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Detta projekt fokuserar på problem som rör kriminalitet, gäng och
extremistorganisationer och drivs av journalisten Robert Ochola. Fokus är framförallt
områden i Nairobi genom användandet av mentorskap och individuellt engagemang
som ett verktyg att skapa motvikt för att ungdomarna hamnar i dessa svårigheter.
Projektet använder sig bland annat av idrott, underhållning och ungdomsgrupper
som ett sätt att få ungdomar att leva sina liv och skapa positiv energi.
Huvudkomponenten är samhällsforum där ungdomar inbjuds för att diskutera frågor
med hänseende till gäng och extremistiska organisationer. Individer från olika delar
av samhället samt olika nationaliteter bjuds in och deltar som gästföreläsare i syfte
att motivera och coacha sårbara ungdomar. Attraktionen i detta är de personliga
historier och erfarenheter som berättas och samtidigt brukas motargument för att
engagera och fånga in de individer som befinner sig i riskzonen för rekrytering.
Projektet organiserar samhällsaktiviteter för ungdomar som exempelvis
idrottsturneringar, samhällsmöten som inbegriper hela samhället,
kapacitetsskapande lokala administratörer med avsikt att sammanföra samhället för
diskussion och engagemang. Under dessa möten sker en trygg diskussion i
fokusgrupper med få deltagare. ”From the Graves to the Grounds” är ett projekt som
också identifierar sårbara ungdomar samt kvinnor vilkas barn är lämpliga rekryter.
De får då hjälp med att tillskansa sig kapacitet och möjlighet att motstå och avvärja
rekrytering.
Till detta nyttjas också religiösa ledare och rådgivare för att motverka extremisternas
budskap tillsammans med psykologer och förebilder i samhället för att skapa positiv
inställning och bidra med karriärsrådgivning.622

Denna populära rappgrupp skapades av den somaliske rapparen Akhyaar Abdulahi
Ali, även känd som Shiine Akhyaar. Shiine bor i Nairobi och kom till Kenya och
Eastleigh som somalisk flykting. 2003 startade Shiine musikgruppen tillsammans
med några vänner och erhöll snabbt regional och internationell stjärnstatus. Gruppen
har släppt över 300 singlar och samarbetar med olika musiker världen över samtidigt
som de har ambitionen att tackla problem som piratverksamhet och terrorism.623
Gruppen sammanför traditionell somalisk musik med nya genrers och ”den största
uppgiften för gruppen är att rädda nästa generation av somaliska ungdomar [från]
622

Intervju med Robert Ocholar, 22 februari 2012.
http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/features/2012/03/19/feature-02
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/26/somali-hip-hop-band-fighting-al-shabaab
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smärta och lidande som (Shiine) erfarit genom att sprida budskap om fred och
försoning.”624
Kompositionen av musikgruppen, vilken består av 16 medlemmar där 11 är somalier
från olika klaner, sänder ett starkt budskap om att övervinna rivalitet mellan klaner.
En av de första utgivningarna efter det att al-Shabaab kom till makten 2008 var
singeln ”Dhalinyaro” (ungdom) – vilket varnade ungdomar från att bli manipulerade
av al-Shabaabs budskap.
Detta expanderades sedermera 2010 till albumet ”No to al-Shabaab” vilket
samproducerades med de kenyanska artisterna Abbas Kubaf och Ukoo Flani.
Lyriken i sångerna är både på swahili, engelska och somaliska.
2007 sköts Shiine Akhyaar med flera skott utanför sitt hus i Eastleigh. Förmodligen
skedde detta av al-Shabaab vilka hade sänt honom dödshot under flera år. Han
överlevde dock och forsätter orädd med att kampanja mot al-Shabaabs extremism i
Somalia och Afrikas horn.625

Detta projekt fokuserar på workshops om drama i Hargeisa, Babiley, Bur’o och
Borama och inbegriper över 80 ungdomar där dramaövningar och diskussion
används för att utforska svåra samhällsproblem. Detta projekt är en förlängning av
Gediga Nabada (Caravan for Peace) vilket har uppträtts för över 30 000 åskådare i
sex regioner i Somaliland.
Genom ett interaktivt format så utforskar dessa dramaföreställningar problematiken
kring klankonflikter och extremism och att lösa detta genom att inbegripa och bjuda
in samhället. ”Så länge samhällen har få modeller för medborgardiskurs, stam och
kulturella traditioner är det extremt svårt att nå ut till lokalsamhället. Geediga
Nabada’s fredskaravan626 ger ett lokalt accepterat sätt att skapa diskussion och
utbildning om lokala drivkrafter till konflikt och arbete mot fredliga lösningar till
konflikter.”627 Dramaworkshops för ungdomar följer direkt efter
fredskaravanshowerna.628
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Ibid.
http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/features/2012/03/19/feature-02
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http://www.billbrookman.co.uk/geediga/
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http://www.irex-europe.fr/IREX-Europe-pilots-youth-drama.html
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För en utvärdering, se:
http://www.billbrookman.co.uk/foundation/documents/monitoring_and_evaluation/Altai_IRE
X_Somaliland_Theatre_Audience_Survey_Results_FINAL_071210.pdf
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Observatory of Conflict and Violence vid Hargesia University är finansierat av UNDP
och har skapat en manual för rollspel och kreativa aktiviteter i syfte att utbilda
somaliska ungdomar som drabbats av eller medverkat i konflikt. Denna 22 sidor
långa manual förser ungdomar med kreativa mekanismer för att använda drama som
ett verktyg att utforska känsliga samhällsfrågor som exempelvis extremism.629
Manualen är en användbar inspirationskälla för att utveckla liknande projekt i den
somaliska diasporan.

Danska PET utvecklar för närvarande ett partnerskapsprogram med relevanta
kenyanska partners som en integrerad del av FN:s Global Strategy Against
Terrorism in the Horn of Africa630 och som finansieras av danska utrikesministeriets
”Peace and Stability Fond”. Anledningen till dansk medverkan är bakgrunden av att
Danmark skapat en bred expertis om avradikalisering och upptäckande av
extremism – vilket förfäktats av EU:s kontraterrorkoordinator 2008.
Metoder för att bäst genomföra avradikaliseringsåtgärder och att upptäcka
extremism kommer att delas och anpassas för kenyanska förhållanden genom
träning, workshops och dialog. Projektet kräver erfarenhetsutbyte på plats med PETpartners i Kenya samt kenyanska motsvarigheter i Danmark där de introduceras till
PET:s förebyggande arbete i samhället och dess förebyggande samtal. Detta projekt
kommer också att byggas på att motverkande av terrorism sker inom ramen för
mänskliga rättigheter.631

Denna slagkraftiga dokumentär berättar historien om ett antal somaliska ungdomar
som anländer till USA i jakten på den ”amerikanska drömmen” men som sedan
beslutar sig för att återvända till Somalia för att ansluta sig till al-Shabaab och strida
629

Denna manual skapades av Bill Brockman, 15 februari 2012.
http://www.billbrookman.co.uk/foundation/documents/armed_criminal_gangs/TRAINING_M
ANUAL_Youth_For_Change_Drama,_Poetry,_Talents_Draft_11.pdf
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Eric Rosand, Alastair Millar & Jason Ipe, Implementing the UN Global Counter-Terrorism
Strategy in East Africa (Center on Global Counterterrorism Cooperation.
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på deras sida. Sex av dem dör och minst 16 saknas. Dokumentären utmynnar i ett
antal essentiella frågor vad gäller ungdomars motivation att lämna al-Shabaab och
responsen från familj och samhälle. Dokumentären används som en mekanism att
initiera diskussion och reaktion inifrån det somaliska samhället om orsaker och vad
som kan göras för att förhindra och förebygga att ungdomar söker sig till alShabaab.632

Kvinnors roll är varierad i det pakistanska samhället – beroende av klass, region,
stad eller landsbygd. Det finns betydande problem som pakistanska kvinnor står
inför när det kommer till jämlikhet mellan kön och att de blir objekt för det
extremistiska våld som bland annat inbegriper sexuellt utnyttjade och våldtäkt,
hedersmord, frätande syra i ansiktet, prostitution, människohandel och tvångsarbete.
Kvinnliga CSO:s har en viktig möjlighet att påverka frågor som rör kontraextremism
och har organiserat sig för att uppmärksamma genusfrågor vilka ofta inbegrips i
större kvinnoprojekt i syfte att motverka extremism lokalt.

Denna koalition av kvinnor etablerades i april 2001 i syfte att adressera instabilitet
och våld i Pakistan. Flertalet av de tjugo ledarna i koalitionen är kvinnor som besitter
höga positioner i PAIMAN Alumni Trust,633 vilket är en stor frivilligorganisation som
söker att bemyndiga samhällen att bli en katalysator för transformering av
demokratiskt politiskt ledarskap och förbättra socialt marginaliserade områden och
landsbygd.634
Ett av de större PAIMAN-projekten som pågått sedan september 2010 är ”Women
Moderating Extremism in Pakistan”. Projektet inbegriper konflikttransformation,
inkluderade av kvinnor i fredsprocessen, rehabilitering och återanpassning.
Koalitionen representerar civilsamhället, media, akademi samt olika offentliga och
privata sektorer.
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Amn-O-Nisa ger en kollektiv plattform där kvinnor är involverade och har möjlighet
att förespråka kvinnors roll i motverkande av extremism. Koordinator för projektet är
Mossarat Qadeem som ”rehabiliterar och avradikaliserar unga pojkar och kvinnor
som blivit ”pushade” eller indrivna till talibanerna.”635 Hon arbetar med att ge råd till
kvinnor individuellt och förse dem med kunskap om islamska regler vad gäller jihad
och intervenerar i de mest farliga områden i Pakistan för att rädda unga pojkar från
att rekryteras till extremism.636 Hon uppmanar ofta mödrar att träffa deras söner för
att utreda vad som motiverat dem och att sedan omvända dem.637
Amn-O-Nisa söker att ”lobba för politiska reformer i tre sektorer som är kritiska vid
extremism och motverkande av radikalisering: säkerhet, rekonstruktion och
rehabilitering, samt indoktrineringsmedium (inkluderar formell och informell
utbildning)” medan koalitionen medverkar i omfattande kontaktverksamhet i det
pakistanska civilsamhället.638
I september 2012 så uppmärksammade Amn-O-Nisa, assisterat av Institute for
Inclusive Security,639 19 specifika rekommendationer för att adressera extremism
och kvinnors roll i förebyggandet av extremism. Vissa av dessa inkluderar en ökad
jämlikhet mellan kvinnor och män hos säkerhetsinstitutionerna som arbetar med
frågor rörande extremism, kapacitethöjande åtgärder för brottsbekämpande
myndigheter för att hantera överlevande kvinnor och kvinnliga extremister, främja
reformering för att främja fred, tolerans och kvinnors roll.
Andra handlar om utbildning om extremismens påverkan, erkännande av kvinnors
roll som aktörer för förändring och motverkande av extremism, större fokus på
rehabilitering och återanpassning för de som drabbats av extremism och dess
förövare, ”first-respondents” efter terroristattentat för att se kvinnor och barns behov,
bättre psykiatrisk och psykologisk rådgivning för kvinnor och barn etc.640

