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fredagen den 13 november 2015 var paris 
under attack. Flera beskjutningar och ex-
plosioner inträffade runt om i staden, bland 
annat vid fotbollsarena Stade de France. Där 
pågick en vänskapsmatch mellan Frankrike 
och Tyskland med mängder av åskådare, 
däribland den franske presidenten François 
Hollande. i centrala paris stormade beväp-
nade män in på konserthuset le Bataclan, 
sköt mot publiken och tog gisslan. Kl. 23.00 
på natten talade den franske presidenten i 
TV och förklarade att undantagstillstånd 
råder i Frankrike. 

Världens ögon och kameror var snabbt 
igång och bevakade intensivt det som hände 
i staden och hur händelserna utvecklade sig. 
De stora ländernas ledare fördömde ome-
delbart attackerna och såg dessa inte bara 
som en attack på paris och Frankrike utan 
på hela mänskligheten. Händelserna uppfat-

tades som en samordnad serie av allvarliga 
terrordåd. 

Det var bara tio månader efter terrorat-
tacken på satirtidningen Charlie Hebdo i 
paris. Då spreds uttrycket ”je suis Charlie” 
som en löpeld över världen i solidaritet och 
som en protest mot terrorismen. attacken 
tillskrevs radikaliserade franska medborgare 
med viss koppling till al-Qaida i jemen och 
irak och engagerade i ett nätverk som re-
kryterade stridande till al-Qaida.1 

Ganska snart misstänktes terrororgani-
sationen Daesh ligga bakom attackerna i 
november. Enligt medieuppgifter uppgav or-
ganisationen att den planerat attackerna som 
utförts med kalifatets soldater i Frankrike.2 
ibland tar dock organisationen på sig at-
tentat oavsett om den har utfört dem eller 
inte. Medan andra använder benämningen 
islamiska Staten markerade Frankrike att 
man inte vill göda terrororganisationen 
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och våldsbejakande extremistiska islamis-
ter genom att kalla organisationen för en 
stat. Daesh är en transkription från arabis-
kan av iSil, ”islamiska staten i irak och 
levanten”. 

Snart var diskussionen åter i full gång 
om hur kampen och kriget mot terroris-
men bör föras för att lyckas och hur man 
bekämpar jihadisterna och deras statliga 
och icke-statliga gynnare. Vi minns den då-
varande amerikanske presidenten George W. 
Bush efter attackerna i uSa den 9 november 
2001: ”Every nation, in every region, now 
has a decision to make. Either you are with 
us, or you are with the terrorists.”3

på morgonen den 22 mars 2016 skakades 
Belgien av terrordåd, först på den interna-
tionella flygplatsen Zaventem och sedan i ett 
tunnelbanetåg på stationen Maelbeek, nära 
Eu-kommissionens och ministerrådets bygg-
nader i centrala Bryssel. Minst 35 personer 
dödades och 340 skadades. iSil tog på sig 
skulden för attackerna.

ledamoten Bergquist diskuterar tidigare 
i KKrVaHT huruvida iSil är en terrorist-
grupp eller om något annat begrepp är mer 
adekvat. Han anser att begreppet terrorism 
i vart fall fått en helt ny dimension. Han på-
pekar samtidigt att organisationen explicit 
uppmanat sina anhängare utanför kalifatets 
territorium till dylika attacker.4

Många av de senaste årtiondenas väpnade 
konflikter har varit lågintensiva och handlat 
om att intervenera i interna konflikter och 
mot irreguljär antagonistisk verksamhet.5 
Miljöerna har varit olika liksom typen av 
motståndare, bland annat upprorsmakare 
och gerillor med eller utan stöd av andra 
stater eller som proxies för olika mer lång-
siktiga politiska mål än militära segrar. Krig 
har därvid benämnts intervention och seger 
bytts mot ordet framsteg. 

