EU’s papirtiger med vokseværk
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»Side 12-13

Lovgivning i frygtens skygge
Den danske terrorlov er sjusket og bærer
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Terrorbekæmpelse: Dialog eller jernnæve?
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EKSTREMISMENS
INDRE DRIVKRAFT
Hvordan bekæmper man terrorisme? Information udgiver et særligt
tillæg i anledning af regeringens handlingsplan om radikalisering og
bekæmpelsen af den. Planen offentliggøres i dag og debatteres på en
konference arrangeret af Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet
FOTO: AMMAR AWA/REUTERS/SCANPIX
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ESSENSEN AF TERROR er at sprede frygt. En
frygt, som får befolkning og lovgivere til at ryste
på hånden. De åbne, demokratiske samfund i
Europa har det svært i en tid, hvor lederne af det
globale al-Qaeda-terrornetværk mødes med
hjemmedyrkede wanna be-terrorister i lukkede,
password-beskyttede chatrooms. En tid, hvor internettet boomer med bombemanualer og selvmordsvideoer, som opildner unge til at lide
martyrdøden i al-Qaedas kamp mod ‘korsfarere
og zionister’. En tid, hvor en tegning i et dagblad
i et vores lille land i Nordeuropa kan opildne til
vrede blandt muslimer i Mellemøsten og
Centralasien. En tid, hvor varer og tjeneste
ydelser – og kriminelle og terrorister – frit kan
krydse grænserne i Europa, mens politi og efterretningstjenester endnu ikke må overskride landegrænserne.
SELV OM DE EUROPÆISKE lande med EU i
spidsen har iværksat en lang række tiltag på terrorområdet, er det endnu nationalstaterne, der i
sidste instans bærer ansvaret for, at terrorismen
bekæmpes effektivt og med respekt for landets
love, herunder borger- og menneskerettigheder.
Og det kan være en vanskelig balance. Det har
også vedtagelsen af anti-terrorlovgivningen i
Danmark vist. Allerede under lovgivningsprocessen lød vurderingen på sjusk og panikarbejde, og den endelige lovtekst fra 2002 blev
kritiseret voldsomt for at ramme for bredt og for
vagt. Ikke mindst blev den såkaldte ‘terrorparagraf ’ i straffeloven, § 114, mødt med kritik. Kritikken fortsatte, da regeringens seneste anti-terrorpakke blev sendt i høring i 2006. Både Advokatrådet, Datatilsynet, Retspolitisk Forening, Forbrugerrådet, den liberale tænketank CEPOS og
Institut for Menneskerettigheder advarede om,
at lovforslagene trak Danmark i retning af et
overvågningssamfund med meget lidt plads til
den individuelle frihed. Kritikken prellede stort
set af på regeringen, som fastholdt, at stramningerne og tilføjelserne var nødvendige.

ske forskere på området, Atef Hamdy fra Clingendael Instituttet i Haag, udtrykker det, er
mange af de unge radikale bærere af en ‘hybrid
identitet’, som efterlader dem splittede mellem
deres forældres hjemland og det samfund, de
selv er vokset op i.
BASALT SET AFSPEJLER tiltagene en klassisk
velfærdstatstænkning, hvor man via værktøjer
som SSP-samarbejde, præventive samtaler, mentor-ordninger, medborgerskabsundervisning,
anti-diskriminationstiltag osv. søger at hive en
gruppe borgere, der befinder sig i periferien af
samfundet, ind under Moder Stats altfavnende
vinger. Sat på spidsen er der tale om, at statsmagten via civilsamfundet øger den sociale kontrol med de grupper i samfundet, som man mener, ikke følger den vej, som gode samfundsborgere bør følge. Derudover afspejler tiltagene en
traditionel oplysningstænkning, hvor man håber
på, at man ved at udbrede fakta og oplysning om
dansk indenrigs- og især udenrigspolitik – ikke
mindst i Mellemøsten – kan yde sit bidrag i propagandakrigen mellem den radikale islamisme
og de åbne, demokratiske samfund. Spørgsmålet
er blot, om oplysning og ‘fakta’ virker på tilhængerne af en radikal ideologi – erfaringerne fra nynazister, ekstreme nationalister og hårdkogte
venstreorienterede tyder på det modsatte. Her
er det nok helt andre tiltag som f.eks. ‘exit-programmerne’, der bør tages i brug.

ET AF KERNEPROBLEMERNE er, at man på
verdensplan endnu ikke ved ret meget om, hvad
der foregår under en radikaliseringsproces
– altså det forløb, hvor en person bevæger sig fra
at være radikal i tanke og ord over til at omsætte
sine ekstreme holdninger i vold. Man ved stort
set ikke andet end, at ethvert radikaliseringsforløb efter alt at dømme er individuelt, og på
den måde er det naturligvis uhyre vanskeligt at
udarbejde tiltag, som skal virke af-radikaliserende. Derfor spredhaglene. En yderligere svaghed
ved regeringens omfangsrige katalog over tiltag
DE FLESTE EKSPERTER er dog enige om, at ter- er, at det ikke indeholder succeskriterier for indror ikke alene kan bekæmpes med rå magt eller
satsen eller redskaber til, hvordan man kan måle,
strenge straffe. Den lille gruppe af unge ekstreom tiltagene virker. Der er ingen tidshorisont
mister, der er parate til at ofre
for, hvornår resultaterne bør viliv og lemmer i en hellig sags
se sig, og hvornår der skal evaDe ﬂeste eksperter er
tjeneste, lader sig næppe
lueres.
skræmme af den slags. Derfor
Når af-radikaliseringstilenige om, at terror ikke alene
er det som udgangspunkt posi- kan bekæmpes med rå magt
tagene alligevel er udtryk for en
tivt, at regeringen nu præsente- eller strenge straffe. Den lille
positiv tendens, er det, fordi rerer sit 41 punkter lange katalog
geringen med lanceringen af sin
gruppe af unge ekstremister,
af tiltag, som man håber, kan
planer er slået ind på den vej,
der er parate til at ofre liv og
virke af-radikaliserende på unsom også Holland, Storbritannilemmer i en hellig sags
ge, som måske – måske ikke – er
en og Canada følger, hvor antitjeneste, lader sig næppe
på vej ud ad en tangent. For
terrorbekæmpelsens ‘hårde
skræmme af den slags. Derfor
selv om den offentlige debat
værktøjer’ – efterretningsvæer det som udgangspunkt
om tiltagene indtil nu primært
sen, politi, domstole – supplepositivt, at regeringen nu
har handlet om, hvorvidt man
res af mere ‘bløde værktøjer’. Ikpræsenterer sit 41 punkter
skal føre ‘dialog’ med ekstreke for at være ‘blød’ mod terrolange katalog af tiltag, man
mister eller ej – og i den grad
risterne, men for at være mere
har afspejlet regeringens mini- håber kan virke afeffektiv.
stre i splid med sig selv – er
Det giver håb om, at den danradikaliserende på unge, som
pakken af tiltag langt bredere.
ske
anti-terrorindsats med tiden
måske – måske ikke – er på vej
Den bagvedliggende tese er så- ud ad en tangent
kan komme til at afspejle en reel
ledes, at den hjemmedyrkede
balance mellem frygt og fornuft.
terrorisme som Europa, herunHvilket i sig selv vil være en sejr
der Danmark, har været hjemi kampen mod terroristerne, der
søgt af siden 11. september
som et af sine primære mål har
2001, et stykke hen ad vejen
at skabe skræk og ubalance.
skyldes dårlig integration. Eller
Jørgen Staun
som en af de førende hollandog Søren Heuseler
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Interview

’Hellere
kontakte PET
en gang
for meget’
Regeringens handlingsplan for forebyggelse af
radikalisering kan ifølge Peter Skaarup muligvis
give pote på landets skoler. Men at PET skal
invitere imamer på kaffeslabberas og udveksle
visitkort, det er ikke en farbar vej
af Søren Heuseler
I VK-regeringens nye handlingsplan En fælles
og tryg fremtid er der beskrevet 41 konkrete
initiativer til at forebygge radikalisering og
ekstremisme i det danske samfund. Nøgleordene er dialog og inddragelse. Blandt andet
skal der være tæt kontakt til de helt unge muslimer, der befinder sig i farezonen.
– Hvordan skal man konkret opfange
faresignalerne ude på skolerne?
»Det kræver, at skolerne er vågne. Hvis en
elev ændrer sig markant, har ekstremistiske
holdninger og agiterer for eksempelvis Hizb
ut-Tahrir eller al-Qaeda, så skal læreren reagere med det samme. Det kan også være en
elev, der begynder at komme meget i en bestemt moské og pludselig ændrer sine ord og
sin adfærd.«
– Kan læreren adskille de unges holdningerne
fra almindelige teenagemanerer?
»En gymnasielærer for eksempel er jo i tæt
kontakt med sine elever. Han kan sagtens vurdere, om det er alvor. Nogle gange vil det selvfølgelig være drengestreger og tomme tønder. Det kan være man overfortolker nogle
signaler, men jeg synes hellere, man skal kontakte PET en gang for meget end en gang for
lidt.«
– Ingen er født ekstremist, så hvor begynder
det at gå galt efter din mening?
»Der er blevet forsket en del i radikaliseringsprocesser efter angrebene i London i
2005. Her viste det sig, at de unge mænd, der
deltog i terrorhandlingerne blandt andet var
kommet i tvivl, om de skulle følge samfundets
eller hjemmets normer. Den konflikt skaber
en usikkerhed, som gør dem sårbare over for
ekstremistiske påvirkninger. Der er ofte nogle radikale elementer, der ansporer til terror,
det kan være en imam eller en anden i moskeen, der spotter de unge ’talenter’, spotter terrorspirerne.«
– I handlingsplanen fokuseres der på at
’modvirke diskrimination’ og ’skabe
ligeværdige rettigheder og pligter’. Hvordan
rimer det med at kalde muslimer for en pest
over Europa, som Jesper Langballe fra Dansk
Folkeparti har gjort i Folketinget?
»Uden at ville gå nærmere ind i enkelte udtalelser, så har det jo intet med terrorisme at
gøre. Jeg er bare glad for, at vi i Danmark har

højt til loftet i udlændingepolitikken. Det er
bedre at få diskuteret tingene i åbenhed. Det
er for mig at se først, når bliver lagt låg på, at
det hele kan eksplodere.«
– I handlingsplanen lægges der også op til
’dialog med trossamfund’. Hvad synes du om,
at PET skal være i tæt kontakt med imamer?
»Det er ikke en farbar vej. PET skal overvåge de ekstreme miljøer og tage imod tips
om kommende terrortiltag, ingen tvivl om
det. Men de skal ikke gå ind i en organiseret
dialog med imamer med kaffeslabberas, udveksling af visitkort og den slags.«
– Regeringen satser nu på mere ’bløde’
redskaber som dialog, inddragelse og
diskriminationsbekæmpelse. Tror du
overhovedet på, at forebyggelse virker?
»Vi er nødt til tro, at vi kan gøre en forskel,
men de nye redskaber kan ikke stå alene. Den
gode gamle politiefterforskning og -aflytning
kommer vi ikke uden om. Det er et ekstra tiltag i terrorbekæmpelsen, og det er positivt.«
– Kommer handlingsplanen i erkendelse af,
at den stramme lovgivning ikke alene kan
forhindre radikaliseringen af et stigende antal
muslimske unge?
»Ja, det mener jeg. Måske kan man med de
her tiltag nogle gange undgå det kæmpe apparat, man ellers må sætte i gang med aflytning og overvågning. Måske kan man tidligt
få fat på radikalisatorerne.«
Ingen er blevet krænket af terrorloven
– Der har været meget kritik af antiterrorloven, at terrorpakkerne blev hastet
igennem og rammer alt for bredt. Her set i
bakspejlet var det så panikparagraffer?
»Nej, det mener jeg ikke. Jeg har ikke oplevet, at nogle personer er blevet krænkede af
terrorlovgivningen. Tværtimod har vi jo set
med alle terrorsagerne, at de virker helt efter
hensigten.«
– Så du er godt tilfreds med den danske
terrorlov?
»Ja, men jeg mener godt, der kunne være
endnu flere opstramninger. For eksempel en
langt højere grad af overvågning, ligesom
man nu sætter videoovervågning op omkring
Strøget i København, det kunne sagtens udvides til andre centrale steder i byen.«
– Da regeringens seneste anti-terrorpakke
blev sendt i høring i 2006, mødte den kritik fra