641

Under ”Lets live in Peace”-programmet har PAIMAN sedan 2007 implementerat ett
antal innovativa initiativ i framförallt Khyber Pukhtunkhwa och FATA – men också
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generellt i hela Pakistan sedan 2009. Ett av deras flaggskepp är Women Leadership
and Peacebuilding, vilket var det första initiativet av sitt slag med kapacitetshöjande
åtgärder för ungdomar, kvinnor, valda representanter, statstjänstemän, präster,
lärare och journalister. Åtgärderna gäller framförallt konfliktområden och
konfliktbenägna områden i KPK och FATA där ovan nämnda representanter får
kapacitetshöjning vad gäller konflikttransformation och fredsbyggnad. Under detta
projekt så kunde PAIMAN direkt nå ut till över 1700 personer och ytterligare 23 000
genom sitt program ”Peace Practitioners”.
Förstärkning av Human Right Defenders och Peace Builders i konfliktzonen gjordes
för att stärka ungdomar och andra medlemmar av civilsamhället i frågor rörande
mänskliga rättigheter, fredsbyggnad och samhällsengagemang. 10 000 människor
från myndigheter i Peshawar, Charsadda, Swat och Kyber var mottagliga och åtta
Human Rights Group Centers (HRG centers) etablerades för det pågående arbetet
med att stödja offren för kränkningar av mänskliga rättigheter.
Regelbunden utbildning hålls i PAIMAN:s Centre for Conflict Transformation &
Peace Building i Islamabad. Fram till idag har det utbildats 2500 unga män och
kvinnor, 89 parlamentariker, 150 mödrar, 100 journalister, 35 präster, 150
statstjänstemän och 425 NGO-medlemmar över hela Pakistan i olika aspekter av
konflikttransformation, fredsbygge, säkerhet etc.
Community building Peace: Piece by Piece har i liknande kontext skapat unika
särdrag av inte bara kapacitetsskapande för över 1200 unga män och kvinnor,
mödrar till extremister och civilsamhällets medlemmar i fredsbygge, nätverkande,
skapande av tidiga varningssignaler och tidiga responsmekanismer utan även
avradikalisering av över 400 ungdomar. Arbetet med system av tidiga
varningssignaler och tidig respons har räddat livet på hundratals individer från att bli
offer av våldsbejakande islamistisk extremism.
Ett PAIMAN-initiativ inom ”Lets Live In Peace”-programmet är skapandet av 50
fredsgrupper med unga män och kvinnor samt 26 fredsgrupper över hela Pakistan
för mödrar, kallat Tolana. Dessa medlemmar är PAIMAN’s Peace Practitioners som
väljs ut beroende på hur långt gången utbildning de har inom PAIMAN. Det finns
idag totalt 3300 ”peace practitioners” i Pakistan. Tolana arbetar nära lokalsamhället i
frågor rörande att moderera extremism, interreligiös harmoni, social sammanhållning
samt användandet av media för att skapa medvetenhet och sensibilisering.
Ett annat initiativ, In Mothers for Change, så arbetar PAIMAN med mödrar till
extremister och sårbara pojkar och hjälper dem att tänka kritiskt genom en serie
sammanträden och interageranden. Genom mödrarna så når PAIMAN ut till unga
extremistiska pojkar och hjälper dem att avradikaliseras, rehabiliteras och
återanpassas. Massarat Qadeem har avradikaliserat 98 unga män genom en
process bestående av traumahantering, orienteringslektioner, försörjning och träning
i livsfärdigheter och har rehabiliterat dem med framgång. Detta program är nu i
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process att identifiera 400 individer som befinner sig i riskzonen och hjälpa dem att
förändra sin livssituation.
Genom Moderating Extremism through economic empowerment of women, så
hjälper PAIMAN kvinnor att få försörjning och livsfärdigheter och få dem att skapa
social sammanhållning i deras familjer och samhälle. Än så länge har så skett för
1100 kvinnor i Charsadda, Swat, områden i Peshawar, Khyber, Bajur och Mohmand
i FATA. De har skapat sex självhjälpsgrupper och arbetar i samarbete med
PAIMAN:s mödragrupper.
Genom Peace Education initiative har PAIMAN koppling till madrassas och barn i två
elitskolor i Peshawar i syfte att engagera dem i olika aktiviteter för att övervinna
deras missuppfattning och subjektiva åsikter och istället bli fredsfrämjare.
Inom projektet Women Peace and Security så arbetar PAIMAN med FN:s
säkerhetsrådsresolution 1325 (UNSCR 1325) tillsammans med parlamentariker och
statstjänstemän. Resolution 1325 uppmanar till antagande om ett genusperspektiv
vilket inbegriper kvinnors och flickors särskilda behov under repatriering och
omflyttning, rehabilitering, återanpassning och återuppbyggnad under postkonflikt.

De flesta som rekryteras till extremism i Pakistan är ungdomar, och även barn, där
de rekryteras till talibanerna men också till andra extremistgrupper. Pakistanska
ungdomsorganisationer är mycket aktiva, framförallt de som är etablerade i urbana
områden. Aktiviteterna är bland annat kampanjer för att skapa medvetenhet hos
allmänheten, offentliga debatter och ansträngningar för att främja sund utbildning,
inklusive yrkesutbildning. Pakistanska ungdomar är en grupp som befinner sig i
riskzonen för radikalisering och rekrytering till extremism då många ungdomar är
rastlösa och ”desillusionerade av deras lands ledarskap, missfällda av deras
ekonomiska utsikter och i desperation av radikal förändring.”642

Khudi är en pakistansk social rörelse som aktivt arbetar med att konfrontera
extremism bland ungdomar i Pakistan genom att främja aktiv och hälsosam
diskussion och debatt om dessa problem. Detta tillvägagångssätt kommer som ett
direkt svar och utmaning till extremisters strategi att monopolisera den offentliga
642

Muhammed Suhaib, “Special report: Outlook & attitudes of Pakistan's youth”, The Express
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diskursen. Denna rörelse etablerades också som ett svar till det avtagande intresse
hos unga rörande demokrati och demokratiska värderingar. Maajid Nawaz,643 som
grundat Khudi, menar att ”vid 2009 så var demokrati i Pakistan i fara med att bli ett
utdaterat begrepp som ingen ville bli associerad med.”644
Khudi är varken ett politiskt parti eller religiös grupp utan en social rörelse som söker
att förstärka stolthet om Pakistans historia och värderingar medan man främjar
pluralism, samexistens, kritiskt tänkande och demokratiska värderingar. För att nå
dessa mål har Khudi besökt 27 pakistanska städer och nått över 15 000 studenter.645
I oktober 2012 lanserade Khudi ”Festival of Ideas conference” i Lahore för att föra
samman Khudiaktivister över hela Pakistan i syfte att utforska utmaningar och
möjliga lösningar om extremism.

PEAD, samt associerade Peace Network Pakistan, är en plattform för
opinionsbildning vilket inbegriper 20 NGO:s som arbetar med att utveckla och
rådgöra om utveckling av läroplaner i skolor. Detta nätverk delar deras erfarenhet,
expertis och resurser med varandra och formulerar strategier för framtida insatser.
Detta nådde ut till madrassas för att sedermera kunna bygga ett nätverk av skolor
där de utbildas i konfliktlösning och fred som också fungerar som multiplikatorer
alltigenom samhället.646
Detta nätverk skapades av Peace Education and Development Foundation (PEAD)
vilket har utbildat över 18 000 studenter i fred och konfliktlösning vilket i sin tur
resulterar i en utvärderingsprocess.647 En stor del av arbetet förs i den
konfliktdrabbade provinsen Khyber Pakhtunkwa och de federalt administrerade
områdena (FATA).

Organisationen bildades 1987 av Hadrat Sultan Muhammed Asghar Ali648 för att
arbeta mot sekterism och extremism genom utbildning i Pakistans utarmade
områden. Al-Faqr organiserar lektioner och seminarier om antiextremism över hela
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Pakistan. Genom två av organisationens huvudevenemang som årligen anhålls i
april och augusti månad deltar celebra religiösa ledare för att föra fram budskap om
fred och försoning i landet.649
Al-Faqr publicerar böcker och en regelbunden publikation av tidsskriften Miratul
Arifeen som främjar traditionell moderat islam. Denna respekterade och religiöst
baserade organisation har en utbredd legitimitet och når ut till lokalsamhällen i såväl
urbana områden som landsbygd.