upprorsmakare/gerillor (insurgenter) är 
ideologiskt motiverade och anser sig kämpa 

mot ett uppfattat missförhållande och för en 
rättfärdig sak. i den kampen undergräver man 
motpartens legitimitet, framhäver det egna, 
tröttar ut motparten för att få denne att dra 
sig tillbaka. Ett kompletterande sätt är att 
föra över eller vidga kampen till en annan 
scen där eftersträvad effekt kan nås.6

Samtidigt som iSil, som insurgenter utan 
legitimitet som stat, för sin väpnande kamp i 
olika områden i Mellanöstern med grogrund 
för andra våldsamma aktiviteter uppmanar 
iSil sympatisörer till terroristangrepp runt 
om i världen.

Jihadistkrigare
under hundra dagar sommaren 2014 för-
ändrade iSil den politiska situationen i 
Mellanöstern. jihadistkrigare kombinerade 
religiös fanatism med terror och militära 
metoder och vann spektakulära och ovän-
tade framgångar på stridsfältet mot irakiska, 
syriska och kurdiska styrkor. Sedan röda 
khmererna i Kambodja för fyrtio år sen 
hade världen inte sett ett liknande bruk av 
publikt våld för att terrorisera sina motstån-
dare. iSil är experter på att inge skräck.7 
Organisationen är ett barn av ett krig som 
söker förändra världen genom våld.8

iSil anges ha sina rötter i sunnigruppen 
”al-Qaeda in iraq”. Med våldsam taktik 
och extrem islamitisk fundamentalism har 
organisationen attackerat civila, torterat och 
rövat bort människor. Barn från minoriteter 
har rövats bort och sålts märkta med en 
prislapp som slavar på marknader och andra 
barn har systematiskt torterats och dödats, 
korsfästs och även begravts levande, enligt 
FN:s barnrättskommitté.9 Terrorgruppen ha 
mördat tusentals människor och fortsätter 
sina barbariska kampanjer och begår omfat-
tande brott mot de mänskliga rättigheterna 
och den humanitära rätten.10
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Sammantaget visar detta ett exempel 
på hur antagonistisk verksamhet blandas, 
mi litärt och icke-militärt, och hur strids-
fältet vidgats, också till civila som direkta 
mål och hur kampen samtidigt förs på fle-
ra arenor, d v s frågor som studeras inom 
Krigsvetenskapsakademiens projekt Krigs
vetenskap i 21:a århundradet (KV 21) om 
det framtida stridsfältet. 

Ett enat säkerhetsråd
Många aktörer med olika agendor är inblan-
dade i en brutal och korrupt blandning av 
särintressen, dubbelspel och väpnade kon-
flikter i Mellanöstern vilka också sträcker 
sig utanför regionen. Det är skillnad på vad 
som sägs och vad som i verkligheten görs – 

”shouting at each other over the table, but 
shaking hands under it”.

Den 20 november 2015 antog ett ovan-
ligt enat FN:s säkerhetsråd resolution 2249 
(2015). Därvid fördömdes i starkaste ordalag 
de terroristattacker som genomförts av iSil 
under 2015, bland annat: 26 juni i Sousse, 
10 oktober i ankara, 31 oktober över Sinai, 
12 november i Beirut och den 13 november 
i paris. FN:s samtliga 193 medlemsländer 
uppmanades att vidta ”alla nödvändiga åt-
gärder”, och göra allt som står i deras makt 
för att sätta stopp för terrorism, särskilt den 
som begås av iSil. Säkerhetsrådet uppma-
nade samtidigt medlemsländerna att stoppa 
flödet av utländska terrorister (foreign ter-
rorist fighters) till Irak och Syrien och att 
stoppa finansiering av terrorism.11 Den 18 
december 2015 upprepade FN:s säkerhets-
råd sin uppmaning till medlemsstaterna att 
stoppa de terrorhandlingar som utövas av 
iSil, al Nusra Front12 och andra al Qaeda 
terroristgrupper.13 

