	
   	
   	
  

	
  

Åtgärder mot
terrorism
Stoppa fundamentalism,
radikalisering och
rekrytering till
islamisk terror!

1	
  

	
  

www.kristdemokraterna.se

Åtgärder för att stoppa fundamentalism,
radikalisering och rekrytering till islamistisk terror
Hoten mot det öppna, demokratiska samhället är påtagliga. Tunisien, Kuwait, Frankrike, London
– bara under den senaste veckan har islamistiska terrorister slagit till vid flera tillfällen. De är
skoningslöst brutala och har civila som måltavla och vill skapa oro, rädsla, osäkerhet och
instabilitet – i väst såväl som i mellanöstern. Islamiska Staten och deras meningsfränder har
kommit att bli det farligaste hotet mot den världsordning vi har idag.
Vi har också kunnat läsa att islamistisk religiös fundamentalism har växt sig allt starkare i vissa
bostadsområden i Sverige. Detta begränsar livet för de som bor i dessa områden, inte minst för
kvinnor. Det skapar också en grogrund för radikalisering och rekrytering till islamistiska
terrororganisationer såsom Islamiska Staten och al-Shabaab.
Enligt Säpo har uppemot 300 personer rest från Sverige till Syrien och Irak för att strida med IS
under de senaste tre åren. Säpo räknar med att ett hundratal hittills har återkommit.
Det har alltför länge saknats lagstöd för Polisen att vidta kraftfulla åtgärder mot misstänkta
terrorister. De som återvänt till Sverige har utan påföljd kunnat ta del av Sveriges välfärd och gått
fria på gator och torg. Det är därför positivt att regeringen avser att kriminalisera att någon reser,
eller försöker att resa, till ett annat land än där personen är medborgare eller har sin hemvist, i
syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar, eller att ge eller få
terroristträning. Det innebär att vi lever upp till FN:s krav i resolution 2178 (2014). Det är också
bra att regeringen avser göra det straffbart att avsiktligt finansiera, organisera eller i övrigt
underlätta en sådan resa.
Kristdemokraterna anser att Sverige behöver agera än mer kraftfullt för att förhindra
framväxten av fundamentalistiska miljöer. Demokrati och mänskliga rättigheter ska
omfatta alla oavsett var i Sverige man bor. Det är av yttersta vikt att stoppa ytterligare
radikalisering och framväxt av fundamentalism i bostadsområden i Sverige och att
motverka rekrytering till islamistiska terrororganisationer.

Kristdemokraternas förslag:
Förstärkt förebyggande arbete – Århusmodellen
Vi vill stimulera ett förstärkt förebyggande arbete i landets kommuner. Århusmodellen bör stå
som förebild. Det är ett kommunalt initiativ i danska Århus för att förebygga våldsbejakande
extremism.
Arbetet präglas av ett tätt samarbete och en tydlig samordning mellan polisen, berörda
myndigheter, skolor, moskéer och andra lokala föreningar. Det handlar också om att upprätta
informationscentraler dit man som förälder eller anhörig kan ringa om man misstänker att en
person håller på att radikaliseras. Efter det så utvärderar man vilket behov som finns på det
individuella planet och vilket stöd familjen behöver.
Beslagta pass, förstärkt gränskontroll
Det ska vara möjligt att beslagta pass för personer som misstänks ansluta sig till
terrororganisationer utomlands. Fingeravtryck och ansiktsbilder måste kontrolleras vid resor över
Schengens yttre gräns till och från Sverige.
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Gör det möjligt att döma svenska IS-krigare för landsförräderi
Vi vill att lagstiftningen ska vara mycket tydlig och straffen kännbara om man deltar i
terrorverksamhet. Vi anser att medborgare som strider för terrororganisationer liknande
Islamiska Staten och al-Shabaab ska kunna dömas för landsförräderi.
Straffet för landsförräderi bör, liksom idag vara mellan 4 år och livstids fängelse. Dagens
förändrade konfliktmönster motiverar att se över lagstiftningen på detta område.
Uteslutningsförläggande – nekat återinträde i Sverige
Vi vill ta fasta på Storbritanniens bruk av uteslutningsförläggande där man under skälig misstanke
om persons involvering i terrorismrelaterad verksamhet kan nekas återinträde i landet.
Uteslutningsförlägganden i Storbritannien är tillfälliga och anger när och på vilket sätt personen
får återvända till landet. Verktyget skulle exempelvis vara användbart gentemot den som poserat
på Youtube med vidrigheter och tror att det går bra att åka hem till Sverige dagen efter.
Förebyggande av radikalisering på internet
I mars redovisade Europol i ett PM till ministerrådet att mer än 46 000 Twitterkonton används av
sympatisörer till IS. 90 000 tweets om dagen skapas till stöd för dess radikala och våldsamma
ideologi. Sociala medier är ett av jihadisternas viktigaste rekryteringsverktyg. EU-länderna
behöver samarbeta för att upprätta en dialog med internetjättarna för att förebygga spridning av
hatpropaganda på nätet.
Se över offentliga bidrag till civila samhällets organisationer
Det är av stor vikt att följa upp bidragen till organisationer som arbetar med integration och
religion. Signalen måste vara mycket tydlig: skattemedel får inte används till att främja eller
legitimera extremism. Vi vill se över offentliga bidrag till det civila samhällets organisationer som
arbetar med integration och religion så att skattemedel inte används till att främja eller legitimera
våldsbejakande extremism.
Bryt segregationen
Säpo konstaterade i en studie från 2010 att diskriminering, utanförskap och upplevda orättvisor
är viktiga drivkrafter bakom radikalisering och våldsbejakande extremism. Att motverka
segregation och utanförskap är därför en viktig pusselbit för att förhindra att det växer fram
miljöer som främjar radikalisering. Att bryta segregationen är inte enkelt. Brottförebyggande rådet
(BRÅ) har dock konstaterat att det är viktigt att upprätthålla den offentliga servicenivån. Skolor,
butiker, bibliotek och annan offentlig service i ett område motverkar s.k. negativa
grannskapseffekter. En jämn kvalitet på den grundläggande servicen, gör att fler väljer att bo kvar
än att flytta därifrån så fort de får chansen. Vi vill skapa bättre förutsättningar för offentlig och
privat service i dessa områden bl.a. genom nolltolerans mot klotter och skadegörelse samt ökad
polisiär närvaro i dessa områden.
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