CAMP etablerades i maj 2002 och arbetar med några av de mest
underprivilegierade samhällena i FATA och Khyber Pakhtunkhwa-provinsen.
Programmet arbetar med nödsituationer, hälso- och utbildningsanskaffning,
arbetsträning och främjande av mänskliga rättigheter och säkerhet för
lokalsamhällen.650
CAMP är unikt då det har en lång historik som betrodd partner i arbetet med
lokalsamhällen i det avlägsna FATA. De förstår dynamiken i stamsamhällena och
arbetar nära dem för att förbättra relationen mellan staten och dessa lokalsamhällen
på landsbygden. De genomför också samhällsforskning i regionen, framförallt
rörande utvecklingsfrågor. Understanding FATA Series är en serie som ger
omfattande opinionsundersökningar i regionen och fokusgruppdiskussioner om en
rad olika frågor.
Programmet ger också en insikt om jirga (beslutande stamförsamling) som den enda
formen av rättvisedispens. Ett omfattande fokus är också att öka kvinnors
möjligheter.
I programmet ”Communities For Change” så arbetar CAMP med ett ökande
kapacitetsskapande för 202 CSO:s i FATA:s sju distrikt. 400 lokala evenemang
organiseras och inkluderar åtta regionala/nationella evenemang för att öva
påtryckning och förfäkta FATA:s frågor och problem. Detta program ger också
omfattande utbildning i ungt ledarskap samt för diskussion om frågor som påverkar
FATA, som exempelvis terrorism.
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Jinnahinstitutet etablerades i augusti 2010 och är en oberoende tankesmedja i
offentlig politik som engagerar sig i offentlig opinionsbildning samt forskning i att
stärka demokratiska institutioner och nationell säkerhetspolitik baserad på att främja
fundamentala rättigheter, tolerans och pluralism. Institutet fungerar som en brygga
mellan akademi och beslutsfattare och organiserar också konferenser och möten om
säkerhetsfrågor. De publicerar regelbundet rapporter som bland annat Extremist
Watch och Mapping the Trends in Conflict Trends.651
Andra frågor som berörs är hatbrott på internet och reformering av madrassas
kursverksamhet. Jinnah Institute är en tankesmedja som skapar en brygga för
CSO:s att nå den politiska maktens korridorer i Pakistan.

Pattan arbetar med socialt, politiskt och ekonomiskt marginaliserade samhällen i
Pakistan med fokus att stärka samhällsledningen och uppmana till kollektiv social
aktivism för att skapa politik och strukturell förändring rörande dessa frågor. Detta
sker främst genom mobilisering och institutionell utveckling, nätverkande,
opinionsbildning, kapacitetshöjning och att skapa medvetenhet. Pattan skapades
först 1992 som en organisation för katastrofhjälp men har alltsedan expanderat sitt
arbete.
Pattan är stött av Oxfam och Concern International för att distribuera
katastrofbistånd och är omtalat för sin omfattande kapacitet vad gäller krisberedskap
och krishantering. Organisationen fokuserar särskilt på att bemyndiga kvinnor men
arbetar inte direkt mot extremism och radikalisering. Dock så besitter Pattan
strukturen och förmågan att skapa nåbarhet in i det pakistanska samhället vad gäller
dessa frågor och arbetar för närvarande för rättvisa och demokratisk styrning.

PIPS grundades i Islamabad 2006 och är en oberoende tankesmedja som bedriver
forskning och opinionsbildning. I detta institut involveras ledande pakistanska
forskare och journalister som bedriver fältstudier i social, politisk och religiös konflikt.
Institutet ger ut välrenommerade analysrapporter, veckovisa uppdateringar om
säkerhet och policybriefings om pågående konflikter, extremism, terrorism samt
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potentiella konflikter. PIPS upprättar årlig statistik om våld, inklusive det
extremistiska våldets offer i Pakistan.652
Varje år produceras 48 veckovisa konfliktrapporter, 12 månatliga säkerhetsrapporter
som alla täcker Pakistan. Vidare analys görs i PIPS flaggskepp Conflict and Peace
Studies.
PIPS driver två stora fredsbyggnadsprogram: PIPS Deradicalization Plan och PIPS
Media Interventions to Promote Democratic Values and Conflict Resolution Plan.
PIPS avradikaliseringsprogram har producerat över 30 analysrapporter om
extremism och under 2008-2009 lanserades en stor kampanj för att skapa
medvetenhet om kontraradikalisering i Pakistan. Under 2012 producerade PIPS en
rapport om att ”engagera religiösa ledare för att främja fred och harmoni i samhället”.
En annan rapport behandlar två fokusgruppdiskussioner om ”arabiska våren” och
dess implikationer för Pakistan samt debatt om avradikaliseringsmodeller.653
PIPS har också utvecklat ett partnerskap med religiösa företrädare för att främja fred
och harmoni. En serie debatter om radikalisering hålls årligen där legitimering av
våld behandlas akademiskt samt främjande av tio radioprogram om moderata
muslimska åsikter rörande dessa frågor.

AIRRA grundades i maj 2008 i Islamabad och Peshawar som en oberoende
tankesmedja. Institutet bedriver forskning, opinionsbildning och aktivism där de
geografiska forskningsområdena är FATA, Khyber Pakhtunkhwa, norra Baluchistan
samt södra och östra Afghanistan. I detta inbegrips skapandet av ett omfattande
nätverk av civilsamhällets aktörer, vilket innefattar ovan nämnda geografiska
områden. AIRRA har skapat en plattform för diskussion om problem och möjliga
lösningar vilket sedermera kulminerade i den så kallade ”Peshawardeklarationen”.654
AIRRA har återuppstått efter organisatoriska svårigheter under 2010-2011 och den
militans som då återfanns i regionen. Institutet har producerat analysrapporter om
terrorism i Pashtunbältet, ”talibanisering”, talibanernas dödande, polisiära och
militära aktioner samt en dokumentärfilm om Waziristan. AIRRA lanserar för
närvarande ett nytt dataset som inhämtats från FATA-regionen för att förhindra
sekterism och extremism. Arbete pågår också med att engagera media i ett
kontranarrativ.655
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Denna madrassaorganisation är lokaliserad i staden Okara där flera av
attentatsmännen från terrordåden i Bombay 2008 härstammar. Organisationens
huvudsakliga antiextremismfokus är att skapa medvetenhet om terroristhotet,
bemyndiga ungdomar att omfamna moderat islam som motverkar extremistiska
ideologier, fördöma självmordsdåd samt att nätverka med andra liknande
trosbaserade madrassainitiativ.656
Organisationen och dess religiösa företrädare är aktiva med kampanjer för att skapa
medvetenhet hos den pakistanska allmänheten om antiextremism och bedriver även
”fatwas” mot självmordsbombare. Därtill så har organisationen anammat en lågmäld
hållning om den dagliga madrassaverksamheten som istället förlitar sig på dess
rykte och remisser lokalt.

Mehergarh Center for Learning är en Islamabadbaserad CSO som arbetar med att
förstärka ungdomar och få dem att anamma värderingar om mänskliga rättigheter,
rättvisa mellan kön, uppmuntra frivillighet, respekt för det kulturella arvet, tolerans
samt social rättvisa. Namnet Mehergarh härstammar från en 8 000-10 000 år
gammal civilisation som tidigare existerade i nuvarande Balochistan. Civilisationen
hade starka moderna idéer, estetik och saknade även vapen. Det påminner
ungdomar om att en helt skild civilisation existerade innan skapandet av nationen
och staten Pakistan 1947.657
Mehergarh fungerar som en aktivitetshub för nätverk i Pakistan. Ett tidigare
fokusområde var Alliance Against Sexual Harassment (AASHA) vilket reser frågor
om trakasserier samt våld mot kvinnor i hemmet och vid arbetsplatsen. Kampanjen
sker i samarbete med andra grupper och har lett till att sex större juridiska åtgärder
vidtagits i Pakistan mellan 2010-2012. Till detta hör lagar mot sexuella trakasserier
och brott som inbegriper att hälla syra över eller bränna någon. Mehergarh arbetar
hårt för att skapa en social rörelse mot tvångsarbete. Ett flaggskepp är det åtta
veckor långa ledarskapsprogrammet för ungdomar som behandlar mänskliga
rättigheter, demokrati och ledarskap.658
Inom Mehergarh så startade Maliha Husain en rörelse mot terrorism, kallat ”Aman
Kaar”, som verkar i syfte att stödja och stärka ungdomar och samhällets
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motståndskraft samt arbetet mot extremism. Inom Mehergarhs program ”Peace and
Pluralism” har kurser konstruerats om ”Countering Extremism: Building Stategies
and Inculcating Strategies for Peace and Pluralism” vars syfte är att utveckla en
kritisk massa av unga ledare som kollektivt arbetar med Mehergarh i deras
lokalsamhällen för att motverka extremism och främja tolerans.659

CYAAD etablerades 2008 och arbetar med sårbara ungdomar och afghanska
flyktingar i Baluchistan och Khyber Pakhtoonkhwa för kapacitetsskapande genom
utbildning, yrkesutbildning, färdigheter i problemlösning, fredsvärderingar och
pluralism som en väg att motverka extremism.660 CYAAD har ett fältkontor i SWAT,
ett koordineringskontor i Islamabad och ett ytterligare kontor i Quetta i Baluchistan.
Detta program innefattar arbete att ge kraft åt unga ledare och mentorer till att bli
positiva motverkande krafter mot extremism genom ett närmande på tre fronter: 1)
utbildningen hjälper ungdomar att förvärva färdigheter i kritiskt tänkande vilket
avhåller dem från sociala gifter (extremism och militant verksamhet); 2)
aktivismkursen möjliggör deltagarna att utvecklas som ”lokalt engagerade och
globalt anslutna” ledare/aktiva medborgare; samt 3) deras samhörighet förebereder
dem för att generera deras egen försörjning genom professionell karriär och
entreprenörskap.661 Över 10 000 ungdomar i regionen har inspirerats och CYAAD
har bedrivit utbildning för över 600 ungdomar.662
CYAAD arbetar även med Baacha Khan Trust Education Foundation (BKTEF) vilket
etablerar skolor med balanserad kursverksamhet och balanserad akademisk
utbildning som skapar ”kulturella färdigheter, kritiskt tänkande, analytiska färdigheter
samt andra utbildningsaspekter vilket gör att barnen i fråga lär sig bättre.”663 Detta är
kombinerat med ”en bättre och mer fristående förståelse av religion.”664

Bargad grundades 1997 i Lahore i Punjab och är den enda fredsorganisation i
Pakistan som drivs av ungdomar. Bargad främjar ungdomars engagemang och
specifika plattformar för att vädra missnöjen och debattera och utmana extremism
659
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bland unga. Organisationen inbegriper ett nätverk av över 1000 frivilliga i Pakistan
och har organiserat och ”samarbetat vid projekt med mer än 52 universitet och andra
instanser för högre utbildning, 40 högskolor, 35 skolor och 20 religiösa seminarier för
kvinnor.”665