Svenska åtgärder
Det främsta terroristhotet i Sverige idag kom-
mer enligt regeringen från aktörer inspirerade 
av al-Qaida eller närbesläktade organisa-
tioners ideologier.14 Den våldsbejakande 
extremismen i Sverige består enligt regeringen 
i huvudsak av tre identifierade grupper: hö-
gerextremism, vänsterextremism och islamisk 
extremism samt dessutom ensamagerande 
extremister.15 Våldsbejakande islamistisk 
extremism bedöms därvid särskilt oroande, 
då ett ökat antal personer har anslutit sig 
till denna och väpnade extremist- och ter-
rorgrupper i Syrien och irak.16

i juni 2014 tillsatte den dåvarande reger-
ingen Mona Sahlin som nationell samordnare 
för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism. i uppdraget ingick att även verka 
för att kunskapen om våldsbejakande extre-
mism ökar och att förebyggande metoder 
utvecklas.17 Samordnaren fick i uppdrag 
att utveckla och stärka arbetet på lokal nivå 
och säkerställa samverkan mellan myndighe-
ter, kommuner och organisationer inklusive 
trossamfund. Våldsbejakande extremism är, 
enligt regeringen, ett samlingsbegrepp för 
rörelser, ideologier eller miljöer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning 
och som främjar våld för att uppnå ett ideo-
logiskt mål.18 uppdraget hade föregåtts av 
att två särskilda utredare lagt fram var sitt 
betänkande, dels 2013, dels 2014.19

Även om regeringen inte såg den våldsbe-
jakande extremismen som ett hot mot det 
demokratiska statsskicket, ansåg regeringen 
det angeläget att åtgärder vidtogs i Sverige 
för att förebygga att individer lockas till 
våldsbejakande extremistmiljöer och att så-
dana miljöer får fotfäste i samhället.20 i en 
artikel på DN Debatt i december 2014 upp-
gav justitie- och migrationsminister Morgan 
johansson att ”FN har konstaterat att perso-
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ner som reser utomlands för att delta i ter-
roristhandlingar eller terroristträning utgör 
ett hot mot internationell fred och säkerhet. 
För att kunna motverka detta behövs före-
byggande insatser mot radikalisering och 
rekrytering, men också en effektiv straff-
rättslig lagstiftning.”21

Det var främst rekryteringen i Sverige 
till al-Qaida-inspirerade grupper som iSil, 
och det allvarliga hot de utgör mot civilbe-
folkningen i de länder där de verkar, som 
regeringen enligt FN:s beslut hade att tackla. 
Säkerhetsrådets beslut är folkrättsligt bin-
dande för alla medlemsländer. Samtidigt såg 
regeringen att dessa personer kan utgöra ett 
hot när de återvänder, eftersom de kan ha 
förvärvat kunskaper om hur man genomför 
terroristbrottslighet och dessutom kan ha 
skaffat sig ett nätverk som kan hjälpa till.22 
I konfiltområdena har många dessutom vant 
sig vid att överskrida en tröskel för extrem 
våldsanvändning. problemen har således 
både en internationell dimension och en 
svensk inhemsk. 

Samma dag beslutade regeringen att till-
sätta en särskild utredare för att analysera 
behovet av lagändringar för att Sverige ska 
leva upp till de krav på straffrättslig reglering 
för att förhindra och bekämpa terrorism som 
ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 
(2014).23 utredaren lämnade ett delbetän-
kande i juni 2015.24 Förslaget ledde till en 
proposition och lagändringar som trädde i 
kraft den 1 april 2016.25 Därmed blev det 
förbjudet och straffbelagt att ta emot ut-
bildning avseende terroristbrott, exempelvis 
tillverkning och användning av sprängäm-
nen, vapen eller skadliga och farliga ämnen. 
likaså kriminaliserades bland annat att resa 
eller påbörja resa till ett annat land än där 
personen är medborgare för att begå ter-
roristbrott eller ge eller ta emot utbildning 
om terroristbrott.