en lang række institutioner og jurister. De
advarede om, at lovforslagene trak Danmark
i retning af et overvågningssamfund. Hvad
siger du til den kritik?
»Det giver tryghed for borgerne, det er det
vigtigste. Samtidig skal videobåndene jo kun
bruges, hvis der opstår problemer, så den kritik deler jeg ikke.«
– De danske anti-terrorpakker er til dels
udarbejdet på grundlag af tiltag i EU. Kan
man sige, at terrorfrygten efter 11. september
er blevet udnyttet til at gennemføre tiltag, som
EU længe havde lagt op til?
»Der er ingen tvivl om, at nogle vil prøve at
smugle noget mere EU ind, end vi vil have.
Dansk Folkeparti har fra start været modstandere af indførelsen af den såkaldte arrestordre, den bliver brugt til alt muligt under dække af kampen mod terror.«
»Jeg mener generelt ikke, at EU kan bruges
til så meget i terrorbekæmpelsen. Det er langt
vigtigere med det internationale samarbejde
og for eksempel udveksling af oplysninger
mellem efterretningstjenesterne.«
– Men med bestemmelserne i den såkaldte
Prüm-traktat, der i juni 2008 blev gjort til
gældende dansk lov, bliver et større
samarbejde mellem efterretningstjenesterne
netop muligt. Her forpligter alle EU-landene
sig til at opbygge dna-registre og samtlige EUlandes politimyndigheder kan få adgang til de
danske dna-profiler og registreringsnumre på
køretøjer. Hvad synes du som EU-modstander
om, at EU således får endnu mere indflydelse?
»Vi er meget skeptiske i Dansk Folkeparti,
og jeg tror faktisk ikke, det får den store be-

’Det er ikke en farbar vej, at PET skal være i tæt
kontakt med imamer. PET skal overvåge de
ekstreme miljøer og tage imod tips om kommende
terrortiltag. Men de skal ikke gå ind i en
organiseret dialog med imamer med
kaffeslabberas, og udveksle visitkort og den
slags,’ siger DF’s retsordfører, Peter Skaarup.
FOTO: JEPPE MICHAEL JENSEN/SCANPIX

tydning. Jeg mener også, man skal passe på, at
vi i kampen mod terror ikke bevidstløst overfører mere magt til EU.«
– Hvordan vurderer du dækningen af
terrorområdet i medierne? Er det for hysterisk
– hvor reel er truslen?
»Det er bestemt en reel trussel. Det kan vi
se af sagerne, der ender for en domstol. Den
stigende trussel er blandt andet påvirket af, at
man i USA kører en så hård politik ved grænserne. Det betyder, at det bliver nemmer for
terroristerne at operere i Europa.«
– Men var der ikke meget større risiko i
1970’erne med den venstreorienterede
terrorisme end i dag?
»Tilhængerskaren til miljøerne var måske
større den gang, men antallet af personer, der
ønskede at udføre terrorismen, var mindre.
Der var jo kun Blekingegadebanden og måske
et par stykker mere. I dag bliver der udklækket flere folk, der vil udføre terrorisme. De
ekstreme muslimer er en voksende gruppe.«
Peter Skaarup er retsordfører og udlændinge- og
integrationsordfører for Dansk Folkeparti samt
næstformand i partiet.
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Favntag med
ekstremisme
Dialog og diskriminationsbekæmpelse skal
samle danskerne og mindske terrortruslen.
Men regeringens anti-terrorplan risikerer
at give bagslag, advarer kritikere. Og den
indvandrerfjendske tone i debatten trækker
også ned

af Charlotte Aagaard
Ekstremismen skal have kvalificeret modspil. Regeringen lancerer i løbet af den kommende tid en storstilet indsats for at bekæmpe radikalisering blandt unge muslimer. Ved hjælp af forældre, skolelærere, politifolk, foreningsledere, imamer og lokale
ressourcepersoner skal unge muslimer
præsenteres for et alternativ til ekstremismen.
Dialog og inddragelse er nøgleordene for
handlingsplanen, der allerede før sin formelle fødsel har vakt voldsom debat. Regeringen vil mobilisere store dele af befolkningen for at fremme respekten for fællesskabet, for demokratiet og for Danmark og
på den måde mindske antallet af unge, som
tiltrækkes af ekstremistiske synspunkter og
i sidste ende terror.
Men indsatsen risikerer at give bagslag,
mener flere menneskerettighedsorganisationer og uafhængige eksperter, der advarer mod at mistænkeliggøre en hel befolkningsgruppe. Det vil blot fremelske præcis
de radikale holdninger, som det er målet at
undgå.
Velkommen indenfor
Udgangspunktet for regeringens handlingsplan er et katalog med i alt 41 forskellige forslag til forebyggelse af radikalisering,
som et embedsmandsudvalg med Integrationsministeriet i spidsen har udarbejdet.
Rapporten En fælles og tryg fremtid præsenteres på en konference i dag den 9. december, men har allerede før sin fremlæggelse vakt voldsom debat, især på grund af
et kontroversielt forslag om at gå i dialog
med blandt andre antidemokratiske organisationer som Hizb ut-Tahrir.
Hovedformålet med de mange forslag er
imidlertid en langt bredere forebyggende
indsats, der skal få så mange unge muslimer
inddraget i det danske samfund som muligt.
Den opgave skal skolelærere, fritidspæda-

goger, fodboldtrænere, politibetjente, imamer, forældre og lokale resursepersoner løse. De skal være med til at styrke de unges
demokratiske kompetencer og deltagelse i
samfundslivet, »så de får udfoldelsesmuligheder og medansvar – og dermed et alternativ til ekstremisternes fællesskaber,« som
det hedder i rapporten. Opskriften er undervisning i demokrati, rollemodeller,
mentor-ordninger og øget dialog om kontroversielle emner som f.eks. Danmarks engagement i den islamiske verden.
Det er også lokale aktører, der skal opdage, når enkelte unge er ved at krydse grænsen til de militante islamistiske miljøer, som
der ifølge Politiets Efterretningstjeneste
findes en hel del af i Danmark.
Denne indsats skal især ske via det såkaldte SSP-samarbejde mellem skole, soci-

”

Det er meget sympatisk, at de
unge skal være en del af det danske
samfund. Men det nytter ikke at
påstå, at vi alle er i samme båd, så
længe man opretholder
diskriminerende love som f.eks.
24-års-reglen og starthjælpen
Claus Juul,
juridisk konsulent hos
Amnesty International

alforvaltning og politi, der skal hjælpe de
unge »tilbage til et normalt liv baseret på
skolegang, fritidsliv, uddannelse, arbejde
og andre legitime alternativer til det, som
ekstremisterne tilbyder.«
Kursskifte
Handlingsplanen for at forebygge radikalisering markerer et kursskifte fra den danske
regerings side. De første syv år efter terrorangrebet på World Trade Center i New York
har politikernes hovedfokus været at stramme terrorlovgivningen og udstyre efterretningstjenesterne med øgede midler og
beføjelser.
Når regeringen nu er parat til at satse på
»bløde« redskaber som dialog, inddragelse
og diskriminationsbekæmpelse, skyldes
det en erkendelse af, at lovgivning ikke kan
forhindre radikaliseringen af et stigende
antal muslimske unge.
Terroreksperten Magnus Ranstorp fra
Det Svenske Forsvarsakademi roser den
danske regering for initiativet:
»De danske politikere har indset, at man
ikke kan bekæmpe terror med lovgivning
alene. Lovgivningen skal være der, hvis nogen krydser grænsen, men det fjerner ikke
truslen,« siger han og mener helt klart, at
det er det seneste års voksende terrortrussel, der har fået politikerne til at satse på forebyggelse.
»I den henseende er Danmark efterhån-

den kommet i samme båd som Holland og
Storbritannien, der som de eneste europæiske lande er længere fremme med forebyggelse«, siger han og peger især på Muhammed-tegningerne som en accelererende og
udslagsgivende faktor i den proces.
At skelne mellem vold og ikke-vold
Flere af de organisationer, der har haft rapportens forslag til høring kritiserer embedsmændene for at skyde med spredehagl
med risiko for at mistænkeliggøre store befolkningsgrupper. Det gælder bl.a. Institut
for Internationale Studier, der kritiserer
rapporten for ikke at skelne tilstrækkeligt
mellem voldelige og ikke-voldelige ekstremister.
»Problemet er, at vi ikke ved ret meget
om, hvad der gør, at nogle bliver terrorister,
og andre ikke gør. Det afsløres i handlingsplanen, der skyder til alle sider med fare for
at en stor del af den muslimske ungdom i
Danmark vil føle sig mistænkeliggjort,« siger terrorforsker Martin Harrow fra DIIS
»Hvis man skal have et korps af opdragere ud og tale med skolelærere, idrætsledere,
fængselsinspektører, imamer osv., vil det
kunne misforstås. Især hvis ikke-muslimer
forsøger at fortolke islam. Det kan meget
nemt få den stik modsatte effekt,« siger han
men understreger, at han da godt kan forestille sig, at det har en positiv effekt at imødegå ekstremismen, hvis det gøres »på en

Tirsdag 9. december 2008

Terror i Europa

5

Forebyggelse

To højprofilerede ministre, Birthe Rønn
Hornbech og Karen Jespersen,
skændtes i pressen om, hvorvidt man
skal i dialog med ekstreme kræfter.
Regeringen siger nu, at den er parat til
at satse på ’bløde’ redskaber som
dialog, inddragelse og
diskriminationsbekæmpelse. Det
skyldes en erkendelse af, at lovgivning
ikke kan forhindre radikaliseringen af et
stigende antal muslimske unge.
MODELFOTO: LARS BAHL/SCANPIX

Fakta 7 satsninger
I rapporten ’En fælles og tryg fremtid’ anbefaler et embedsmandsudvalg i alt 41 konkrete initiativer for at mindske radikalisering.
Initiativerne fordeler sig på følgende indsatsområder:
Direkte kontakt til de unge
Gennem blandt andet det såkaldte SSP-samarbejde (skole, socialforvaltning og politi) og udvikling af mentorkorps skal der skabes en direkte kontakt til den enkelte unge, ikke mindst med
det formål at samfundet på en helt konkret måde skal håndtere de unge, der allerede er præget af ekstremistiske holdninger. De unge skal
hjælpes tilbage til et ’normalt’ liv med skolegang, fritid, uddannelse, job og andre alternativer til det, som ekstremisterne tilbyder dem.
Inklusion, ret og pligt
Ved at fokusere på ligeværdige rettigheder og
pligter for alle, kan det bidrage til at hæmme
ekstremismens grobund og vækstbetingelser.
Ved at modvirke diskrimination og fokusere på
de unges ansvar og forældrenes rolle som aktive borgere mindskes risikoen for, at de unge bevæger sig ud i radikalisering, og båndet mellem
individ og samfund styrkes. Alle skal opleve, de
har frihed, men også ansvar og pligter.