Detta nätverk av överlevare och offer av terrorism initierades av Tahir Wadood Malik
vars fru omkom vid ett självmordsattentat 2009 vid kontoret för FN:s
livsmedelsprogram (UNWFP) i Islamabad. Nätverket för samman överlevare av
terrorism i Pakistan för kollektiv och individuell omsorg och rådgivning genom
diskussion och stödaktiviteter. Nätverket fokuserar och förespråkar också att man
bör föra fram sanningen om terrorism och fördöma attacker mot oskyldiga civila offer
samt bedriva pengainsamling till stödgrupperna för offren.666
Pakistan Terrorism Survivors Network är också en del av Global Survivors Network
och initiativet Against Violent Extremism som söker att bygga broar mellan
terrorismens offer och överlevare och verka som en global röst mot extremism och
terrorism.667

AISS etablerades i oktober 2012 i syfte att skapa en plattform för utbyte av olika
uppfattningar om Afghanistan och producerar policyrelevant råd och forskning. Detta
center, som bedriver opinionsbildning och policyråd, lanserar ett stort projekt om
”radikaliseringstrender bland Afghanistans ungdomar med särskilt fokus på
högskolor.”668
Projektet strävar efter att, genom fältarbete, förstå de ökande radikala trenderna
bland urbaniserade ungdomar som möjligen ansluter sig till de redan
motståndskraftiga upproren på den afghanska landsbygden. Forskningen
härstammar från AISS-chefen Davood Moridians egna erfarenheter som forskare i
radikalisering som bedrivits av Qara Consulting Inc. Qara avslöjade att radikala
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grupper satsade på att infiltrera afghanska officerare i de mellersta graderna som
arbetade i säkerhetsstyrkorna i Herat, norra Afghanistan och i Kabul.669
Forskningsprojektet syftar till att kartlägga radikalisering och rekrytering av
afghanska ungdomar till extremism och avser att bilda en uppfattning av
processerna och potentiella insatsområden för vidare insats från civilsamhället. Det
är förväntat att kartläggningsprocessen kommer att ske under 2013-2014.

Populärkultur har i Pakistan en viktig roll. Traditionell kulturell verksamhet, muntlig
tradition, musik och teater kan spela en kraftfull roll som drivmedel för att föra ut
budskap och skapa social förändring. Offentliga massmöten och debatter är
populära kännetecken men som är tydligt i mediekampanjer och av förebilder från
underhållnings- och musikindustrin, så kan detta också på flera sätt nyttjas för att
motverka våldsbejakande islamistisk extremism.

Interactive Resource Center grundades 2000 och är en kommunikationsorganisation
som fokuserar på mänskliga rättigheter och lanserade 2011 Pakistans första webbTV, Maati TV,670 vilket är det punjabiska ordet för ”jord”, syftar till att utmana
stereotypa och selektiva sensationella reportage av omfattande händelser och
katastrofer. Det utmanar också hedersrelaterat våld och påvisar terrorismens
efterföljande konsekvenser på samhället.
Centret bedriver interaktiva teaterföreställningar i syfte att utmana extremism och har
utbildat över 150 teatergrupper i 90 pakistanska distrikt. Fler än 7000
teaterföreställningar om olika frågor har utförts. Interactive Resource Center har
också skapat dokumentärer mot talibanisering och även dokumenterat
extremistattackerna mot det kristna samhället Gojra.671

Dokumentärer och filmer kan ha en omfattande effekt som kontranarrativ till
extremism och har använts som ett verktyg för att skapa diskussion i skolor och
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samhälle. Khuda Kay Liye är en dramaberättelse på Urdu som skildrar tre
människors liv som befinner sig på olika kontinenter vilka får svåra problem på grund
av pakistansk kultur och missförståelsen av islam och extremism. Filmen kom att bli
den film i pakistansk filmhistoria som drivit in störst intäkter. Dokumentären Children
of the Taliban672 av PBS Frontline skildrar talibanernas rekryteringstaktik mot barn
för att bedriva självmordsattentat.