Beträffande våldsbejakande islamisk ter-
rorism i Sverige refererade utredningen till 
rapporter och uppgifter från Säkerhetspolisen. 
Det konstaterades en uppåtgående trend med 
resande från Sverige för att ansluta sig till 
al-Qaida-inspirerade grupper och att inga 
tecken setts på att resorna till Syrien och 
irak skulle avta. uppåt 300 personer hade 
enligt Säkerhetspolisen rest från Sverige till 
Syrien eller irak och anslutit sig till al-Qaida-
inspirerade grupper. Närmare hundra perso-
ner hade återvänt till Sverige och fler än 30 
hade dödats i något av dessa länder bland 
annat genom deltagande i stridigheter.26 Det 
innebär att Sverige tillsammans med Belgien 
och Danmark har bland den högsta andelen 
personer i förhållande till folkmängden som 
givit sig i väg för att skaffa sig träning eller 
delta i denna typ av strider. Sammantaget 
bedöms ca 20 000 personer ha anslutit sig till 
ISIL, flest från Mellanöstern och Nordafrika 
och ca 6 000 från Europa.

under almedalsveckan 2015 presenterade 
forskare vid Försvarshögskolan en rapport 
om arbetet i Sverige med att förebygga och 
motverka våldsbejakande extremism och 
att underlätta avhopp.27 i redogörelsen för 
problembilden angavs att få personer reser 
ner för att ansluta sig till dessa terrorgrupper 
med avsikt att återvända och begå terror-
brott. Ofta blir dock personerna ytterligare 
radikaliserade. De får internationella kon-
taktytor med operativa beslutsfattare vilket 
kan förändra deras avsikt att också begå 
brott i västvärlden. De får militär träning 
och deras tröskel för att använda våld kan 
bli lägre.28 Forskarnas bedömning var att 
Sverige legat efter andra europeiska länder 
i det förebyggande arbetet.29 Man efterlyste 
bland annat en bättre samordning parallellt 
med det brottsbekämpande arbetet.
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Våldsbejakande extremism 
och radikalisering
Vad avses med radikalisering och våldsam 
extremism? Varför ansluter sig unga männi-
skor, också från Sverige, till iSil och liknande 
terrorgrupper och ger sig ut på livsfarliga 
uppdrag i syfte att medverka i stridighe-
ter och terroristhandlingar? Är de offer för 
teologiska villfarelser eller grumliga ideo-
logier? Hur ser samspelet mellan religion 
och politik ut? 

Europarådet, som från bildandet år 1949 
arbetat med mänskliga rättigheter och eu-
ropeiska fängelseregler, har utarbetat vägle-
dande regler om radikalisering som antogs i 
mars 2016. Där definieras radikalisering och 
våldsam extremism enligt följande:30

radicalisation represents a dynamic process 
whereby an individual increasingly accepts 
and supports violent extremism. The rea-
sons behind this process can be ideologi-
cal, political, religious, social, economic or 
personal. 

Violent extremism consists in promoting, 
supporting or committing acts which may 
lead to terrorism and which are aimed at 
defending an ideology advocating racial, 
national, ethnic or religious supremacy 
or opposing core democratic principles 
and values.

al-Qaida-ideologin är en global ideologi som 
motiverar attentat mot civila, dels som svar 
på ockupation av muslimska länder och våld 
mot muslimer, dels som ett svar på upplevda 
kränkningar av islam. Målet som beskrivs är 
att genom våld införa ett islamistiskt styre 
och återinföra den muslimska kulturens stor-
hetstid. Den västerländska kolonialismen och 
förhållanden som tillskrivs västvärlden anses 
ha fördärvat islam. Kapitalism och sekulari-
sering ses som tecken på att det råder barbari 
och okunskap i världen. En kompromisslös 

kamp kan föras långt bort från de muslimska 
länderna genom attentat främst i Europa och 
uSa.31 Sverige är inte oberört.