fornuftig måde.« Det er Magnus Ranstorp
enig i:
»Det stritter i alle retninger, men det er
bedre at komme i gang, end ikke at gøre noget. Og uanset evt. mangler vil det være en
fantastisk stødpude, den dag terroren rammer Danmark. Når først en bombe eksploderer i hjertet af København, er det afgørende at have forbindelserne på plads. Så vil
man se en helt anden debat og polarisering,
end den danskerne oplever i dag. I øjeblikket
har I en chance for at få forbindelseslinjerne
i orden og undgå endnu større problemer i
fremtiden,« siger han og understreger, at
der ikke er noget alternativ.
Ranstorp anbefaler under alle omstændigheder den danske regering at gøre sig
klart, hvad målet med radikaliseringsindsatsen er.
»Politikerne bør overveje, hvilket niveau
af ekstremisme, de kan leve med. For ekstremismen kan ikke udryddes, uanset hvilke
midler man tager i brug,« siger Ranstorp og
anbefaler ligesom mange andre kritikere, at
der skelnes skarpere mellem voldelige og ikke-voldelige islamister.
»Der er ikke noget galt med at være radikal. Det er, når man begynder at handle radikalt, at problemerne opstår,« siger han.
Politikerne taler med to tunger
Flere af de organisationer, der har kommenteret handlingsplanen, peger på, at indsat-

sen risikerer at lide skibbrud på grund af den
fremmedfjendske politik, som Danmark har
ført de seneste 10 år.
En af skeptikerne er Amnesty International, der bl.a. peger på en række love, som er i
direkte modstrid med det nye budskab om
dialog og inddragelse i fællesskabet.
»Det er meget sympatisk, at de unge skal

”

Problemet er, at vi ikke ved ret
meget om, hvad der gør, at nogle
bliver terrorister, og andre ikke gør.
Det afsløres i handlingsplanen, der
skyder til alle sider med fare for at en
stor del af den muslimske ungdom i
Danmark vil føle sig mistænkeliggjort
Martin Harrow,
terrorforsker ved DIIS

være en del af det danske samfund. Men det
nytter ikke at påstå, at vi alle er i samme båd,
så længe man opretholder diskriminerende
love som f.eks. 24-årsreglen og starthjælpen,« siger AI’s juridiske konsulent Claus
Juul, der mener, at politikerne forsøger både
at blæse og have mel i munden.
»Det er en strålende idé at slå et slag for,
at vi alle skal være solidariske over for hinanden og samfundet. Men hvis man virkelig
mener diskriminationsbekæmpelsen alvorligt, er det mærkeligt, at man ikke skriver et
ord om integration på arbejdsmarkedet – og
i øvrigt nedsætter et særdeles brystsvagt
Klagenævn for Etnisk Ligestilling, bemandet med blot to årsværk og uden mulighed
for selv at tage sager op,« fastslår Amnestys
Claus Juul. Amnesty International mener
også, Danmark burde håndhæve straffelovens forbud mod racistiske ytringer.
»Det nytter jo ikke noget at sige ’Velkommen om bord’ og så samtidig tillade, at muslimer beskrives som en pest over Europa,«
siger Claus Juul, der understreger, at han synes handlingsplanen er et »hæderligt forsøg« på at tackle den stigende radikalisering.
»Udvalget ved godt, hvor skoen trykker,
men de kan jo ikke bede om at få skruet ned
for de fremmedfjendske toner.«
Også Martin Harrow mener, regeringen
taler med to tunger.
»Der er ikke noget i handlingsplanen,
som tyder på, at man griber i egen barm og
tager ansvar for den politiske kurs, der har
forarget så mange muslimer. Tværtimod
fortsætter man den politiske kurs, Irak(besættelsen), 24-års regelen osv., mens man
ytrer nogle pæne, forholdsvis uforpligtende
ting,« siger han.

CAA@INFORMATION.DK

Dialog og oplysning
Med rollemodel-besøg på skoler, dialog med
trossamfund og dialog og oplysning i Danmark
såvel som i de muslimske lande om Danmarks
engagement i den muslimske verden – ikke
mindst med de unge – skal der sættes en ny
dagsorden, og der skal gives alternativer til ekstremisternes propaganda. Myten om, at Danmark og Vesten skulle være en fjende af muslimer og islam udfordres med viden om de faktiske forhold. Tilsvarende skal racisme, islamofobi og myter om indvandring imødegås med
oplysning for de unge.
Demokratisk fællesskab
Gennem gensidig integration i foreningslivet og
undervisning i medborgerskab og demokrati
skal alle unges demokratiske kompetencer og
deltagelse styrkes, så de unge får udfoldelsesmuligheder og medansvar – og dermed et alternativ til ekstremisternes fællesskaber.
Ghetto-indsats
Den eksisterende indsats for at ændre negative
udviklingstendenser i boligområder skal suppleres med yderligere initiativer i udvalgte boligområder for at bryde områdernes og beboernes isolation, der kan være en medvirkende faktor ved rekrutteringen af unge ind i ekstremistiske miljøer.
Fængselsindsats
Gennem blandt andet efteruddannelse af de
fængselsansatte, undervisning og demokratisk
træning af de indsatte og bedre mulighed for
adgang til kvalificerede imamer for indsatte
med muslimsk baggrund skal der ske en forebyggelse af de radikaliseringsprocesser, der foregår i de særlige lukkede miljøer i fængsler og
sikrede afdelinger.
Viden og samarbejde
Med en række initiativer om kortlægning og
styrket viden om problemerne, koordination,
partnerskab med moderate og konstruktive
kræfter, samlet kommunikationsstrategi, støtte
til tidlig, koordineret indsats i lokalsamfund,
sammenhæng mellem national og international
indsats osv. er det tanken at ruste myndigheder,
trossamfund og andre aktører bedre til at løfte
udfordringerne.
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PET står fast
på dialog
med islamister
Muslimerne er en del af løsningen på det danske
terrorproblem, og vi er parate til at tale med
hvem som helst. Det afgørende er ikke folks
religiøse overbevisning, det er deres ’street
credibility’, siger hovedarkitekten bag PET’s
forebyggende indsats, Anja Dalgaard-Nielsen
af Charlotte Aagaard
Skal man gå i dialog med radikale islamister
eller kun tale med folk, man er enig med?
Det spørgsmål blev for nylig genstand for
en så indædt regeringsfejde, at statsminister

Fakta Radikaliserings-ABC
Det er svært at genkende speciﬁkke tegn på
islamistisk radikalisering, men den følgende liste over indikatorer kan måske medvirke til at skabe begreb om de mulige tegn på
en radikaliseringsproces.
1. fase: Før-radikalisering
Ingen specifikke tegn på radikalisering
2. fase: Konvertering og identiﬁkation
Ændret fremtoning (f.eks. at lade skægget gro)
Gradvis afvisning af den vestlige livsstil
Personlighedsforandringer (en gradvis afstandstagen fra hidtidige livsstil)
Ændret religiøsitet
Hyppigere fremmøde i moskeen eller religiøse
studiekredse
Tilknytningsforhold til ligesindede
3. fase: Indoktrinering
Rejse til et muslimsk land og især et
konfliktområde
Deltagelse i en træningslejr
Styrkelse af den kollektive identitet i gruppen
Øget afstandstagen fra personens hidtidige liv
Møder på private steder, der er svære at
opdage
Sikkerhedsbevidsthed
4. fase: Handling
Anskaffelse af materialer til bomber eller andet
materiale til terror
Prøvesprængninger
Sondering af terrænet
Bevidsthed om ikke at tiltrække sig opmærksomhed ved klædedragt eller opførsel
KILDE: TOMAS PRECHT: HOME GROWN TERRORISM AND ISLAMIST RADICALISATION IN EUROPE. OVERSAT AF MADS FRESE

Anders Fogh Rasmussen (V) måtte kalde sine
ministre til orden. Ifølge integrationsminister Birthe Rønn Hornbæk (V) skal det være
muligt at tale med alle, også islamistiske organisationer som Hizb-ut-Tahrir, men det finder bl.a. velfærdsminister Karen Jespersen
(V) dybt naivt.
Information har spurgt chefarkitekten bag
PET’s forebyggende indsats, Anja DalgaardNielsen, hvorfor Politiets Efterretningstjeneste (PET) er så forhippet på at komme i dialog
med islamister.
Dialog eller ej
– Hvem er det egentlig, PET gerne vil i dialog
med?
»Vi har været i dialog med dele af det muslimske miljø i årevis, og nu vil vi gerne udvide
dialogen. Vi er ikke interesserede i, hvilken
religiøs overbevisning folk har. Det afgørende er, om de har indsigt og indflydelse – street
credibility – i det miljø hvor de unge færdes,«
siger Anja Dalgaard-Nielsen, der chef for
PET’s afdeling for forebyggende sikkerhed.
»Vi vil gerne i dialog med folk, som kan tale sproget. Vi kan jo ikke selv tage en teologisk
diskussion om, hvordan islam ser på vold
mod civile. Det er vi ikke klædt på til.«
– Hvad er formålet med dialogen?
»Vi er i første omgang interesserede i at
fortælle, hvordan vi opfatter terrorproblemet
og høre, hvordan vores dialogpartnere, ser
det. Der eksisterer en masse myter om PET,
hvad vi kan, hvad vi må, og hvad vi gør. Alene
det at vise ansigt medvirker til at afmystificere PET og skabe tillid.«
»På længere sigt er det vores mål at skabe
så meget tillid og fokus på radikalisering, at
vores dialogpartnere af egen drift griber fat i
nogle af de unge, der er på vej ud i noget skidt.
Vi har brug for folk, der har fingeren på pulsen i deres lokalsamfund, det er dem, der har
de bedste forudsætninger for at vide, hvad
der rører sig. Vi er nødt til at arbejde sammen
med andre og få folk til at hjælpe os.«
Den røde streg
– Hvor går grænsen for, hvem I vil føre dialog
med?
»Der går en rød streg ved folk, der støtter
vold. Dem har vi andre metoder overfor.«

– Hvad er det egentlig, PET kan med hensyn til
forebyggelse?
»Vi kan først og fremmest klæde skolelærere, socialarbejdere og lokale myndigheder på med den viden, vi har om, hvordan radikalisering foregår. Derudover kan vi føre
dialog med lokale ledere og på den måde forebygge terror.«
– Er det også jer, der får folk ud af
det militante miljø?
»Vi ved en masse om, hvordan radikalisering foregår, men vi er ikke nødvendigvis de
klogeste på, hvad man skal gøre ved det. Der
er kræfter i lokalmiljøet, som har meget mere
gennemslagskraft end os og er bedre til at
vurdere, hvor der skal sættes ind med forebyggende tiltag.«
Radikaliseringstegn
– Hvem er jeres kernesamarbejdspartnere?
»Det er SSP-samarbejdet (skole, socialforvaltning og politi). Det er et oplagt sted at
starte, fordi det er folk med lokalkendskab. De
kender både de unge mennesker og deres familier, de har typisk arbejdet i et område i
lang tid og er i forvejen opmærksomme på
unge, der er på vej ud i noget skidt. Vi beder
dem sådan set bare om at være opmærksomme på endnu en form for bekymringsadfærd,
så de kan sætte præventive tiltag i gang.«
– Hvad er det, de skal være opmærksom på?
»Vi har en liste over indikatorer på radikalisme, som vi underviser de lokale myndigheder i at være opmærksomme på. Det kan væ-

re fysisk fremtoning, religiøst udtryk, hvordan man forholder sig til andre. De her ting
behøver ikke at være en advarsel, men hvis de
er klumpet sammen, og der er tale om en hurtig forandring, kan der være fare på færde.«
– Hvor tidligt skal man holde øje med de
unge?
»Jeg kan ikke sætte nogen alder på, men vi
vil gerne ind så tidligt som overhovedet muligt. Nogle af de involverede har jo vist sig at

”