YHNF grundades i oktober 2007 och syftar till att ”förstärka budskapet om att islam
är en fredlig religion som främjar tolerans och harmoni; utveckla medvetenhet bland
unga individer om frågor rörande ökande radikalisering av pakistanska ungdomar;
främja bättre förståelse och samlevnad mellan muslimer och icke-muslimer globalt;
förmedla att majoriteten av muslimerna inte stöder terrorism och att neka muslimer
möjligheten att inblanda sig i terrorismaktiviteter; visa positiv inverkan av Pakistan
och muslimer över hela världen; samt att genom medieutbildning ta bort åtskillnaden
mellan öst och väst.”673
Denna kampanj skapades av Waseem Mahmood. Den startades som en oberoende
antiextremistsång av den pakistanska storstjärnan och gitarristen Ali Zafar. Detta
kom sedermera att utvecklas till en nationell rörelse där över 60 miljoner pakistanier
skrev under en protestlista med löftet om att förhindra nära familjemedlemmar,
släktingar och vänner från att involveras i terrorism. Beväpnade med strateger,
celebriteter och över 6000 volontärer så skapade YHNF en mycket omfattande
motvikt till extremismen i det pakistanska samhället. Åtta av de tio främsta
pakistanska artisterna anslöt sig till sången ”Yeh Hum Naheen.”674
Reklamaffischer som uppmanade allmänheten att kontakta någon av de 6000
volontärerna via SMS eller genom att skriva under proklamationen på internet
resulterade i att ett omfattande aktivistnätverk mot terrorism skapades. Skaparen
menar att idén är att nyttja de 60 miljoner namnunderskrifterna som ett verktyg i att
skapa en ”internationell antiterrorismdag” som syftar till att överbrygga gapet mellan
islam och västvärlden. En annan vision är att skapa ett brett debattforum som
uppmärksammar vissa frågor och lösningar där till. YHNF finansieras genom såväl
offentliga som privata källor.675
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Extremismens grogrunder och drivkrafter är högst komplicerade och
mångfacetterade beroende på om man talar om Somalia/Kenya eller
Pakistan/Afghanistan. Vad som tydligt urskiljer sig är att extremism inte är någon
marginaliserad företeelse utan berör nästan hela samhällen och är en del av
vardagen för många familjer som förlorat sina barn till al-Shabaabs tvångsrekrytering
eller som offer i de urskiljningslösa terrordåd som drabbat några av de cirka 35 000
pakistanska civila offer under det senaste årtiondet. Att komma till bukt med de
underliggande grogrunderna för extremism och konflikt kan inte lösas med enkla
insatser eller över en natt. Enorma konfliktlösande insatser och systemförändringar
inom samhällen krävs tillika engagemang inom civilsamhället.
En utmärkande faktor i somaliska/kenyanska eller pakistanska/afghanska
civilsamhällets roll för att förebygga extremism lokalt är omfånget av frivilliga insatser
som görs. Framförallt finns det en imponerande uppsjö av förebyggande projekt som
framförallt riktar sig mot att stödja ungdomar i riskzonen genom en kombination av
yrkesutbildning, ledarskapsträning samt kunskap om extremismens faror. Därtill
spelar frivilliga insatser av kvinnoprojekt en viktig roll för att förhindra att ungdomar
rekryteras till extremistgrupper eller när de återvänder från dessa grupper. Deras
engagemang och beslutsamhet att konfrontera extremismen är imponerande stark.
Här finns en naturlig samarbetspartner för diasporor att söka inspiration för projekt
och dialog kring sammankopplingen mellan initiativ i tredjeland samt med diasporan i
allt större utsträckning.
En annan faktor som framkommer är hur kultur och kulturella verktyg kan vara ett
effektivt sätt att möta och engagera ungdomar i riskzonen. Användning av
populärkultur, teater och andra former som förmedlar kunskap på ett underhållande
sätt kan avdramatisera extremism och sätta fokus på att engagera ungdomar om
dessa komplicerade frågeställningar.
Många av dessa innovativa insatser kräver stöd och utveckling. De kan även
inspirera ytterligare lokala initiativ inom diasporan och civilsamhället. Utmaningen blir
att koppla samman olika initiativ för att förstärka synergin som möjliggör ytterligare
dialog och samverkan inom och mellan de förebyggande insatserna mot
våldsbejakande extremism.
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Förebyggande av extremism, såväl på hemmaplan som i tredje land är en aktuell
och angelägen fråga för många av EU-länderna. Enligt EU:s
kontraterrorismsamordnare Gilles de Kerchove så har det på senare tid skett en
dramatisk ökning av antalet personer som ansluter sig till al-Qaida-relaterade
grupperingar i Syrien.
Enligt uppgifter och intervjuer med västerländska säkerhetstjänster så har denna
reseproblematik snabbt skiftat geografiskt fokus från al-Qaida-grupper i Pakistan och
al-Shabaab-relaterade grupperingar i Somalia/Kenya till al-Qaida-relaterade grupper
i Syrien och närliggande länder samt till al-Qaida på den arabiska halvön (AQAP), i
viss utsträckning till Sahel-området och framförallt konflikten i Mali. Exakt omfång är
svårbedömbart men enligt flera säkerhetstjänster inom EU handlar det om flera
hundra individer från länder inom EU.676
Ett flertal EU-länder har med anledning av den ökade reseverksamheten höjt sin
terrorberedskap och varnat för effekterna av att de avresande återvänder. De
återvändande har förutom ny förvärvad stridserfarenhet och genomförd terrorträning
även betydande förhöjd status i den egna gruppen. Osäkerhetsfaktorn ökar med
återvändande våldsbejakande extremister med lägre våldströsklar i nya
nätverkskonstellationer samtidigt som säkerhetstjänster inte har tillräcklig förmåga
att följa resorna inom Schengen mot Turkiet och över gränsen in till Syrien.
Syrien är en ny arena för våldsbejakande islamistiska extremister. Även om
rekryteringen till Pakistan bedöms ha avtagit temporärt och al-Shabaab bedöms ha
tappat i förmåga med anledning av avhopp, kvarstår reseproblematiken som ett
allvarligt säkerhetshot för Afrikas horn samt Pakistan och Afghanistan. De senaste
tio åren har vittnat om att de mest allvarliga terrorplanerna mot tre av de fyra
länderna som studerats – Danmark, Storbritannien och Tyskland – har planerats och
verkställts av al-Qaida-relaterade aktörer inifrån Pakistan.
Därtill har en utveckling mot att al-Shabaab i växande utsträckning visar avsikt och
förmåga att begå terrordåd såväl i Somalia och i närliggande länder som mot
västerländska mål, framförallt Storbritannien, Danmark och Sverige. Denna
utveckling medför att det är viktigt att samtidigt kunna fokusera på nya och gamla
konfliktzoner.
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Forskning kring våldsbejakande islamistisk extremism och resor till konfliktzoner
påvisar att de flesta som ansluter sig till väpnade grupper i konfliktzoner har som
primärt syfte att strida på plats. I den hittills mest omfattande studien studerade
Hegghammer 106 al-Qaida-relaterade terrorplaner mot väst mellan 1990 och 2010.
Han drog slutsatsen att återvändande ”veteraner” ökar sannolikheten för att ett
planerat dåd verkställs med 1,5 gånger och att det dubblar risken för att terrordåd
leder till civila dödsoffer.677
Den danska säkerhetstjänsten redogör för att det sedan 2009 har varit minst fyra
tillfällen då terrorister rest in från utlandet för att begå terrorbrott. I mångt och mycket
utgör Danmark under överskådlig framtid en prioriterad måltavla för våldsbejakande
extremistiska grupperingar, vars primära måltavlor främst är sådant som associeras
med de kontroversiella karikatyrerna publicerade i Jyllands-Posten.678
Till viss del kan man säga att Danmark har varit något av en ofrivillig ”åskavledare”
för terrorism när det gäller extremisters intresse för att utföra terrorhandlingar i
Sverige. Gällande den svenska situationen i sammanhanget kan det noteras att Lars
Vilks är intressant som prioriterad måltavla för våldsbejakande islamistiska
extremister med kopplingar både inom och utanför Sverige. Något som också
illustreras av att ”Jihad Jane” och hennes terroruppdrag mot Vilks kontrollerades från
extremistkretsar i Pakistan och att Vilks figurerat två gånger i al-Qaida på arabiska
halvöns publikation Inspire och utpekats som måltavla tillsammans med andra som
ansetts ha skymfat islam. I november 2010 publicerades även en rekryteringsvideo
där en svensk medlem i al-Shabaab uttalar dödshot mot Vilks utanför en arena i
Mogadishu.
Även den nederländska nationella samordnaren för säkerhet och kontraterrorism
(NCTV) har höjt hotbilden mot bakgrund av en markant frekvensökning av resor av
våldsbejakande islamistiska extremister till Syrien som också återvänder i allt
snabbare takt. Denna hotbedömning återföljs av omfattande repressiva
åtgärdsförslag för att stävja denna oroväckande utveckling.
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I Sverige betecknar Säkerhetspolisen att ”det allvarligaste potentiella hotet mot
Sverige är de långsiktiga effekterna av att personer från Sverige väljer att resa
utomlands för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska extremistgrupper.”679
Säkerhetspolisens rapport Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige ger en
detaljerad översikt av problematiken och dess karaktär i Sverige. Bilden av
reseproblematiken till utländska konfliktzoner ligger i linje med andra EU-länder och
med Europols årliga rapporter som klargör trender och tendenser avseende bland
annat utländska stridande (TE-SAT). Säkerhetspolisen kommer i sin rapport fram till
att ett arbete för att förebygga och motverka våldsbejakande islamistisk extremism
bör prioriteras och att fokus i detta arbete bör ligga på förebyggande åtgärder.680Att
förebygga istället för att avradikalisera aktiva personer är dessutom mer
resurseffektivt. I rapporten betonas även vikten av att aktörer från civilsamhället
deltar i det förebyggande arbetet och av Säkerhetspolisens externa samverkan
framgår att svenska muslimer kan spela en särskild roll i arbetet med att förebygga
och motverka radikalisering.681
Säkerhetspolisens förebyggande arbete bygger på kontaktverksamhet till strategiskt
viktiga aktörer på lokal nivå (närpolis, stadsdelsnämnder och föreningar). Inte minst
anses det vara viktigt att skapa goda relationer till trossamfunden i landet. Denna
kontaktverksamhet skapades 2003 och syftar främst till kunskapsspridning,
förtroendeskapande relationer och en bättre förståelse för Säkerhetspolisens uppgift
och arbete. Det finns också goda exempel på att muslimska församlingar bedriver ett
förebyggande arbete mot våldsfrämjande radikalisering genom bland annat stöd och
samtal med ungdomar och föräldrar.
Det förekommer att föräldrar som oroar sig för att deras ungdomar dras in i
våldsfrämjande extremistmiljöer vänder sig direkt till Säkerhetspolisen för att få hjälp.
Säkerhetspolisen kan då hålla rådgivande samtal med familjen. Under dessa samtal
påtalas riskerna med att åka till en konfliktzon och att begå eventuella brott. Frivilliga
samtal sker med personer av varierande ålder. När frivilliga samtal genomförs
undviks religiösa argument, fokus ligger på dialog och information.
Säkerhetspolisen bedömer att frivilliga samtal bidragit till en fördröjning av resor och
det även finns indikationer på att dessa samtal övertygat personen i fråga att inte
resa. Samtidigt framhåller Säkerhetspolisen även svårigheten med att söka påverka
avsikten hos människor genom frivilligsamtal och påpekar vikten av att andra aktörer
(främst inom skola, socialtjänst och polis) utrustas med kunskap om våldsbejakande
ideologier och hur radikaliserings- och rekryteringsprocessen kan se ut.
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För närvarande bedrivs utbildningar för närpoliser och polisinstruktörer baserat på
EU-samarbetet COPPRA och dess polisiära utbildningsdirektiv. Regeringen tillsatte
även en utredning i maj 2012 med uppgift att ta fram ett utbildningsmaterial om
förebyggande metoder mot våldsbejakande extremism. Utbildningsmaterialet ska
sedan, förutom polisen, riktas mot andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med
personer som är i riskzonen för att ansluta sig till extremiströrelser.682 Utredningen
presenterar sitt slutbetänkande i december 2013.
Säkerhetspolisen har tidigare framhållit att över 40 utländska stridande varit aktiva
sedan 2006. Av dessa har ett 30-tal åkt till Somalia och ett tiotal till
Afghanistan/Pakistan. Tillika finns enskilda fall till både Irak och Jemen. De
avresande har för det mesta varit under 30 år.
Utländska stridande till Syrien utgör en ny utmaning för Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen bedömer att reseproblematiken till Syrien på relativt kort tid har
utvecklats på ett mycket oroväckande sätt och att den troligen kommer att vara mer
omfattande än till tidigare destinationer sammantaget. Ett 30-tal personer är man helt
säkra på har åkt från Sverige till Syrien för att strida i al-Qaida-inspirerade grupper
eller utbilda sig för strid under de senaste 18 månaderna.683 Det medför att siffran är
lågt räknad, det verkliga antalet är sannolikt högre. Av de personer som hittills rest till
Syrien finns både individer som identifierats bland de våldsbejakande islamister som
Säkerhetspolisen skrivit om i rapporten från 2010, men även för Säkerhetspolisen
okända individer.
Av de som rest till Syrien har många ännu inte återvänt. Trots att ett flertal av dessa
personer berättar om sin verksamhet på sociala medier som exempelvis Facebook
anser Säkerhetspolisen inte att detta underlättar deras kartläggning av
resandeverksamheten. Uppgifter från regionen vittnar om att det utöver personerna
från Sverige finns ett 30-tal andra nationaliteter som strider på al-Qaida-relaterade
Jabhat al-Nusras och dess undergrupperingars sida.
En betydande svårighet för Säkerhetspolisen och andra underrättelse- och
säkerhetstjänster är att följa de resandes verksamhet i tredjeland. Det är svårt att
samla in tillförlitlig och tillräcklig information för rättsliga påföljder i Sverige. De
individer som är föremål för krigsbrottsutredningar hanteras primärt av
Rikskriminalpolisen och inte Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen upplevs ibland som enda myndighetskontakten för föreningar och
församlingar. En försvårande omständighet vid kontaktverksamhet är att många av
de kontaktade personerna kan ha negativa erfarenheter av repressiva underrättelseoch säkerhetstjänster i sina hemländer. I många fall är kontakten med
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Säkerhetspolisen det enda verktyg som det svenska samhället för närvarande har att
tillgå för att förebygga och förhindra utländskt stridande.

Terrorismens konsekvenser tvingar ofta polis och säkerhetstjänst att agera i ett tidigt
skede för att undvika risken för oskyldiga offer. Det finns i vissa fall en inbyggd
konflikt i att förhindra terroristbrott i ett tidigt skede och att samtidigt inhämta
tillräckligt med bevis för en fällande dom.
I några av de länder som studerats i denna rapport används mer repressiva juridiska
verktyg för att bemöta reseproblematiken. I Tyskland finns exempelvis möjligheten
att beslagta pass, införa reserestriktioner eller att regelbundet behöva besöka en
polisstation vid starka misstankar om att en person är på väg att lämna landet för att
genomgå terroristträning eller strida utomlands.
I vissa EU-länder finns även möjligheten att återkalla medborgarskap på
terrorrelaterade grunder. Det har till exempel nyligen skett i Storbritannien vilket
omöjliggjort för brittiska utländska stridande att återvända till Storbritannien från en
konfliktzon.
Utöver detta finns det exempelvis i Tyskland möjlighet att utvisa utländska
extremister som reser in i landet. I Storbritannien finns lagstiftning som kriminaliserar
både innehav av propagandamaterial och terrorismmanualer och även glorifiering av
terrorism. Men skärpning av terroristlagstiftning och tillämpning av repressiva
åtgärder som enda medel är en riskfylld och sannolikt kontraproduktiv strategi. Det
krävs en god balans mellan de möjliga förebyggande åtgärderna för att långsiktigt
komma åt problemet.