al-Qaida-inspirerade grupper har gett sig 
in i en lång, principfast och blodig asym-
metrisk kamp.32 Terroristgrupper använder 
även nätet där de kan bedriva ocensurerad 
propaganda, måla upp sin bild och nå ut 
till en ändlös och kapabel målgrupp i sitt 
rekryteringsarbete. FBi redovisar att iSil via 
sociala medier skickat ut uppmaningen: Kom 
till oss eller döda där du är.33 De kombinerar 
striden på marken med avancerade former 
av ”e-jihad”.34 Därför måste stater utveckla 
sitt skydd mot attacker via cyberrymden mot 
både militära och civila mål.35 

Den väpnade kamp som iSil utövar 
sträcker sig på så vis långt utanför strids-
fältet i Mellanöstern. Genom sina videofilmer 
bland annat om barbariska avrättningar vill 
organisationen uppenbarligen terrorisera, 
demoralisera och bedriva propaganda, men 
också rekrytera.36 Det speciella med kampen 
är att organisationen påverkar sina mot-
ståndare med mängder av ”snuff movies” 
på nätet.37 ”Half of jihad is Media” är en 
slogan.38 Därför är det viktigt att det som 
tycks hända, inte minst propagandan på so-
ciala medier, kan tolkas och sakligt bemötas. 
Sedan den grekiske dramatikern aischylos 
(525–456 f Kr) vet vi att krigets första offer 
är sanningen.

under år 2015, inte minst i anslutning till 
händelserna i paris och därefter i Bryssel, var 
det många som försökte besvara frågorna 
ovan. religionshistoriker och islamologer 
har under lång tid studerat samspelet mel-
lan religion och politik. De anser att det 
inte är så att unga människor ansluter sig 
till iSil p g a religiös övertygelse. Det är 
snarare politik än religion som lockar unga 
till iSil. professorn i religionshistoria Stefan 
andersson påpekar att ”religiös politik inne-
bär att politiken motiveras med hjälp av 
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teologiska föreställningar, men den är och 
förblir lika fullt i grunden politik.”39 

År 2013 redovisade Försvarshögskolan 
svaret på ett regeringsuppdrag om förebyg-
gande av våldsbejakande extremism i kon-
fliktzoner.40 De som på engelska, exempelvis 
av FN, benämns ”foreign terrorist fighters”, 
är som regel unga män som åker till trä-
ningsläger i pakistan, jemen eller irak för att 
senare bege sig till konfliktzonerna i Somalia, 
pakistan och Syrien.

Medan vissa debattörer är snabba att 
koppla radikaliseringen till islam och reli-
giös övertygelse, och några menar att islam 
skulle vara en våldsbejakande religion, ger 
många forskare en annan bild och talar om 
en politisering av islam. Bergquist påpekar att 
somliga vill tala om ”islamisering av radika-
lismen” snarare än ”radikalisering av islam”, 
som han anser är den vanligaste tolknings-
modellen.41 Även om iSil:s anhängare ser 
ett kalifat som sitt mål menar man att det 
är en politisk vilja som leder in anhängarna 
i teologiska villfarelser. Många av de som 
rekryteras till den våldsamma extremismen 
bedöms vara religiösa noviser.42

De flesta inser att det finns en koppling 
mellan iSil och islam och att också musli-
mer har ett problem med iSil:s tolkning av 
de religiösa texterna och att organisationen 
skapar ett skräckvälde på förment religiösa 
grunder. Det finns även uppfattningar som 
gör gällande att iSil genom att stödja ter-
roristattacker skulle eftersträva att muslimer 
i Europa utsätts för repression och därmed 
öka personers benägenhet att söka sig till 
den ”sanna representant” för den riktiga 
islam som iSil anser sig vara och ansluta 
sig till den strid som iSil utövar.