Vi har en liste over indikatorer på
radikalisme, som vi underviser de
lokale myndigheder i. Det kan være
fysisk fremtoning, religiøst udtryk,
hvordan man forholder sig til andre.
De her ting behøver ikke at være en
advarsel, men hvis der er tale om en
hurtig forandring, så kan der være
fare på færde
Anja Dalgaard-Nielsen,
chef for PET’s afdeling for
forebyggende sikkerhed
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Bombemanden kan
blive til bedsteborger
Militante islamister kan omvendes til
fredelige borgere, hvis de får et brugbart alternativ. Det viser erfaringer fra
hele verden. Danmark anbefales at
indføre såkaldte exit-programmer i
terrorbekæmpelsen. Partier bakker op

af Charlotte Aagaard
Blot fordi man en gang har valgt Osama bin Laden som sit ideal, behøver det ikke at blive ved
med at være sådan. Ved hjælp af såkaldte islamiske argumenter og tilbud om en ny tilværelse, kan man få selv overbeviste islamister til at
lægge terroren på hylden. Det dokumenterer
et internationalt hold af terrorforskere, som
netop har udgivet bogen Leaving Terrorism
Behind. Her fortæller de om de positive erfaringer, man har med såkaldte exit-programmer i en lang række lande verden over. Det er
en vej, som Danmark bør følge, mener flere af
Folketingets partier.

være ganske unge, og jo tidligere vi får fat i
dem, jo større chance er der for at få dem på
ret kurs.«
Muslimers rolle
– Hvem kan Danmark lære af på antiterrorområdet?
»Vi kigger bl.a. på, hvad Storbritannien
gør. De har gode erfaringer med at samarbejde med folk i det muslimske miljø. Og de har
oprettet en særlig enhed i politiet, den såkaldte Muslim Contact Unit hos Metropolitan Police i London, som består af efterretningsfolk
og politifolk, som er praktiserende muslimer.
Det giver et meget slagkraftigt team, der f.eks.
har succes med at vriste flere moskeer ud af
hænderne på de militante.«
»Vi kan også lære af amerikanerne, hvordan vi kan udtrykke os præcist om de her ting
uden samtidig at styrke ekstremisternes selvopfattelse. Kalder man f.eks. terrrorister for
hellige krigere – jihadister, så er det noget, der
passer al-Qaeda godt, for det er netop sådan,
at al-Qaeda ønsker at fremstå.«
Hul igennem
– Hvordan undgår man at mistænkeliggøre
en hel befolkningsgruppe?
»Vi ser danske muslimer som en del af løsningen, ikke som en del problemet. Det er
derfor vi fører dialog med dem. Terror er et
problem for os alle, hvis der kommer en terrorangreb i Danmark. Det skader også de etniske minoriteter, hver gang sådan noget

PET har ladet sig inspirere af, hvad briterne gør. De
samarbejder med folk i det muslimske miljø. Og de
har oprettet en særlig enhed under Metropolitan
Police i London, som består af efterretningsfolk og
politifolk, som er praktiserende muslimer. Her ses
moskeen i Walthamstow i det østlige London.
FOTO: LINDA HENRIKSEN/SCANPIX

sker.«
– Hvordan kan I vide, at dialog og
samarbejde virker?
»Det er generelt svært at bevise effekten af
forebyggende arbejde. Hvis det virker, ser
man det jo ikke. Omvendt ved vi med sikkerhed, at vores undervisning af lokale myndigheder virker. Der bliver f.eks. opfanget flere
sager.«
»Med dialogen er det mere vanskeligt at
måle effekten. I vores daglige arbejde har vi
forskellige indikatorer på, at det virker. Faktisk er dialogen i sig selv et succeskriterium,
fordi det er et tegn på tillid, at de kommer igen
til det næste møde. Men der er også ting, der
ikke lader sig måle. Vi beder f.eks. folk om at
agere, hvis de ser noget mistænkeligt, men
det er meget muligt, at vi aldrig hører om,
hvad de gør, og det er også helt i orden. Generelt oplever vi imidlertid, at der hele tiden bliver åbnet nye døre, at et stigende antal folk
ringer for at vende problemer med os, antallet af indkommende tips vokser osv. Det er alt
sammen tegn på, at vi har hul igennem.«

Farvel til terror
I al sin enkelthed går idéen ud på at tilbyde den
enkelte militante islamist en vej ud af det ekstreme miljø. En af metoderne kan være intensive samtaler med en imam, der kan overbevise den unge om, at Koranen ikke sanktionerer
vold mod uskyldige civile.
En anden metode kan være at tilbyde den
unge en vej tilbage til samfundet ved hjælp af
uddannelse, arbejde, ægteskab, strafnedsættelse eller amnesti – alt efter, hvad der er relevant i det enkelte tilfælde. Pointen er, at der
skal være et brugbart alternativ til det fællesskab, som den unge islamist forlader, hvis han
beslutter at vinke farvel til terror.
Professor Tore Bjørgo fra Politihøgskolen i
Oslo er en af bogens hovedforfattere, og han
anbefaler på det varmeste, at Danmark tager
exit-programmer med i den værktøjskasse,
som myndigheder anvender for at bekæmpe
radikalisering.
»Erfaringerne viser, at det i mange tilfælde
er muligt at nå islamisterne med den slags tilbud, især hvis dialogen begynder som en religiøs samtale, hvor man diskuterer Koranens
syn på terror og lignende spørgsmål,« siger
Tore Bjørgo, der har beskæftiget sig indgående med ekstremisme i alle afskygninger og i
dag fungerer han som koordinator af den norske terrorforskning.
»Der er selvfølgelig islamister, man ikke
kan nå, som hverken vil indgå aftaler eller deltage i en dialog. Men der er også mange, som er
desillusionerede af den ene eller den anden
grund. Det kan være, at bevægelsen ikke er
blevet det, de havde regnet med. Det kan være
de har det dårligt med, at deres aktioner rammer uskyldige muslimer, der kan være problemer med korruption blandt gruppens ledere,
kammeratskabet kan vise sig ikke at være, som
de havde regnet med, eller de kan have mistet
deres status i gruppen,« siger han. Hvis en eller flere af disse forudsætninger er til stede, er
det muligt at komme i dialog.
I bogen Leaving terrorism behind redegør
Bjørgo og hans kolleger for erfaringerne med
exit-programmer i en lang række lande i Europa, Mellemøsten, Sydøstasien og Latinamerika. Og konklusionen er entydig. Bevidst afradikalisering af enkeltpersoner og grupper virker. I nogle lande er det lykkedes at afradikalisere hele bevægelser.
»Der er rigtig gode erfaringer fra især Saudi-Arabien, Columbia, Egypten og Sverige,«
siger Bjørgo og henviser til, at det f.eks. er lykkedes at få 600 nynazister til at forlade det na-

I nogle lande er det lykkedes at afradikalisere hele
bevægelser. F.eks. i Sverige, hvor man har haft
held med at få 600 nynazister til at forlade det
nazistiske miljø. FOTO: ROLF ÖHMANN/SCANPIX

zistiske miljø i Sverige. I Egypten har de to
største terrorgrupper Gama’a al-Islamiyya og
Islamisk Jihad opgivet volden og er blevet fredelige, politiske bevægelser. Bjørgo understreger, at metoderne selvfølgelig skal tilpasses, alt efter om det er en nynazist, en IRAmand eller en islamist, der skal løsrives fra sit
miljø. Men det er ikke hokus-pokus« .
»Det er mange elementer i denne metode,
som i forvejen anvendes til at resocialisere almindelige kriminelle. Men vi trækker også på
erfaringer fra nyreligiøse bevægelser og fra
årtiers terrorbekæmpelse af nationalistisk og
marxistisk terror,« siger han og mener helt
klart, at exit-programmer bruges alt for lidt,
både i Danmark og i andre lande, der forsøger
at bekæmpe radikalisering og terror.
»Terrorisme kan ikke bekæmpes med
magtmidler alene. Desværre har politi og efterretningstjenester en tendens til at måle
succes i antallet af arrestationer og domfældelser, i stedet for i antallet af terrorister, som
det er lykkedes at standse. Det burde være omvendt,« mener han.
Positive politikere
På Christiansborg ser flere partier positivt på
idéen om exit-programmer som en del af den
danske terrorbekæmpelse.
»Det er intet mindre end fantastisk, at der
nu endelig kommer et videnskabeligt bidrag
til anti-radikaliseringsdebatten. Alt for længe
har vi savnet et sagligt udgangspunkt, der kunne erstatte den rene ideologiske skyttegravskrig,« siger Morten Østergaard fra R og tilføjer: »Målet er jo at reducere antallet af terrorister, og hvis det kan løses med intensiv dialog
– med religiøst afsæt, så bør der ikke være nogen betænkningstid.« Også SF er positiv.
»Hvis Tore Bjørgo har ret i, at vi kan nå nogen, der ellers er radikaliserede i en sådan
grad, at de er militante, så er det jo noget, vi
som samfund har en stor interesse i,« siger udlændingeordfører Astrid Krag.
Også Enhedslistens ordfører Johanne
Schmidt-Nielsen mener, at »det giver rigtig
god mening at give folk mulighed for en vej
ud.«
Dansk Folkepartis Peter Skaarup siger:
»Det lyde som en god idé. Vi har jo allerede en
mentorordning, som også dækker det. Jeg tror
godt, man lave en u-vending, hvis man bliver
hevet ud af kløerne på radikalisatorerne. Mange af de unge er i alderen mellem 18-30 år, så de
kan stadigvæk nå at komme ud af miljøet.«
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra S ellerVK-regeringen.
CAA@INFORMATION.DK
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Hjemmedyrkede terrorister

Ekstremistens indre drivkraft
Fattigdom, barndomstraumer eller storpolitik. Selv om der er blevet forsket intensivt i
radikaliseringsprocesser, ved man endnu ikke meget om, hvad der foregår i hovederne på
terrorister in spe, og hvad der er baggrunden for deres radikalisering
af Jørgen Staun
»Jeres demokratisk valgte regeringer fortsætter med at begå overgreb mod mit folk
over hele verden. Og jeres støtte til dem, gør
jer direkte ansvarlige, ligesom jeg er direkte
ansvarlig for at beskytte og hævne mine muslimske brødre og søstre … Indtil I stopper med
at bombe, gasse, fængsle og tortere mit folk,
vil vi ikke stoppe denne krig. Vi er i krig, og jeg
er en soldat.«
Selvmordsvideoen fra Mohammed Siddeque Khan, den angivelige leder af den gruppe islamistiske terrorister, der den 7. juli 2005
sprængte adskillige bomber i Londons undergrundsbane og i en bus, lader ingen tvivl
om, at Khan så sig selv om en soldat i »krig«
med Vesten. Et Vesten, som i hans forståelse
truede hans såkaldte brødre og søstre i Ummaen – det verdensomspændende fællesskab muslimer imellem. Og truslen var så alvorlig, at han selv greb til handling for at forsvare dem. Vel at mærke ved at sprænge sig
selv og de passagerer, der tilfældigvis var til
stede i det londonske undergrundstog den juli morgen i 2005, i luften.
Men hvorfor begik den 30-årige Khan, der

af klassekammerater og lærere fra hans folkeskole i Leeds blev betegnet som en stille og
flittig dreng, der aldrig lavede ballade, en sådan handling? Hvorfor besluttede Khan og
hans medsammensvorne, Shehzad Tanweer,
Hasib Hussain og Jermaine Lindsay, alle tilsyneladende velintegrerede andengenerations
briter, at blive ’soldater’ og ofre deres liv i en
aktion, som resulterede i 56 dræbte og flere
end 700 sårede?
Uden sikker viden
På trods af, at forskere og efterretningstjenester verden over efter al-Qaedas angreb på
USA den 11. september 2001 har været stærkt
optagede af, hvad det er, der sker i en radikaliseringsproces, er man endnu kun i stand til at
tegne forsøgsvise skitser af forløbet.
Ingen ved præcis, hvad der sker, når en
person udvikler sig fra at have radikale tanker
og idéer og eventuelt giver udtryk for dem til
at sætte handling bag ordene og begå vold.
Meget tyder på, at enhver radikaliseringsproces er individuel, og at man allerhøjest kan tale om forskellige typer af radikaliserede unge.
Mens Khan, der med sine 30 år var den
ældste i gruppen – og angiveligt også dens leder – var den afklarede og ideologisk overbe-

viste, der traf et bevidst valg, så matcher den
19-årige Jermaine Lindsays profil bedst til
den lidt usikre medløber, der i gruppen har