Förebyggande åtgärder behöver bedrivas både i Sverige och i tredje land. Dagens
komplexa och globaliserade förhållanden kräver att det förebyggande arbetet utförs
simultant både internt och externt och att arbetet styrs av ett helhetsperspektiv.
En annan förutsättning är att åtgärder mot våldsbejakande extremism vävs in som
en naturlig del i generella brottsförebyggande åtgärder. Det är viktigt att inte särskilja
förebyggandet av våldsbejakande extremism på grund av risk för stigmatisering,
samtidigt som alla åtgärder måste ta sin utgångspunkt i att det är den
våldsbejakande komponenten som måste motverkas. Det bör inte heller glömmas
bort att föräldrar, skola och civilsamhället spelar viktiga roller inte bara som stöd för
ungdomar, utan därigenom även i förebyggandet av våldsbejakande extremism.
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Civilsamhällsinsatser på lokal nivå som genom struktur och stöd ger utbildning till
föräldrar, kvinnor, lärare, mentorer och religiösa ledare är viktigt för att upptäcka men
också för att förebygga innan det blir ett polisiärt ärende.
Åtgärder inom diasporan kan vinna på att ha en tydlig förankring och koppling till
förebyggande insatser i tredje land. Ett typexempel på det är projektet Kanava i
Finland. En annan förutsättning är att det finns fungerande samverkan mellan
myndigheter för att stödja såväl individ som familj under återanpassning tills
personen lämnat våldsbejakande åsikter.

Till skillnad mot många andra länder har Sverige inte haft en nationell strategi mot
radikalisering. Det finns både fördelar och nackdelar med det. En fördel är att genom
exempelvis denna studie kunna belysa hur andra länder utformat strategier och
åtgärder och om dessa kan ses som adekvata. Även om många åtgärder i andra
länder fortfarande är relativt nya finns möjligheten för Sverige att dra lärdomar och
inspireras från andra länders framgångsrika åtgärder.
I den rapport som togs fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2010
konstateras att det ”idag saknas verksamhet med specifikt fokus på att bemöta eller
hantera våldbejakande islamistisk extremism, arbetet inriktar sig istället på
förebyggande arbete och framgångsfaktorerna är nätverk och relationsbyggande.”
Detta är en bild som fortfarande tycks vara giltig. I arbetet med denna rapport
genomfördes även intervjuer med företrädare på lokal nivå inom skola, socialtjänst
och polis i Stockholm, Göteborg och Malmö. Uppgifterna pekar på att detta inte är en
problematik som man arbetar specifikt emot inom vare sig skola, socialtjänst eller
polis. Specifika insatser mot islamistisk radikalisering och utländska stridande
hamnar i regel istället på Säkerhetspolisens bord. Samtidigt menar Säkerhetspolisen
att det finns kostnads- och effektivitetsmässiga skäl som talar för att fokusera på ett
generellt förebyggande, då radikaliseringsprocessen uppvisar betydande likheter.
Nedanstående beskrivning av svenska förhållanden aspirerar inte på att ge någon
lägesbild eller representativ redogörelse över problematiken med våldsbejakande
islamistisk extremism i de tre svenska storstäderna. Istället kan den anses ha
karaktären av nedslag där enskilda yrkesutövare som stött på problematiken i sitt
arbete återges. Det ska även tilläggas att problembilden blir högst beroende av den
lokala lägesbilden. På vissa håll beskrevs dess omfattning som mycket begränsad
och på andra håll som mer påtaglig.
En verksamhetschef berättar att hon vid ett 15-tal tillfällen kontaktats av mödrar som
varit oroliga över att deras söner ska ansluta sig till al-Shabaab. Hon har då
föreslagit att de ska kontakta polisen, men det har de varit motvilliga att göra. En
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fältarbetare med många års erfarenhet i en förort beskriver hur hon vid flera tillfällen
kontaktats av mödrar som varit oroliga över att deras barn radikaliserats och befarat
att de ska lämna Sverige för att ansluta sig till en väpnad extremistgrupp verksam i
en konfliktzon utomlands, särskilt då de nyligen erhållit pass. Det enda alternativ av
relevans som då finns för henne är att till mamman överlämna ett telefonnummer till
Säkerhetspolisen, som i sin tur kan erbjuda sig att hålla ett rådgivande samtal med
familjen.
Någon annan åtgärd utöver Säkerhetspolisens samtal kan till synes vare sig svenska
myndigheter eller civilsamhället erbjuda idag för en familj med en son eller dotter
som radikaliserats och befaras resa till en konfliktzon (det tycks i regel alltid handla
om söner). I vilken utsträckning familjer kontaktar Säkerhetspolisen känner inte
fältarbetaren till, men förtroendet för Säkerhetspolisen hos människor som
härstammar från länder med en tradition av brist på demokrati och mänskliga
rättigheter beskrivs som i regel mycket lågt.
Problematiken med resande till konfliktzoner beskrivs av en fältarbetare som mycket
känslig och svår att diskutera med anhöriga. Det nämns även att i de fall som unga
tagit steget och rest är det ofta mycket skamfyllt för deras mödrar och att de i flera
fall isolerat sig i bostaden medan sonen varit bortrest. De som återvänt från
konfliktzoner får ofta förhöjd status i den egna gruppen, inte i samhället i stort men i
mer radikala grupperingar. En person beskrev att i sitt arbetsområde har han sett allt
fler unga radikaliseras och att det pågår en offensiv rekryteringsverksamhet till
radikala grupperingar. En verksamhetschef framförde att under våren 2012 pågick
öppen rekrytering centralt i en förort i form av utdelning av flygblad som uppmanade
till jihad, kampanjen påminde om traditionellt partiarbete inför ett riksdagsval.
Några SSP-medarbetare underströk problematiken med radikalisering, extremism
och resande till konfliktzoner och påtalade den upplevda bristen att verktyg saknas
för att hantera detta. Specifikt efterfrågades både utbildningsinsatser för fältarbetare
och även att någon form av kunskaps- eller rådgivningscenter kunde skapa
förutsättningar för dialog och rådgivning gällande denna problematik. En SSPmedarbetare menade att det svenska offentliga debattklimatet försvårar för att på ett
konstruktivt och problemlösande sätt diskutera dessa frågor. För den som lyfter
problematiken ansågs etiketter aldrig vara långt borta, vilket avskräcker många med
kunskaper från att delta i en kreativ diskussion. Detta upplevdes som mycket
frustrerande.
Det framstår som att misstänksamheten mot polis och säkerhetspolis inte hjälps av
den rådande debatten om våldsbejakande islamistisk extremism och kontraterrorism
vilken kan verka polariserande, mytbildande och skapa främlingsfientlighet och
konspirationsteorier om Säkerhetspolisens arbete – vilket i sin tur påverkar
samhällets motståndskraft. När mittfåran i debatten i stor utsträckning saknas
skapas ett vakuum som fylls av högljudda ytterlighetsröster.
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En annan problematik som lyftes av en chef på en förebyggande enhet i en kommun
var att det är bristande samverkan mellan stadsdelar avseende att försvåra för
islamistiska grupperingar att få fäste lokalt. Det påtalades att det saknas
informationsutbyte mellan stadsdelarna i dessa frågor. Fältarbetare har beskrivit att
denna problematik aldrig har diskuterats i SSP-sammanhang även om
problematiken existerar. Varför det varit så är oklart.
En intervjuad person är kritisk mot hur SSP fungerar relaterat till detta då arbetet
inom SSP behandlas på individnivå och att det anses fungera dåligt avseende den
här problematiken. Han tillägger att ”det kan även vara så att vi har fem kriminella
söner i en familj, då behandlas de som fem stuprör inom SSP, riktlinjerna behöver
ändras”.
En intervjuad polis beskriver hur ett arbete inletts med att utbilda poliser inom
extremism: autonom vänster, vit makt och islamistisk extremism. Några poliser har
blivit specialutbildade av Säkerhetspolisen inom detta, och de håller sedan
utbildningar för poliser lokalt. Utbildningen bygger på COPPRA-manualen samt
material från Säpos egna föreläsningar. Ett utbildningstillfälle för lokala poliser pågår
i ungefär tre timmar och behandar de tre ovan nämnda typerna av extremism, hur
radikaliseringsprocessen kan gå till och att lära sig känna igen indikatorer som
tecken på radikalisering. Indikatorer kan vara både på personnivå men också för att
upptäcka stundande attentat.
Exempel på indikatorer på personnivå kan till exempel handla om att vid en
husrannsakan hittas vapen och propagandamaterial med koppling till
våldsbejakande islamistisk extremism. Utbildningen innefattar även filmen
”Conviction” som handlar om en verklig händelse om en ung brittisk muslims
radikalisering och väg in i våldsbejakande islamistisk extremism, och hur nära han
var att lyckas med ett självmordsattentat i Bristol 2009.
En tanke med utbildningen är att poliser som ser indikatorer på våldsbejakande
islamistisk extremism rapporterar detta till polisens kriminalunderrättelsetjänst. Där
görs en sållning av inkomna tips och de som bedöms som relevanta vidarebefordras
till Säkerhetspolisen. Som utbildningen ser ut nu är den anpassad för poliser som
målgrupp. Med mindre justeringar bedöms den även kunna fungera för exempelvis
fältarbetare enligt en polis som genomför utbildningen på lokal nivå.
Ett flertal poliser understryker betydelsen av att ha väl upparbetade kontakter med
imamer i lokala moskéer. Ett bra samarbete har i flera fall varit betydelsefullt vid
upplopp och oro i närområdet. Till exempel så kan imamer genom sitt inflytande
dämpa spända stämningar och framföra lugnande budskap på exempelvis
fredagsbönen.
Att skapa mer strukturerade former för samverkan mellan polis och trossamfund
beskrivs av en närpolischef som något han för tillfället överväger. Det har även
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framförts att vid upplopp i förorter så har radikala personer försökt att utnyttja
upploppen i rekryteringssyfte för att främja religiös extremism. Det kan handla om att
de har försökt att provocera polisen och sen försökt övertyga ungdomar om den
radikala vägen och målat upp hur förtyckta muslimer är. De har spelat på känslor av
upprördhet och erbjudit en radikal lösning.
En polis inom Göteborgspolisens så kallade integrationsgrupp med lång erfarenhet
av att arbeta i utanförskapsområden menade att Sverige är tacksamt att vistas i för
extremistiska grupperingar, och att samhället har en medioker tillsyn av dessa
grupper. Han ansåg även att vare sig politiker eller polisledning har tillbörlig
förståelse för att de segregerade områdena i Sverige vid sidan av problemen av
socioekonomisk karaktär, även kan utgöra en grogrund för brottslighet och religiös
extremism.
Radikalisering beskrevs, i likhet med gängbildning, som lättare att stoppa i
processens början och att det är betydligt svårare när den etsat sig fast. Han
underströk även svårigheten för polisen att nå fram, förtroendet för polisen är i regel
mycket lågt i segregerade förorter, vilket medför svårigheter avseende att få
personer att vittna eller anmäla brott.
Säkerhetspolisen ansågs vara för hemlighetsfulla av både en närpolischef och en
chef på en kommunal förebyggande enhet. Ett mer strukturerat informationsutbyte
som kunde skapa en vinn-vinn situation efterfrågades istället.