i sin studie redovisar Försvarshögskolan 
specifika förhållanden som främjar radika-
liseringsprocesserna och kan utgöra radika-
liseringsmiljöer, exempelvis: ”fängelser, s k 
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 beteendemöns-
ter och vilja att stödja, främja och använda 
våld som ett medel för social och politisk 
förändring.”43 När det gäller frågan om 
rekryteringsgrunderna uppfattas en skillnad 
mellan Europa och sönderfallande områden 
i Mellanöstern. i Gulfregionen sker rekryte-
ringen mer på teologiska grunder. på senare 
tid anses en hel del rekrytering ske via nätet, 
mer än genom fysiska personer.44

Flera teorier har lagts fram som försök att 
förklara radikaliseringen. De bakomliggande 
orsakerna för att anamma en våldsbeja-
kande uppfattning är komplexa, varierande 
och mångfacetterade. Oftast är det så att 
det finns flera vägar som leder till proble-
matiken. Den skiljer sig mellan personer 
som växt upp i Mellanöstern och de med 
ursprung i Europa och övriga västvärlden, 
men också från person till person. Samtidigt 
anses forskning tydligt visa att en genuin 
kunskap och förståelse för islam och dess 
budskap utgör ett gott skydd mot spridande 
av extremism.45 

Det finns naturligtvis ett starkt intresse 
både i bekämpandet av terrorismen och i 
det förebyggande arbetet att motverka rekry-
teringen att ställa upp bedömningskriterier 
som kan fungera som varningssignaler och 
indikationer för att därigenom upptäcka 
personer som annars ”flyger under radarn”. 
Det gäller för övrigt alla sorters ensamvargar 
och små grupper som engagerar sig i irre-
guljär krigföring och terrorkrig enligt den 
ledarlösa kampens idé.

Radikalisering i fängelser
personer som döms för terrorbrott hamnar 
i landets fängelser. Europeiska erfarenheter 
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har visat att vissa medlemmar av terror-
organisationer under straffavtjänandet, lik-
som vissa yrkeskriminella, från fängelset 
fortsätter att på olika sätt bedriva sin politiska 
kamp. De kan i den kampen ha ett starkt 
stöd utifrån, särskilt om de uppfattas mer 
som frihetskämpar än terrorister. Man kan 
även se en sammansmältning av terrorism 
och gränsöverskridande grov organiserad 
brottslighet.

under många år har det varit en upp-
fattning att fängelser är en miljö där det 
finns risk för radikalisering. Utan tvekan är 
fängelsevistelse en tid då en person kan bryta 
med en tidigare kriminell livsstil men också 
skaffa sig nya asociala beteenden, bland an-
nat som följd av influenser från med intagna. 
i svenska fängelser placeras därför de intagna 
på och inom anstalter på sådant sätt att 
anstaltsvistelsen i största möjliga utsträck-
ning ska förhindra rekrytering och fortsatt 
engagemang i grov brottslighet, göra det 
möjligt för en intagen att bryta med ett ti-
digare kriminellt liv och inte av medintagna 
pådyvlas nya problem utan i stället komma 
bättre ut. i svenska fängelser har under åren 
endast funnits enstaka personer dömda för 
terroristbrott, och radikalisering har varit 
mycket sällsynt.

under det svenska ordförandeskapet i 
Europeiska unionen år 2009 arrangerade 
Kriminalvården ett seminarium i uppsala med 
temat Prison Service on Twin Tracks: Against 
Radicalisation, for Rehabilitation. Det var 
allra första gången som de högsta cheferna 
för kriminalvård i Eu samlades. Dessutom 
deltog representanter för Europarådet som 
sedan länge haft ett ansvar för kriminal-
vårdsfrågorna, samt representanter för Eu 
kommissionen och Europeiska rådet. 