”

Al-Qaedas folk blev ikke
rekrutter, fordi de var fattige,
desperate, naive og generelt
modtagelige over for hjernevask. Der
var fra både velstående familier, fra
middelklassen og fra de lavere
sociale lag. Langt hovedparten var
uddannede læger, arkitekter, præster
og lærere, men der var også
mekanikere, forretningsdrivende og
studerende iblandt. Til gengæld var
mange af dem arbejdsløse.
Mark Sageman,
al-Qaeda-ekspert

fundet den tryghed og det mål i livet, han har
savnet siden sin barndom. Som der stod i den
britiske efterretningstjenestes officielle undersøgelse af London-bombemændene, så er
der »ikke nogen simpel islamistisk ekstremistisk profil i Storbritannien«, og truslen
kan »ligeså godt komme fra dem, der synes at
være velintegrerede i det mainstream-britiske samfund, med job og unge familier, som
fra dem fra de socialt og økonomisk mindre
velstillede dele af samfundet.«
Men selvom der er store individuelle forskelle – ikke mindst i motivation – har radikaliseringsprocesserne alligevel fællestræk –
uanset om der er tale om højre- eller venstreorienteret ekstremisme, nationalistisk
eller religiøs, herunder islamistisk, ekstremisme.
En gruppe venner
Ingen er født ekstremist. Tværtimod har de
fleste mennesker mange bindinger til det omkringliggende samfund, til venner og familie,
som skal brydes, før radikaliseringsprocessen for alvor kan tage fart. Ifølge den anerkendte amerikanske al-Qaeda-ekspert Mark
Sageman sættes processen ofte i gang i
a bunch of guys – en gruppe venner .
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Hjemmedyrkede terrorister

EU’s terrorpolitik skader
freden og retssikkerheden

Et overvågningskamera på Luton Station i London kl. 7.21
viser de fire indtil da flinke, flittige, unge mænd, som viste sig
at være hjemmedyrkede terrorister, der tog 52 andre
mennesker med sig i døden den 7. juli 2005. Fra højre: Habib
Hussain, Germaine Lindsay (med mørk kasket), Mohammed
Sidique Khan (lys kasket) og Shahzad Tanweer bagest. De
havde kontakter til medlemmer af al-Qaeda, og to af dem
havde været i Pakistan kort før bombeangrebene.

“Der er ingen tvivl om at terrorisme skal bekæmpes.
Det kan vi f.eks. gøre i gennem Interpol.
Men EU’s terrorpolitik er skadelig både for fredsarbejdet og retssikkerheden.”
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet og spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU

FOTO: AFP /METROPOLITAN POLICE/SCANPIX

I et snart klassisk studie fra 2004 af 172 tidligere eller nuværende al-Qaeda-medlemmers vej ind i terror, konkluderer han, at venskab og familiebånd var de mest fremtrædende fælles træk til at forklare, hvorfor de meldte sig under al-Qaedas faner.
Al-Qaedas folk blev således ikke rekrutter,
fordi de var fattige, desperate, naive og generelt modtagelige over for hjernevask og rekruttering til terror. Der var rekrutter fra både velstående familier, fra middelklassen og
fra de lavere sociale lag. Langt hovedparten
havde gået på universitetet og var uddannede
læger, arkitekter, præster og lærere, men der
var også politi- og militærfolk, mekanikere,
mindre forretningsdrivende og studerende
iblandt samt en række uden hverken faglig eller boglig uddannelse. Til gengæld var mange af dem arbejdsløse. Sageman fandt – som
størstedelen af resten af forskningsverdenen
– ingen beviser for, at der blandt al-Qaedamedlemmerne var særligt mange tilfælde af
psykisk sygdom eller paranoia, ligesom han
ikke fandt spor af nogen såkaldt ’terroristisk
personlighed’.
Ingen traumer
En af Sagemans iagttagelser var, at al-Qaedarekrutterne som gruppe betragtet havde haft
»overraskende få personlige traumer i deres
liv«, når man tog deres baggrund i hovedsageligt Mellemøsten i betragtning.
Til gengæld var næsten en tredjedel vokset op som enten flygtninge, andengenerationsindvandrere eller gæstearbejdere, og 99
procent var – da de lod sig rekruttere til alQaeda – stærkt troende, mens kun halvdelen
havde været troende som barn og ung. Således var hverken Khan eller hans forældre
specielt religiøse, da han var ung – snarere
tværtimod. Som teenager »glemte« han efter
sigende sin muslimske baggrund og forsøgte
at »komme af med sin etniske hudfarve«,
som et vidne udtrykker det.
Han kaldte sig ’Sid’, gik i cowboystøvler og
læderjakke, og efter et besøg i USA som 15årig, lovpriste han the American way of life.
Tiltrækningen mod den radikale islamisme
tog først fart efter, at Khan kom på universitetet – og eskalerede efter 11. september 2001.
Søgen efter identitet
Mark Sageman har i sin forskning koncentreret sig om den såkaldte ’første generation’ af
al-Qaeda-terrorister, som deltog i kampe i
Afghanistan op gennem 1990’erne. Andre
forskere har i stedet fokuseret på fænomenet
’hjemmedyrkede terrorister’, som er terrorister, der er vokset op i Europa, og hvis radikaliseringsproces har fundet sted i en vestlig
kontekst.
I undersøgelsen af ’hjemmedyrkede terrorister’ har fokus primært været på, hvilken
betydning manglende integration i det omkringliggende samfund har for radikaliseringsprocessen. Også den radikale islamismes rolle og den rolle, gruppedynamikker og
de såkaldte ’radikalisatorer’ – altså folk, der
virker aktivt for at indoktrinere eller rekruttere villige til terror – spiller i et radikaliseringsforløb, har tiltrukket sig opmærksomhed.
Ofte konkluderer undersøgelserne dog, at
disse faktorer nok giver radikaliseringsprocessen næring og retning, men ikke altid
forklarer, hvorfor en person overhovedet er
modtagelig for radikale tanker. Nogle af de
førende europæiske forskere på området,
hollænderne Frank J. Buijs, Froukje Demant
og Atef Hamdy, taler således om, at »større
begivenheder« i ens liv – at flytte til storbyen
for at begynde på universitetet, et dødsfald i
familien, et alvorligt tilfælde af diskrimine-

ring, en politisk begivenhed for eksempel i
Mellemøsten – kan virke »udløsende« eller i
hvert fald »forstærkende« på en radikaliseringsproces.
»Mohammed Bouyeri, som stod bag mordet på filminstruktøren Theo van Gogh, hans
mor døde for eksempel kort tid, inden Bouyeri angreb van Gogh. Og hun var den eneste,
som Bouyeri havde et godt forhold til, den
eneste han talte med,« siger Atef Hamdy.
Efter moderens død gik Bouyeri i gang med
aktivt at søge efter noget, der kunne give ham
en forklaring på det uforklarlige, altså moderens død, og den fandt han i en radikal udgave
af islamismen.
»Teorien om ’større begivenheders’ indflydelse på radikaliseringsprocessen er dog
nok mest relevant der, hvor man ikke har at
gøre med organiserede terrornetværk eller
folk, som har været i træningslejr eller lignende,« siger Atef Hamdy.
Et af de begreber, som de tre hollændere,
Buijs, Demant og Hamdy, arbejder med, er
ideen om den »hybrididentitet«, som mange
andengenerations europæiske muslimer
kæmper med:
På den ene side føler de, at de ikke hører
ordentligt til i det europæiske land, de er født
eller opvokset i. På den anden side føler de
heller ikke, at de hører hjemme i deres forældres eller bedsteforældres hjemland. Hvis
personen så eksempelvis oplever en større
personlig krise, igangsættes en aktiv søgen
efter identitet og mening med livet, og begge
dele kan de radikale grupperinger tilbyde,
konkluderer forskerne.
Til gengæld kan en modsatrettet proces,
en af-radikalisering, også sættes i gang på
baggrund af ganske få og tilfældige møder
med enkeltpersoner. Ifølge Atef Hamdy kunne »en snak med en nabo, et møde med en politimand, som de kendte, eller en af deres
børns lærere« virke væsentligt af-radikaliserende.

“EU’s beslutning om at terrorstemple de tamilske
tigre ødelagde fredsprocessen på Sri Lanka. Norge,
der ikke er med i EU, fulgte ikke EU’s terrorstempling.
Norge forsøger at gå andre veje til gavn for freden.
Det burde Danmark også gøre.”
Ditte Staun, spidskandidat til EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU

“EU’s toldmure og handelspolitik er med til at skabe
fattigdom. Og fattigdom er en af hovedårsagerne til
terrorisme. I stedet for EU’s skadelige terrorpolitik
burde Danmark tage fat i en rigtig rodbehandling og
det kræver at EU’s toldunion nedlægges”.
Rina Ronja Kari, spidskandidat til EU-parlamentet
for Folkebevægelsen mod EU

“En overnational retspolitik i EU vil betyde øget
centralisering og afstand mellem borgere og politikere.
Det tjener hverken demokratiske hensyn eller en
bæredygtig indsats mod kriminalitet.
Danmark bør fastholde retsundtagelsen.”
Bjørn Elmquist, advokat og
formand for Retspolitisk Forening

Jørgen Staun er ph.d. og projektforsker på DIIS

Fakta Fra idé til terror

Folkebevægelsen mod EU

Nogle af de førende europæiske forskere på
området, hollænderne Frank J. Buijs, Froukje Demant og Atef Hamdy, har isoleret fem
karakteristika, som alle ekstremister deler:

www.folkebevaegelsen.dk – 35 36 37 40
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K