I uppdraget som föranledde denna rapport så anges bland annat att rapporten ska
”lämna förslag på lämpliga åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism i tredje land.”
Denna rapport har identifierat ett stort antal förebyggande åtgärder, både inom
enskilda EU-länder och i länder utanför EU. Det finns ett behov av åtgärder som
kompletterar Säkerhetspolisens arbete. Den sista instansen ska inte också behöva
vara den första instansen. Tyvärr ser det ofta ut så idag, behovet av kompletterande
åtgärder är reellt.



En nationell aktör bör bli sammanhållande nod mellan stat och
kommuner och tillhandahålla utbildning och agera kunskapsförmedlare
mellan kommuner och stat gällande förebyggande åtgärder och
kunskap om våldsbejakande extremism.
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I två tidigare regeringsuppdrag684 om förebyggande insatser mot
våldsbejakande extremism framkom också vikten av att rollfördelningen
mellan stat och kommuner vad avser det förebyggande arbetet klarläggs.


Den nationella aktören bör upprätta ett nationellt nätverk av berörda
praktiker som i sin tur kan förmedla expertis till och från EU:s
Radicalisation Awareness Network (RAN) om goda exempel på
förebyggande åtgärder. RAN är ett tvärsektoriellt nätverk som består av
åtta arbetsgrupper med praktiker som besitter bred kunskap i att förebygga
våldsbejakande extremism lokalt.



Sverige bör inom EU ta ledningen i etablerandet av ett EU CVE Center
of Excellence – ett kunskapscenter där beprövad metodik och åtgärder
samlas. I detta EU CVE Center of Excellence skulle till exempel även
Forum för Levande Historia kunna bli en viktig integrerad del av
kunskapsspridningen.
Som ett led i utvecklingen av EU:s RAN nätverk, vars mandat upphör 2015,
så finns det idag en stor efterfrågan och ett starkt behov av en central EUnod för praktiker och kunskapsutveckling av evidensbaserade metoder och
åtgärder mot alla former av våldsbejakande extremism. Ett sådant center
förenar nationella insatser och förstärker fokus mot oroväckande
utvecklingstendenser inom EU. Sverige, som redan har en stark
kunskapsbas inom högerextremism, bör ha en tydlig ledande roll i
utvecklingen av ett sådant EU CVE Center of Excellence.



Den utbildning om radikalisering och våldsbejakande extremism som
nyligen införts inom polisen bedöms med en mindre insats även kunna
målgruppsanpassas till personal inom resterande delar av SSPsamverkan.
Fältarbetare har efterfrågat utbildningsinsatser och detta skulle kunna bli en
viktig medvetande- och kunskapshöjande åtgärd. Nyckelpersoner som
utbildas av Säkerhetspolisen kan sedan ha internutbildningar inom den egna
organisationen anpassat efter behov.

684

Ranstorp & Dos Santos, ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö.”
(2009). Försvarshögskolan, samt ”Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism.
En exempelskrift”. (2010). Sveriges Kommuner och Landsting.

252



Utbildningsmaterial bör utvecklas för skolungdomar som främjar
kritiskt tänkande, särskilt i förhållande till antidemokratiska och
våldsbejakande budskap genom internet.



Konstruktiva samtal. Filmvisningar med efterföljande diskussion riktat mot
civilsamhället har visat sig i andra länder vara ett effektivt verktyg för att
skapa strukturerad diskussion.
Filmer såsom exempelvis ”Broken Dreams” om somalier som lämnar
Minneapolis för att ansluta sig till al-Shabaab och brittiska filmen ”My Brother
the Islamist” som producerats av en man vars bror gradvis blir alltmer
våldsbejakande och radikal. De ger verklighetsskildringar och skapar
utrymme för efterföljande diskussion om risker och lösningar. I andra länder
har detta använts som ett redskap för att stimulera diskussion och kritiskt
tänkande.
Ytterligare ett exempel på en åtgärd som kan vidtas lokalt är anordnandet av
diskussionsmöten om hur enskilda personer från Sverige kan bistå
civilbefolkningen i den väpnade konflikt som råder i Syrien. Där kan
alternativa möjligheter till att stödja landet diskuteras som inte innefattar att
själv resa dit. Då finns även möjlighet att belysa de risker som är förknippade
med en sådan resa.



Skol- och kulturprojekt. Ett exempel på ett intressant kulturprojekt som
utvecklats av FN:s utvecklingsorgan UNDP i samråd med somaliska
Hargeisha universitetet är en 22-sidig manual för interaktiv ungdomsteater
som behandlar aspekter av att ansluta sig till en väpnad grupp. Denna
manual är ett exempel på en inspirationskälla och ett användbart pedagogiskt
verktyg för att interaktivt utforska olika problem kopplade till konflikter samt
våldsbejakande extremism.



Etablera samarbete med nätverket Against Violent Extremism (AVE) i
syfte att kunna bjuda in avhoppare från våldsbejakande
extremistgrupper och som idag arbetar förebyggande mot ungdomar.
Det finns framförallt fyra skäl till att etablera ett sådant samarbete och bjuda
in personer med denna bakgrund: 1) utbildning av ungdomar om
våldsbejakande extremism, 2) bistå fältarbetare med trovärdig dialog med
ungdomar i riskzonen för att förhindra dessa att gå med i extremistiska
grupper eller de som redan befinner sig i sådana grupper, 3) utbildning av
SSP-medarbetare så att de blir mer effektiva i sitt arbete, och 4) rådgivning
till beslutsfattare om vad som fungerar i utformning av åtgärder för att
förebygga och bemöta våldsbejakande extremism.
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Avhoppare från extremistiska miljöer har ofta en särskild trovärdighet för att
prata med ungdomar om dessa frågor. I januari i år etablerades ett svenskt
nationellt resurscentrum för alla former av avhopparverksamhet, som också
bör breddas till att även innefatta hjälp till personer som önskar lämna
våldsbejakande islamistiska miljöer. I väntan på att personer som lämnat
våldsbejakande islamistisk extremism träder fram i Sverige så bör individer
med denna erfarenhet bjudas in från utlandet i samarbete med AVE.


Rapporter av internationellt etablerade människorättsorganisationer
(exempelvis Human Rights Watch och Amnesty International) om
terrorstämplade gruppers kränkningar av de mänskliga rättigheterna
kan användas i lämpliga sammanhang för att motverka dessa gruppers
narrativ och därigenom även deras attraktionskraft.



Företroendeskapande samverkan med trossamfund bör byggas
långsiktigt utan säkerhetsagenda. Förtroende tar tid att bygga och bör
utvecklas långsiktigt och genuint om frågor som berör lokalbefolkningen.
Ömsesidigt förtroende samt upparbetade kontakter har verkat lugnande vid
tider av social oro. För närvarande bedriver Nämnden för statligt stöd till
trossamfund (SST) en fördjupad dialog om demokrati och mänskliga
rättigheter med trossamfunden.
Samarbetet bör struktureras så det inte blir beroende av enskilda frivilliga
insatser eller eldsjälar. I exempelvis Danmark spelar det muslimska rådet en
mycket viktig och konstruktiv roll med myndigheter i olika frågor.



Det bör upprättas en idékatalog över tänkbara förebyggande åtgärder
som inkluderar SSP samt aktörer inom civilsamhället. På så sätt kan
lokala aktörer själva utforma hur förebyggande ska se ut och dimensioneras
för att passa den lokala kontexten. Ett framgångsrikt exempel på det är den
danska idékatalogen som utvecklades och förankrades i nära samarbete
mellan olika lokala aktörer.
I Sverige skulle till exempel Stockholm, Malmö och Göteborg kunna gå före
och utveckla var sin idékatalog över positiva insatser som stärker kontakt
med civilsamhället. Den bör inte bara utformas kring extremism utan ha ett
bredare samhällsanslag där förebyggande arbete mot extremism bara är en
av flera aspekter.



Underrättelse- och säkerhetstjänster har en viktig samhällsupplysande
uppgift att regelbundet delge allmänheten analyser över frågor
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kopplade till våldsbejakande extremism. Detta görs i större utsträckning
av till exempel myndigheter i både Danmark och Norge.


SIDA bör överväga att delta inom ramarna för det program som EU:s
stabilitetsinstrument utformar i Afrikas horn samt Pakistan/Afghanistan
gällande insatser för att förebygga våldsbejakande extremism. Sådana
insatser kunde fördjupa dialogen om demokrati och mänskliga rättigheter
med lokala samverkanspartners. En integrerad del av detta arbete bör vara
riktat mot kvinnor och unga.



Mer resurser krävs till personal för krigs- och tortyrskadade inom
ungdomspsykiatrin.



Ett nationellt kunskaps- och rådgivningscenter bör upprättas och som
har särskild kunskap om att förebygga och hantera våldsbejakande
extremism.
Sådan rådgivning skulle ske integrerat över tre nivåer: makro (institutionell
rådgivning på kommunal nivå till SSP), meso (rådgivningsprogram och stöd
till anhöriga) samt mikro (individuell intervention och stöd för att lämna
våldsbejakande radikala miljöer och åsikter).
Många SSP-medarbetare upplever att detta är känsliga och svåra frågor att
diskutera. Ett sådant centrum skulle kunna spela en viktig roll för att skapa en
konstruktiv och problemlösande dialog på lokal och nationell nivå i dessa
frågor.