professor jan Hjärpe från lund talade 
om Koranens dualistiska världssyn – vi de 
goda mot de onda. Krig är inte tillåtet mel-
lan muslimer, att man ändå bedriver det 

förutsätter en propaganda som säger att 
motståndaren är en falsk muslim och där-
med fiende till islam. Som följd av sociala 
mediers utveckling utvecklas en webterro-
rism och en situation där spelens värld blir 
verklighet. Förändringar kan ske snabbt. 
professor Farhad Khosrokhavar från paris 
poängterade att det är små minoriteter bland 
muslimerna som är aktivister.46 Sedan 1980-
talet har det i europeiska fängelser funnits 
en jämförelsevis hög andel muslimer, unga 
män med svag utbildning. Många ser sig 
som offer utan framtid, en andra klassens 
medborgare som bor i fattiga förorter. Det 
innebär socioekonomiska problem i Europa 
som måste lösas. Dessa unga män i Europa 
kan inte mycket om islam, är sekulariserade 
och läser inte heller arabiska. Det uppfattar 
en ”imaginary islam” och är ”lättfångade” 
av jihadister. De behöver därför lära sig mer 
om islam snarare än mindre.

radikalisering i fängelser har under lång 
tid varit ett aktuellt tema i Europa, dessut-
om nära kopplat till terroristproblemtiken 
i stort. Omfattande arbete har bedrivits för 
att motverkan problemen. Flera länder i 
Europa har problem med både radikalisering 
i fängelser och intagna dömda för terrorist-
brott. Samtidigt måste man påminna sig om 
att radikaliserade intagna utgör endast en 
liten del av fängelsepopulationen och att 
fängelser är en bland många platser där ra-
dikaliseringsprocesser kan pågå. Tyskland 
är ett av de länder som har att hantera både 
högerextremister, intagna dömda för främ-
lingsfientlig (xenofobisk) brottslighet,47 fun-
damentalister och islamiska extremister.48 i 
vissa europeiska länder har man i fängelser-
nas andliga verksamhet problem med ima-
mer som sprider radikala budskap, medan 
imamer i andra fängelser medverkar till att 
förebygga radikalisering.

Kriminalvården i flera europeiska länder, 
men också några andra länder, har därför 
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särskilda program för att upptäcka och mot-
verka radikaliseringstendenser och förhin-
dra att fängelserna blir en rekryteringsplats. 
Samtidigt brottas man i några utsatta länder 
med ett försvårande beläggningstryck.

i anslutning till upsalaseminariet 2009 
inledde Kriminalvården i Sverige ett arbete 
med att utforma ett behandlingsprogram 
för att motverka radikalisering och under-
lätta avhopp.

Förstärkt försvar av 
demokratiska värden
iSil:s mål med terrorhandlingarna är att 
skapa spänning i samhället, ytterst syftande 
till en monokultur. För att motverka detta be-
hövs i Sverige allmän kunskapsuppbyggnad. 
Dessutom krävs specifikt riktade insatser mot 
grupper och individer i riskzonen och i utsatta 
områden utifrån där rådande problembild 
för att stärka en demokratisk utveckling. 
utöver brottsbekämpande insatser fordras 
omfattande förebyggande insatser på lokal 

nivå. Statliga och kommunala myndigheter 
måste fördjupa samarbetet och arbeta brett 
med civilsamhället, inklusive trossamfund. 
Den nationella samordnaren har visat vägen, 
men är bekymrad över att för få tar frågan 
på allvar.49

De goda krafterna måste vara vaksamma 
och aktivera sig. Det gäller inte bara i de so-
cioekonomiskt utsatta områden där risken för 
utanförskap kan vara stor och omfattande 
insatser i samverkan mellan många aktörer 
redan bör vara igång av flera skäl, inte minst 
för att bekämpa annan grov våldsbrottslig-
het. En väl fungerande verksamhet att ta 
hand om avhoppare är viktig. regeringens 
skrivelser till riksdagen i augusti 2015 ger 
en hel del information om hur arbetet är 
tänkt.50 information kan också hämtas på 
www.samordnarenmotextremism.se.

Författaren är jurist, f d rikskriminal chef 
och generaldirektör och chef för Kriminal-
vården samt ledamot av KKrVa.
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