1. De udvikler en idé om, at eksistensen af deres samfund, nation eller gruppe er truet. Det
er en exceptionel situation, der kræver exceptionel handling. Altså en art sikkerhedslogik –
vi er truede og vi må slå tilbage for at overleve.
2. Den eksisterende verdensorden afvises
fuldstændigt, gerne med en underliggende religiøs forklaring om, at den repræsenterer det
onde selv.
3. Modsætningen til fjendens onde verdensorden er det utopia eller den harmoniske idealverden, som ekstremisterne selv mener, at de
repræsenterer og søger at fremme.
4. For at realisere det utopiske samfund må en
gruppe – en elite af særligt udvalgte – påtage
sig at lede masserne mod målet. Ekstremisterne mener selv, at de udgør denne avantgarde.
5. Vold er et nødvendigt middel, når gruppen
(avantgarden) kæmper imod den fjendtlige
verdensorden og forsøger at rense verden for
ondskab.
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Bør ekstreme
synspunkter
forbydes?
Det er vigtigt at fastholde, at islamistiske
synspunkter er tilladte. Det er demokratiets
styrke, at der er plads til anti-demokratiske
meninger, og at vi modgår dem gennem dialog.
Men al praksis, der betjener sig af vold, er
kriminel og skal straffes. Det store debatemne er:
Handler anti-radikalisering om at forhindre
terrorisme? Eller om at forbyde meninger?
Kommentar
af Lars Erslev Andersen
Terrorisme er heldigvis,
hverken i Danmark eller i
Europa, en ofte forekommende aktivitet i den
konkrete virkelighed. Siden terroraktionerne i
London i juli 2005 er der i
Europa ikke blevet gennemført store terroraktioner med tilknytning til militant islamisme. Terrorisme er faktisk på vore breddegrader et usædvanligt fænomen. Alligevel bruger vi begrebet terrorisme med en selvfølelighed, som om det er en naturlig del af vores
hverdag. Med henvisning til terrorisme får
en række politiske initiativer deres naturlige
begrundelse, uden det er nødvendigt at gå
nærmere ind i, hvad der egentlig ligger bag
denne begrundelse.
Der dukker hele tiden nye ord og begreber op i det sikkerhedspolitiske sprog. Det
seneste skud på stammen er radikalisering.
På en måde har begrebet ’radikalisering’ afløst ‘terrorisme’ som et stærkt politiseret
ord, der i den offentlige debat er strid om. Til
gengæld er begrebet terrorisme blevet et almenbegreb, der bruges, som om alle ved,
hvad det præcist dækker over. Men som alle
samtidig ved betyder noget ganske forskelligt, alt efter hvem man er, hvor man er og
hvilken politisk sammenhæng, man er en del
af. Når et begreb bliver et almenbegreb, er
det udtryk for, at det fænomen, det beskriver,
er blevet normaliseret – forstået som noget,
der er en del af den almindelige trivielle
hverdag.
Fortolkes et planlagt mord i dag som politisk – som en terrorhandling – er der ikke
længere tale om en kriminel handling, men
om en usædvanlig kriminel handling. En
handling, der er til fare for statens sikkerhed
og derfor nødvendiggør usædvanlige foran-

staltninger. Anholdelsen af de personer, der
mistænkes for at gennemføre det politiske
mord – der altså er en fare for statens sikkerhed – er i denne situation ikke et anliggende
for politiet, men for det samlede danske totalforsvar: Ordenspolitiet, kriminalpolitiet,
Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FET), Hærens
Operative Kommando, Beredskabsstyrelsen,
Hjemmeværnet og formentlig regeringens
sikkerhedsudvalg. Forfølgelsen af de anholdte er – for så vidt de ikke er danske statsborgere – ikke et anliggende for retssystemet,
men omgivet af dyb hemmelighed. Straffen
er administrativ udvisning, og kan den af forskellige grunde ikke effektueres, må de pågældende personer underlægges såkaldte
control orders.
Statens sikkerhed
Begrebet control order stammer fra den britiske anti-terror lovgivning, hvor politiet har
tilladelse til efter bemyndigelse fra indenrigsministeriet at underlægge mistænkelige
personer en række indskrænkninger i deres
daglige tilværelse. Hvis politiet mistænker
en person for at være involveret i planlægning af terrorisme, men ikke kan bevise det,
kan politiet underlægge vedkommende en
control order, der for eksempel indebærer, at
han ikke må forlade sit hjem mere end to timer om dagen, at han ikke længere må se sine venner, at han ikke må fortsætte med den
uddannelse, han er i gang med, osv. Hvis den
pågældende finder dette urimeligt, har han
ret til at indbringe sagen for en domstol. Men
får han medhold, og dermed egentlig skulle
fritages for alle restriktionerne, har politiet
ret til at underlægge ham en ny control order.
Disse tiltag sker med henvisning til terrorisme, og i modsætning til før og lige efter 11.
september 2001 er det ikke længere almindeligt at spørge til, hvad dette begreb dækker
over. De fleste har de voldsomme billeder fra
terrorismen i London den 7. juli 2005 på net-

hinden og forbinder ordet terrorisme med
disse billeder. Alle (med undtagelse af terroristerne, naturligvis) vil undgå, at de blodige
begivenheder gentages, og er det nødvendigt
at indføre control orders for at sikre, at dette
ikke sker, ja, så må de indføres. Hvorefter de
glider over i den almindelige hverdag. Dermed bliver det usædvanlige alment – eller
normaliseret om man vil.
Dømt for formodet hensigt
Det er indlysende, at terrorisme må betragtes som en usædvanlig risiko, der grundlæggende truer samfundets orden, og at der derfor er gode grunde til at tage usædvanlige
skridt i dens bekæmpelse. Men det er et problem, hvis det usædvanlige bliver almindeligt. Ser vi på de danske terrorsager, er de
lange domme, der er faldet, ikke i overensstemmelse med de faktiske handlinger, de
dømte har begået. Når dommene bliver så
lange, skyldes det, at de ikke dømmes for det,
de har gjort, men for hvad, de havde til hensigt at gøre i fremtiden. Næppe mange er i
tvivl om, at de dømte var i gang med noget,
som det var godt, at PET fik sat en stopper
for. Men mange er i tvivl om, hvorvidt de rent
faktisk havde til hensigt at gennemføre en
terrorhandling. I nogle af disse tilfælde kun-

ne det måske være mere hensigtsmæssigt i
stedet for at se dem som terrorister, så se
dem som gemene kriminelle, der var i gang
med at begå kriminelle handlinger. Så ville
det måske være lettere at få dem dømt – selvom straffene nok blev kortere. De ville være
sat ud af spillet. Og de ville ikke få statens
anerkendelse af, at de er jihadister – en anerkendelse, som for nogle måske giver en status af at være martyr og ofre for forfølgelse
frem for gemene banditter.
I Storbritannien har anklagemyndigheden haft problemer med at få terrormistænkte dømt, fordi den ikke kunne præstere tilstrækkelige beviser – ved britisk ret kan telefonaflytninger ikke bruges som bevismateriale (hvilket vist også ville have gjort det
svært for anklagemyndigheden i de danske
sager). Derfor er man i Londons politi i stigende grad begyndt at betragte terrormistænkte som kriminelle og forfølge dem som
sådanne. Efter sigende med en vis succes.
Fordelen ved denne praksis er, at flere bliver
stoppet eller sat ud af spillet, og færre får den
anerkendelse, det er i militante islamistiske
miljøer at blive »ophøjet » til jihadister. Dette har også afspejlet sig i sprogbrugen. Således kunne direktøren for den britiske informationsafdeling for antiterrorisme, John
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Danske politikere har talt om at forbyde den yderligtgående
muslimske organisation Hizb ut-Tahrir pga. dens verbale angreb mod demokratiske skikke og love. Takket være demokratiet kunne Hizb ut-Tahrir i februar i år gå gennem Københavns gader i protest mod ’de hadefulde krænkelser af profeten Muhammed’, da en række danske aviser atter valgte
at trykke en af de omstridte Muhammed-tegninger,
inklusive Information.
FOTO: LISELOTTE SABROE/SCANPIX

Toker, i maj bekræfte, at man fra myndighedernes side i stigende grad benævner
militante islamister som kriminelle og banditter i stedet for som radikale islamister
og jihadister. Og dette er ikke begrundet i
politiske korrekthed – faktisk tværtimod!
Radikalisering
Problemet er som regel tidsfaktoren. Det
er myndighedernes opgave at forhindre
terrorisme. Derfor må de gribe ind inden
terrorhandlingen er foretaget. Og derfor
kan de have vanskeligheder ved faktisk at
bevise, at der var tale om planlægning af
terrorisme, som ville have fundet sted, dersom myndighederne ikke havde stoppet
det. Præcis det samme problem har man
med det nyere begreb radikalisering. Ordet
kom for alvor ind i den politiske sprogbrug
efter bomberne i London i sommeren 2005.
I første omgang troede man de fire selvmordere var såkaldte ‘hjemmedyrkede’: De
havde haft deres opvækst i Storbritannien,
hvor de boede og egentlig var ganske velintegrerede. De havde tilsyneladende ikke
forbindelse med international terrorisme
eller al-Qaeda. De havde med andre ord
gennemløbet en proces i Storbritannien,
der førte dem til at blive selvmordsbombere. Denne proces kaldte man radikalisering
og den store udfordring i antiterrorisme
var nu, hvordan man undgår radikalisering.

Men de var ikke 100 procent af ‘egen avl’,
for det viste sig efterfølgende, at de både
havde knyttet kontakter til al-Qaeda-miljøer i Pakistan og til militante miljøer i Storbritannien.
Selv om radikalisering efter Londonterroren blev lanceret som et nyt fænomen, der kunne forbindes til islamisme, er
det faktisk velkendt i europæisk historie: I
Italien, hvor talrige studerende på de italienske universiteter tilsluttede sig den særdeles voldelige gruppe De Røde Brigader
(Brigade Rosso), som stod bag terrorisme i
et omfang, hvad angår dødsofre, det endnu
(heldigvis) ikke er lykkedes militante islamister at gennemføre i det samlede Europa; i Tyskland, hvor et sammenrend af lutheranske præstedøtre, studerende, playboys og journalister fandt sammen om at
danne Bader-Meinhof- gruppen. Og i Danmark, hvor Blekingegade-banden røvede
banker og lavede anden kriminalitet for at
skaffe penge til palæstinensiske terrorister. Alle var de radikaliserede.
Og det var de højreekstremistiske og
anarkistiske grupper også, ligesom de
kristne fanatikere, der i USA sprænger
abortklinikker i luften eller dem, der ødelægger minkfarme for at beskytte dyrenes
rettigheder. Alle er de radikaliserede, og alle er de kriminelle.
Forskellen mellem den dyrerettigheds-

forkæmper, der hader den danske stat, fordi den tillader svinetransporter, salg af
gåseleverpostej og sødmælkskalve og den,
der brænder minkfarme af er, at sidstnævnte er kriminel, mens den anden ikke
er.
Det samme kan man sige om forskellen
på en radikal islamist og en radikaliseret jihadist. Men hvordan er sammenhængen,
og hvordan foretages springet fra den ene
til den anden gruppe? Det er der endnu ingen, der er kommet med en nogenlunde
fornuftig forklaring på.
Sindelagsforbud
Det er præcis her, at tidsfaktoren igen bliver et problem: En plan mod radikalisering
sigter mod at forhindre terrorisme og vel
ikke i sig selv mod at forhindre, at borgere i
Danmark har yderliggående synspunkter –
dette er jo tilladt i et liberalt demokrati.
Målgruppen for ’anti-radikalisering’ er således ikke terroristerne, men dem, der formodes at kunne blive det. Det vil sige dem,
der på en række områder deler ideologi
med terroristerne. Denne gruppe er mange
gange større.
Det betyder, at en plan mod radikalisering kommer til at rette sig mod mange flere, end der er risiko for, faktisk ville blive
terrorister. Det kan derfor ikke undgås, at
en stor gruppe mennesker føler sig mis-

tænkeliggjort på grund af deres synspunkter – eller simpelthen blot fordi de er troende muslimer – og ikke på grund af deres
handlinger. Det er nærliggende at antage,
at præcis dette kan befordre radikalisering
frem for at forhindre den. Det er derfor vigtigt at være i bred dialog med alle målgrupper for ‘anti-radikaliserings initiativer’,
herunder også dem, der betragtes som radikale.
Det er faktisk tilladt at være islamist i
Danmark, men det er forbudt at være militant islamist. I bekæmpelsen af terrorisme
er det lige akkurat denne forskel, det er
vigtigt at holde sig for øje. I et land, der
holder ytringsfrihedens fane højt – og også
skal gøre det – er det naturligvis vigtigt at
fastholde, at islamistiske synspunkter er
tilladte. Det er demokratiets styrke, at det
har plads til anti-demokratiske meninger
og modgår dem gennem dialog.
Men anti-demokratisk praksis, der betjener sig af vold, er kriminel og skal både
forhindres og straffes. Handler anti-radikalisering om at forhindre terrorisme eller
om at forbyde meninger – det er spørgsmålet i dagens politiske debat.
Lars Erslev Andersen er chef for forskningsenheden
for politisk vold, terrorisme og radikalisering ved
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EU’s terrorbekæmpelse
Fakta Terrorangreb i Europa
Større terrorangreb og angrebsforsøg
i Europa efter 11. september 2001:
December 2001: Richard Reid forsøger at
sprænge et fly mellem Paris og Miami i luften
med sprængstof gemt i sine sko, men forhindres af årvågne passagerer.
April 2002: Tysk politi forhindrer en al-Qaeda
relateret gruppe i at slå til mod jødiske mål,
herunder en jødisk restaurant i Berlin.