Det bör övervägas om Sverige behöver förändra sin terroristlagstiftning
för att kriminalisera deltagande i terrorismträning utomlands. Enligt den
senaste förändringen av svensk terroristlagstiftning baserat på EU:s
rambeslut, gjordes följande ageranden straffbart: a) offentlig uppmaning till
terroristbrott, b) rekrytering för terroristsyften och c) utbildning för
terroristsyften. Punkt c, utbildning för terroristsyften, kriminaliserar endast att
tillhandahålla utbildning.
Idag är det alltså inte straffbart enligt svensk lagstiftning att delta i
terrorismträning. Att göra deltagande i terroristträning straffbart skulle, enligt
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regeringens utredare i frågan, professor Petter Asp, sannolikt träffa vissa fall
som inte träffas av den nuvarande skrivningen.
När lagstiftningen avseende utbildning för terroristsyften infördes 2010, i
vilken tillhandahållande av utbildning kriminaliserades, så diskuterades aldrig
alternativet att även kriminalisera deltagande i terroristträning, enligt Asp.
Detta då införandet var grundat i att integrera ett rambeslut inom EU i svensk
lagstiftning. Ett flertal EU-länder samt Norge överväger eller har kriminaliserat
deltagande i terrorismträning. Detta förespråkas även av EU:s
kontraterrorismkoordinator.


Kompetenshöjande åtgärder inom det judiciella systemet (utbildning
inom domstolsväsendet).
I samband med olika terrorrelaterade åtal i Sverige har det i nästan samtliga
fall blivit friande domar och kritik har riktats mot att polis och åklagare inte
haft tillräcklig grund för sina åtal. Andra har menat att lagarna är för snävt
skrivna och inte medger den flexibilitet som finns i andra länder för denna typ
av brottslighet. En tredje uppfattning är att lagarna väl kan medge att denna
typ av brottslighet kan bestraffas men att det är en brist på kompetens i
domstolssystemet kring denna specifika problematik. Det är därför viktigt att
det inom hela rättsväsendet finns kompetens på området.
I dag finns exempelvis specialiserade åklagare för säkerhetsmål, inklusive
terroristmålen, men det finns inget motsvarande inom domstolsväsendet för
säkerhetsmål. En framkomlig väg kunde vara att i större utsträckning beakta
extern expertkunskap vid terroristmål. Avseende exempelvis hanteringen av
folkrättsbrott styrs dessa (vilket hittills skett i samtliga fall) av
Åklagarmyndigheten via den möjlighet regeringen har att specialdestinera
denna typ av mål till Stockholms tingsrätt oavsett vad som skulle ha gällt
enligt vanliga forumregler.
Tingsrätten handlägger dessa mål på en avdelning (avd.4) som byggt upp en
särskild kompetens för ämnesområdet. Om ett terroristbrott begåtts
utomlands torde det vara möjligt att på motsvarande sätt destinera målet till
Stockholms tingsrätt som är den domstol, som bland annat genom
tvångsmedelshanteringen, har mest erfarenhet av säkerhetsmål. Dessa är
tveklöst komplicerade och kräver ingående kunskaper om till exempel
hotbilder, modus operandi och trender som är kännetecknande för
brottstypen.
Detta talar starkt för att en specialkompetens behöver byggas upp. Därför bör
lagstiftning övervägas som ger Stockholms tingsrätt (den domstol som har de
bästa förutsättningarna att bygga upp en sådan kompetens) generell
behörighet i denna typ av mål.
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Det finns ett behov av faktabaserad, tvärvetenskaplig forskning kopplad
till reseproblematiken. Mer kunskap behövs till exempel avseende vilka
faktorer som påverkar och driver avresande samt forskning om samhällets
kapacitet till återintegrering av dessa personer.



Mer beteende- och samhällsvetenskaplig forskning behövs kring
civilsamhällets roll i förebyggandet av våldsbejakande extremism och
kopplingen mellan diaspora och civilsamhälle i länder utanför EU.
Framförallt bör man utveckla idéer kring hur kvinnor samt ungdomar kan
stärkas i det förebyggande arbetet.
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AASHA

Alliance Against Sexual Harassment (Pakistan)

ACPO

Association of the Chiefs of Police Officers
(Storbritannien)

AIRRA

Aryana Institute for Regional Research and Advocacy
(Pakistan)

AISS

Afghan Institute for Strategic Studies

AIVD

Allmänna underrättelse- och säkerhetstjänsten
(Nederländerna)

AMISOM

Afrikanska unionens insats i Somalia

APD

Academy for Peace and Development (Somalia)

AQAP

al-Qaida på Arabiska halvön

AVE

Against Violent Extremism

BfV

Federala underrättelse- och säkerhetstjänsten (Tyskland)

BKA

Federala kriminalpolisen (Tyskland)

BKTEF

Baacha Khan Trust Education Foundation (Pakistan)

BMFSFJ

Federala ministeriet för familj, äldre, kvinnor och barn
(Tyskland)

BMI

Federala inrikesministeriet (Tyskland)

BND

Federala utrikesunderrättelsetjänsten (Tyskland)

CAMP

Community Appraisal and Motivation Programme

CCTV

Kameraövervakning

CEPAR

Center for Peace and Applied Research (inom WPDA,
Somalia)

CIPK

Council of Imams and Preachers of Kenya
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CLS

Die Clearingstelle Präventionskooperation

CONTEST

Storbritanniens strategi mot terrorism

CoPPRa

Community Policing and the Prevention of Radicalisation

CRD

Center for Research and Dialogue (Somalia)

CSO

Civil Society Organisation

CT

Counter Terrorism

CTA

Centrum för terroranalys (inom PET, Danmark)

CVE

Countering Violent Extremism

CYAAD

College for Youth Activism and Development

DFID

Storbritanniens departement för internationell utveckling

EEAS

European External Action Service

ESRC

British Economic and Social Research Council

FATA

Federalt administrerade områden (Pakistan)

FE

Försvarets utrikesunderrättelsetjänst (Danmark)

FFI

Forsvarets forskningsinstitutt (Norge)

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut (Sverige)

GITZ

Säkerhetstjänsternas gemensamma internetcenter
(Tyskland)

GIZ

Myndigheten för internationellt samarbete (Tyskland)

GTAZ

Gemensamt analyscentrum för kontraterrorism (Tyskland)

HuJI

Harakat-ul-Jihad-al-Islami

IED

Improviserade sprängmedel

IfS

Instrument for Stability (EU)

IJU

Islamic Jihad Union

IMU

Islamic Movement of Uzbekistan

ISAF

International Security and Assistance Force
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JTAC

Joint Terrorism Analysis Centre (Storbritannien)

KECOSCE

Kenya Community Support Center

KMYA

Kenya Muslim Youth Alliance

KPK

Khyber Pakhtunkhwa (PAK)

KYC

Kanava Youth Centre (Finland)

Mi5

Interna underrättelse- och säkerhetstjänsten
(Storbritannien)

MMA

Mixed Martial Arts

MSK

Mohammad Sidique Khan (en av gärningsmännen som
deltog i terrorattentatet i London 7 juli 2005)

MYC

Muslim Youth Center (Kenya)

NCT

Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (Sverige)

NCTv

Den nationella koordinatorn för säkerhet och
kontraterrorism (Nederländerna)

NGO

Icke-statlig organisation

PDRC

Puntland Development Research Center (Somalia)

PEAD

Peace Education and Development Foundation
(Pakistan)

PET

Polisens säkerhetstjänst (Danmark)

PIPS

The Pakistan Institute for Peace Studies

PST

Polisens säkerhetstjänst (Norge)

PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom

RAN

Radicalisation Awareness Network (EU)

RCT

Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims
(Danmark)

RICU

Research Information Communication Unit
(Storbritannien)

SAVE

Sisters Against Violent Extremism
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SKL

Sverige Kommuner och Landsting

SPIN

Segmenterade, Polycentriska, Ideologiskt Integrerade
Nätverk

SSP

Samarbete mellan skola, socialtjänst och polis

SSWC

Save Somali Women and Children

STREET

Strategy to Reach, Empower, and Educate Teenagers

SWA

Somali Women’s Agenda

SYAO

Somali Youth Advocacy Organisation

TE-SAT

Terrorism Situation and Trend Report (EU/EUROPOL)

TFG

Federala övergångsregeringen (Somalia)

TPIM

Terrorism Prevention and Investigation Measures
(Storbritannien)

UAV

Obemannade flygfarkoster (även känt som ”drönare”)

UKBA

Gränsmyndigheten (Storbritannien)

UMB

University of Life Sciences (Norge)

UNDP

Förenta nationernas utvecklingsprogram

UNSCR

Förenta nationernas säkerhetsrådsresolution

USAID

Utvecklings- och biståndsmyndigheten (USA)

VERA

Violent Extremist Risk Assessment

VINK

Köpenhamnsbaserat åtgärdsprogram, ”KunskapIntegration-Köpenhamn”

WORDE

World Organisation for Resource Development and
Educations (USA)

WPDA

Wajir Peace and Development Agency (Kenya)

YHNF

Yeh Hum Naheen Foundation (Pakistan)

YUSOM

Youth United For Social Mobilization (Kenya och Somalia)
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Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland:
Åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade
extremistgrupper i konfliktzoner
Denna studie om förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner är resultatet av det
regeringsuppdrag som gavs till Försvarshögskolan i december 2011. Problematiken med att unga
män åker till konfliktzoner som Somalia, Pakistan – och nu på senare tid även Syrien – för att strida
har blivit allt mer påtaglig i flera europeiska länder.
Rapporten behandlar erfarenheter och lärdomar från Storbritannien, Nederländerna,
Tyskland och Danmark vad gäller dessa länders förebyggande arbete mot våldsbejakande
islamistisk extremism – både i det egna landet och utomlands. Särskild vikt läggs avseende
de erfarenheter som gjorts angående rekrytering till konfliktzoner. Avseende länder utan
för EU belyses förebyggande åtgärder i framförallt Pakistan och Somalia samt Kenya.
Rapporten berör även konsekvenser för svenska förhållanden och ger rekommendationer
för svenskt vidkommande.
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