EU’s fælles
front mod
terror uden
reelle muskler

Januar 2003: Britisk politi optrævler islamistisk, algerisk gruppe med forbindelse til alQaeda, der mistænkes for at ville begå et
kemisk terrorangreb med giften ricin.

Øget overvågning, fælles terrorliste og tæt
samarbejde mellem efterretningstjenesterne.
EU har vedtaget en lang række tiltag mod terror,
men de har begrænset effekt. For når der er fri
bevægelighed for varer og tjenesteydelser – og
forbrydere og terrorister – kan ekstremister
ikke helt bremses trods fine EU-erklæringer

Juni og juli 2004: Hollandsk politi arresterer en
gruppe al-Qaeda inspirerede militante for at
planlægge et angreb mod Amsterdans lufthavn Schipol, mod den hollandske efterretningstjenestes hovedkvarter og en hollandsk
atomreaktor.

af Jørgen Staun
En tidlig morgen i november 2003 går det britiske anti-terrorkorps i stilling i St. James
Street i Gloucester i det sydvestlige Storbritannien, hvor det formodede al-Qaeda-medlem Saajid Badat bor hos sin familie. Hele om-

Fakta Danske EU-forbehold
De danske EU-forbehold begrænser Danmarks muligheder for at deltage i de fælles
anti-terrortiltag i EU:
Forbeholdetom retlige og indre anliggender
betyder f.eks., at Danmark principielt står uden
for anti-terrorsamarbejdet i EU i forhold til forslag, som ikke er på mellemstatsligt niveau.
På grund af forsvarsforbeholdet kan vi ikke deltage fuldt ud i f.eks. SitCens efterretningsarbejde, da vi ikke må bidrage med militære eller
civile efterretninger inden for det sikkerhedsog forsvarspolitiske samarbejde i EU.
Danmark vil heller ikke kunne deltage i fredsbevarende eller fredsskabende militære operationer uden for EU for at gribe ind i et land, som
en terrorgruppe bruger som base for angreb
mod Vesten, hvis aktionen ledes af EU.
Forbeholdene kan betyde, at Danmark ikke vil
kunne blive omfattet af EU’s såkaldte ’solidaritetsbestemmelse’, som handler om, at medlemslandene bistår hinanden militært og civilt,
hvis et land bliver udsat for et terrorangreb.

rådet er spærret af og op mod 100 huse evakuerede. Politiet frygter, at Badat opbevarer
store mængder sprængstof på ejendommen.
Men netop som anti-terrorkorpset skal til at
storme huset, sker der noget overraskende.
Saajids far, Muhammed Badat, ser afspærringerne for enden af vejen og inviterer betjentene indenfor til te.
Saajids forældre står således helt uforstående over for beskyldningen om, at deres søn
skulle være i ledtog med al-Qaeda. Selv da politiet under Saajids seng finder plastisk
sprængstof og en detonator magen til den,
’sko-bomberen’ Richard Reid havde brugt i sit
mislykkede bombeangreb på flyveren fra Paris til Miami i efteråret 2001, kan hverken hans
forældre eller familiens naboer tro politiets
anklager.
Den pæne terrorist
Den 25-årige Saajid Badat er tilsyneladende
prototypen på en velintegreret britisk muslim. Som 11-årig vinder han en eftertragtet
plads på Gloucesters historiske Crypt Grammar School for Boys, og ifølge alle udsagn har
han trods sin muslimske baggrund ingen problemer med at passe ind i den britiske Church
of England-skole. Hans tidligere klassekammerater og lærere beskriver ham som en venlig og populær elev. Han er tillige en dygtig
fodboldspiller, der i weekenden spiller for et
lokalt søndagshold, Asian Stars.
Saajid er Liverpool-fan, og selv om det ifølge en striks fortolkning af islam, som han følger, er forbudt at se levende billeder, så finder
Sajid en løsning: Han følger sit yndlingsholds
kampe i radioen. Saajid forlader skolen med
lutter topkarakterer og bliver i 1997 optaget
på universitetet i London.

December 2003: Britisk politi arresterer Saajid
Badat for at have planlagt en skobombeaktion magen til Richard Reids.
Januar 2004: Fransk politi arresterer en gruppe fransk-algeriske militante fra kredsen omkring den kemiske ekspert Menad Benchellali
og anklager dem for at ville begå et angreb
med botulisme og ricin.
11. marts 2004: 191 dræbte og mindst 1.800 sårede, da en al-Qaeda-relateret gruppe gennemfører et koordineret angreb på flere tog i
Madrids morgentrafik.
Februar 2004: Britisk politi arresterer en gruppe britisk-pakistanske militante og beskylder
dem for at planlægge et angreb med
gødningsbomber.

7. juli 2005: 56 dræbte og op mod 700 sårede,
efter en al-Qaeda-relateret gruppe på fire
gennemfører et selvmordsangreb mod undergrunden og bustrafikken i London.
21. juli 2005: Fire unge mænd forsøger igen at
begå et selvmordsangreb mod Londons undergrund og bustrafik. Bomberne detonerer ikke,
og alle fire bliver anholdt.
Men sideløbende konspirerer Saajid Badat
sammen med et netværk af radikale islamister fra hele Europa om at angribe en række centrale europæiske og amerikanske mål.
Således viser optrævlingen af et vidtforgrenet europæiske terrornetværk omkring Finsbury Park-moskeen i London, at Saajid Badat
angiveligt skulle have været et led i al-Qaedas
anden angrebsbølge mod USA efter 11. september 2001, men at han fortrød sit forehavende.
Efterforskningen afslører imidlertid også
dybe huller i det europæiske anti-terrorsamarbejde, der, på trods af en lang række fælles
tiltag efter 11. september 2001, endnu er opdelt i selvstændige nationale enheder, som ikke er ovenud lykkelige for at udveksle følsomme oplysninger. Ikke kun i befolkningerne er
der skepsis over for øget EU-samarbejde på
områder som sikkerhed og terrorisme. Også i
efterretningstjenesterne og i regeringskredse – eksempelvis i Storbritannien – er der folk,
som er stærkt kritiske over for fælleseuropæiske tiltag. Enten fordi man mener, at terror ikke er et område, hvor EU bør blande sig.
Eller fordi man mener, at værktøjerne ikke er
i orden.
Terrorist eller frihedskæmper
Selv om en række af de europæiske lande
længe har kæmpet mod terrorisme i form af
grupper som for eksempel irske IRA og baskiske ETA, har terror historisk ikke været et
område, hvor EU har blandet sig.
De europæiske demokratier holdt i tiden
efter Anden Verdenskrig fast i princippet om,
at når det drejer sig om politiske forbrydelser,
så ønskede man – på grund af erfaringerne fra
kampen mod det nazistiske Tyskland – ikke at

udlevere eftersøgte personer til hinanden.
En lille ændring kom i 1977 med Den Europæiske Konvention om Undertrykkelse af
Terrorisme. Heri forpligter staterne sig til enten at udlevere eftersøgte terrorister eller
selv retsforfølge dem. Men konventionens intention bliver udvandet allerede i artikel 5,
der tillader den enkelte stat at nægte at udlevere en eftersøgt, såfremt man finder, at personen bliver retsforfulgt på grund af race, religion, nationalitet eller politisk holdning.
»De europæiske stater ønskede at fastholde deres suverænitet over spørgsmål om national sikkerhed og lov og orden«, som professor Paul Wilkinson fra Institut for Sikkerhedsstudier i Paris tolker det.
Så på trods af at EF i 1992 blev til EU med fri
bevægelighed for varer og tjenesteydelser –
og dermed også for forbrydere og terrorister
– så nåede politiets og anti-terrormyndighedernes lange arm i de fleste tilfælde ikke
længere end til den enkelt landegrænse. Det
gav et praktisk problem: Der manglede – og
mangler stadig – en fælles europæisk styrke
til at jagte de terrorister, som opererer på
tværs af landegrænser i EU.
Dagen derpå i Europa
Først efter al-Qaedas angreb på USA den 11.
september 2001 kom der for alvor gang i EU’s
anti-terrorsamarbejde.
I løbet af få uger blev stats- og regeringscheferne i EU enige om en fælles definition af
terror, en fælles terrorliste, en harmonisering
af strafferammerne, indgreb mod finansiering af terror, ligesom man blev enige om
fremover at koordinere de enkelte medlemslandes anti-terrorindsats. Derudover vedtog
man at arbejde sammen om at begrænse sår-

barheden af det, man kalder ’kritisk infrastruktur’ – eksempelvis el- og drikkevandsforsyning og it- og kommunikationssektoren.
»Den 11. september åbnede brutalt vore øjne. De kræfter, som vi er konfronteret med, er
ikke forsvundet. Religiøs fanatisme, etnisk
nationalisme, racisme og terrorisme vinder
frem, og de næres fortsat af regionale konflikter, fattigdom og underudvikling,« som man
udtrykte det i fælleserklæringen fra EU-rådsmødet den 15. december 2001.
En af EU’s væsentligste nyskabelser var
den fælles arrestordre fra 2002, hvor udlevering af mistænkte blev en ren formsag.

”

Når det gælder terror, kan EU kun
hjælpe, men det er medlemslandene,
der selv må tage skridtet. Terrorister
kan stadig krydse grænserne
nogenlunde frit, mens der er klare
begrænsninger, når det gælder
politi-virksomhed og juridiske regler
Daniel Keohane,
Institute for Security
Studies i Paris

Ved at hvert land anerkender de andre EUlandes juridiske domme, afskaffes de langsommelige udleveringsprocedurer. Arrestordren trådte i kraft den 1. januar 2004, og allerede inden for det første år blev flere end
100 personer udleveret fra myndighederne i
ét EU-land til myndighederne i et andet EUland. Udleveringsproceduren tog i gennemsnit 45 dage mod tidligere ni måneder.
Handlingsplan mod terrorisme
Den livlige aktivitet, som EU lagde for dagen
umiddelbart efter 11. september 2001, varede
dog ikke ved.
Tre dage før al-Qaedas terrorangreb i Madrid den 11. marts 2004 viste en rapport eksempelvis, at en række af medlemslandene
ikke havde gjort noget for at føre anti-terrorsamarbejdet ud i livet. Men Madrid-angrebet, hvor 191 mennesker blev dræbt og over
1.800 såret, satte igen fokus på fælles terrorbekæmpelse, og kort efter lancerede EU’s
stats- og regeringschefer en ambitiøs Handlingsplan mod Terrorisme.
»Terrortruslen er en trussel mod vor sikkerhed, vort demokrati og vores måde at leve
på i Den Europæiske Union. Vi vil gøre alt i
vor magt for at sikre vore befolkninger mod
denne trussel,« sagde den irske premierminister Bertie Ahem, som på det tidspunkt havde
EU-formandskabet.
Handlingsplanen identificerede syv såkaldte strategiske prioriteter, som EU skal tage sig af:
Blandt andet skal man forbedre den internationale anti-terrorindsats, ligesom man
skal styrke EU-landenes egen evne til at opdage, forhindre og retsforfølge terrorister.
Desuden skal man søge at reducere terrori-

Øverst med uret: De overlevende passagerer
behandles på banelegemet i Madrid kort efter
bomberne gik af i marts 2004. United Airlines
Flight 175 fra Boston rammer World Trade
Centers sydtårn i 2001. George W. Bush lytter
vantro til beskeden om terrorangrebet i New
York, mens han er på besøg på en skole i Florida.
En forbrændt kvinde hjælpes ud af Aldgate
Station i London i juli 2005. ALLE FOTO FRA SCANPIX:
EL PAIS (SPAIN) . SPENCER PLATT (USA), PAUL J. RICHARDS (USA). PHIL
LOFTUS (UK)

sters adgang til penge, beskytte den internationale transport af varer og sikre en effektiv
grænsekontrol og bekæmpe de faktorer, som
leder til radikalisering. Som led i handlingsplanen satte man ikke færre end 150 forskellige initiativer til bekæmpelse af terror i gang,
herunder værktøjer til krisehåndtering og
forbedring af forsvarsberedskabet.
Den hollandske politiker Gijs de Vries
blev udnævnt til EU’s anti-terrorkoordinator
– i 2007 blev han afløst af Gilles de Kerchove.
Han skal koordinere de mange forskellige tiltag, som bliver vedtaget i EU-systemet.
Også EU’s højtstående koordinator for
EU’s sikkerheds- og udenrigspolitik, spanieren Javier Solana, har fået sin egen terrorafdeling, det såkaldte Joint Situation Center (SitCen). Her samler efterretningsfolk fra medlemslandene informationer om trusselsbilledet fra hvert af de enkelte landes efterretningstjenester for dermed at højne det fælles
informationsniveau om terrortruslen mod
Europa.

Fortsættes næste side...

November 2005: Hollandsk politi arresterer en
gruppe al-Qaeda inspirerede militante, den såkaldte Hofstad Group, i forbindelse med
mordet på filminstruktøren Theo van Gogh.
Juli 2006: To libanesiske studerende i Tyskland
efterlader to propan-bomber ombord på lokaltogene mellem Dortmund og Koblenz. Bomberne går dog ikke af, fordi de var dårligt konstruerede.
10. august 2006: 24 unge britiske mænd, hovedsageligt med pakistansk baggrund, arresteres angiveligt, fordi de havde til hensigt at
sprænge 10 fly mellem Storbritannien og USA i
luften. Tre er siden blevet løsladt.
Juni 2007: En al-Qaeda-inspireret gruppe islamistiske militante forsøger at bombe natklubben Haymarket i det centrale London, men de
fjernstyrede bilbomber går ikke af. Dagen efter
forsøger gruppen at begå et selvmordsangreb
med en bil fyldt med gasbeholdere mod lufthavnen i Glasgow. Bilen gik i brand, men gasbeholderne eksploderede ikke.
September 2007: Tysk politi forhindrer et angiveligt angreb mod Frankfurts internationale
lufthavn og den amerikanske Ramstein-militær-luftbase.

KILDE: PETTER NESSER: ’CHRONOLOGY OF JIHADISM IN WESTERN EUROPE 1994-2007: PLANNED, PREPARED, AND EXECUTED TERRORIST
ATTACKS’, STUDIES IN CONFLICT AND TERRORISM, 31, SS. 924-946.
2008
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Dna-registrering

Fælles registre
skal opsnappe
terrorplaner
Alle EU-landene har forpligtet sig med Prümtraktaten til at opbygge dna-registre. Hvis
mistanken lyder på terror, får samtlige EUlandes politimyndigheder adgang til bl.a. 40.000
danske dna-profiler, fingeraftryk og
registreringsnumre på alle danske køretøjer
af Jørgen Staun
Uden den store offentlige bevågenhed vedtog
folketinget i juni i år et lovforslag, der gjorde
bestemmelserne i den såkaldte Prüm-traktat
til gældende dansk lov.
Den nye lov fortjener ellers, at man kaster
et blik på den. Blandt andet fordi den giver politiet i de andre EU-lande adgang til at søge i
det danske register med mere end 40.000
dna-profiler, fingeraftryk og registreringsnumre på køretøjer.
Franske politifolk kan dermed sammenligne dna-spor fra et gerningssted i Paris med
dna-profiler i samtlige EU-landes nationale
registre, herunder de danske.

Hvis sporene matcher en profil i det danske register, kan det franske politi bede sine
danske kolleger om at udlevere samtlige oplysninger om dna-profilens ejer. Det franske
eller andre EU-landes politimyndigheder
kan ikke ’bladre’ i de danske registre, men alene undersøge om en profil i det danske dnaregister matcher det dna-materiale, som man
har indhentet fra gerningsstedet. Derefter
skal de kontakte dansk politi for at få udleveret materialet.
Politiet i et andet EU-land kan også som
led i efterforskningen af en konkret sag bede
dansk politi om at indsamle DNA-prøver om
en mistænkt. Derudover skal myndighederne, hvis de mistænker en eller flere personer
for at planlægge et terrorangreb, automatisk

udlevere dna-materiale til de andre lande –
altså uden at nogen har bedt om dem. Her udleveres også navne, fødselsdato og fødested
samt en beskrivelse af årsagen til, at landet
mener, at de pågældende personer har til hensigt at begå terror.
Risiko for misbrug
Den nye lov betyder derudover, at samtlige

EU-landes politimyndigheder har fri onlineadgang til det danske register over køretøjer.
Da der endnu ikke er nogen fælles standard for, hvem der optages i dna-registre, er
det stadig de enkelte landes egne regler, der
gælder. Men det betyder også, at der i lande
som Storbritannien, som har meget fleksible
regler for optagelse i dna-registre, har været
en vis bekymring for beskyttelse af følsomme

EU’s fælles front mod terror...
Fortsat fra forrige side.
Begge tjenester supplerer det arbejde, som
Eurojust og Europol – især Europols terrorenhed SC5 – gør for at koordinere henholdsvis retsvæsnets og politiets arbejde i
EU.
Biometriske data og grænseagentur
Samtidig har EU’s stats- og regeringschefer vedtaget et program, der skal beskytte
borgerne mod trusler fra masseødelæggelsesvåben, og man har gennemført ensartede standarder for lufthavnssikkerhed. Efter amerikansk forbillede og hårdt pres har
man indført biometriske data i EU-borgernes pas, hvorved de bliver langt vanskeligere at forfalske: I første omgang består de
biometriske data af elektronisk scannede
billeder, og fra juli 2009 suppleres de af digitalt lagrede fingeraftryk.
Derudover er der oprettet et fælles europæisk grænseagentur, Frontex, med base
i Warszawa. Grænseagenturet skal styrke
overvågningen af den fælles europæiske

ydre grænse. På det seneste har EU endvidere med en ny rammeafgørelse styrket
indsatsen mod folk, der opfordrer, rekrutterer eller træner andre til at begå terror.
På det udenrigspolitiske område har EU
siden 11. september 2001 hjulpet en række
lande uden for EU med at opbygge og træne sikkerhedsstyrker, dommere og fængselspersonale.
Samtidig yder man økonomisk støtte til
forskellige lande – i første omgang Indonesien, Pakistan og Filippinerne – så de bedre
er i stand til at leve op til FN’s resolutioner
om terrorbekæmpelse. Derudover er der
afsat ikke færre end 100 millioner euro (750
millioner kr.) til frem til år 2012 at sikre farligt materiale, først og fremmest højt beriget uran og plutonium i det tidligere Sovjetunionen.
Folketinget sendte endvidere i foråret
en ny EU-rammebekendtgørelse om bevissikringskendelse til anden behandling. Loven indebærer, at et EU-medlemsland skal
kunne udstede en retskendelse, der påbyder et andet EU-land, eksempelvis Dan-

mark, at udlevere allerede eksisterende bevismateriale i en given kriminalsag, uden at
de danske myndigheder skal efterprøve,
om der er tilstrækkeligt grundlag for sagen. Kun hvis det danske politi eksempelvis skal ransage en bolig for at fremskaffe
beviset, skal de danske domstole involveres, ellers ikke. Rækken af lovovertrædelser, som ifølge forslaget kan være dækket
af ordningen, er omfattende. Ud over terror og organiseret kriminalitet er også seksuel udnyttelse af børn, bestikkelse, miljøkriminalitet, racisme og fremmedhad med
på listen.
Papirtiger uden reelle muskler
På papiret ser EU’s anti-terrortiltag imponerende ud. Men i virkeligheden spiller
EU endnu kun en underordnet rolle i terrorbekæmpelsen. Sikkerhed og især
efterretningsarbejde anses i de enkelte
lande stadig som noget, der primært hører
hjemme på nationalstatsniveau.
»Når det gælder terror, kan EU kun
hjælpe, men det er medlemslandene, der

selv må tage skridtet. Terrorister kan stadig krydse grænserne nogenlunde frit,
mens der er klare begrænsninger, når det
gælder politivirksomhed og juridiske regler,« siger Daniel Keohane fra Institute for
Security Studies i Paris.
Også beskyttelsen af civilbefolkningen
forbliver indtil videre en opgave for de enkelte stater, og EU har for eksempel ikke
mulighed for at udstede fælles, bindende
regler og standarder for udstyr. Det betyder, at solidaritetserklæringen efter Madrid-bomberne i 2004, hvor EU-landene
lovede at komme hinanden til hjælp i krisesituationer, i praksis har begrænset værdi. Hvis Sverige eksempelvis i en krisesituation sender udstyr til bekæmpelse af
brande til en katastrofe i Danmark, kræver
det helt basalt, at brandslangerne passer til
de danske brandhaner, og det er der endnu
ingen garanti for.
Alligevel mener Daniel Keohane, at der
er tale om »en succes« i forhold til for blot
få år siden.
»Tænk på opgavens omfang. Det har ik-
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Dna-registrering
ILLUSTRATION: JESSE JACOB / MEDIEFABRIKKEN

nen var for langsomme, og fordi landene vurderede, at de anti-terrortiltag, man kunne blive enige om, ikke var skrappe nok.
»Grænseoverskridende kriminalitet og
terrorisme kræver et virksomt og effektivt
grænseoverskridende svar fra politiet og
domstolene,« sagde den daværende EUkommissær for retslige anliggender, Franco
Frattini, som forsvar for de nye, skrappere
regler.
Under det tyske EU-formandskab i 2007
pressede tyskerne hårdt på for at få traktaten
ført ind som en del af den almene EU-lovgivning. Så hårdt at det ifølge kritikerne undergravede muligheden for, at offentligheden
kunne diskutere for og imod, som det hører
sig til i en demokratisk proces. En rapport fra
det britiske Overhus konkluderede i den anledning, at det tyske EU-formandskabs hast
med al tydelighed viste, at man eksempelvis
ikke havde nogen intention om at tage kritik
fra Europa-Parlamentet – som det ellers er
forpligtet til ifølge Rom-traktaten – med i betragtning. Og da traktaten blev sendt i høring,
fik Retssikkerhedsfonden kun 10 dage til at tage stilling til den omfattende traktat.

data. Storbritannien har således mere end 4,1
million dna-registreringer, herunder mange,
der aldrig har begået nogen form for kriminalitet, eksempelvis 100.000 børn.
Prüm-traktaten presset igennem
Men den usikkerhed blev efter EU-rådsmødet klart afvist af daværende justitsminister
Lene Espersen: »Vi må stole på alle landene i

ke været let at harmonisere en så følsom
lovgivning som den på terrorområdet. Og
det ikke har været nogen let opgave at få
efterretningstjenesterne til at samarbejde,« siger han.
Udveksling af efterretningsoplysninger
foregår som regel ud fra et gensidighedsprincip: Møder man op med interessante
varer i kurven, kan man bytte med de andre. Ellers holdes informationerne tæt ind
til kroppen. Da man ikke kan være sikker
på, at følsomme efterretninger ikke lækkes, hvis kredsen, man deler oplysningerne med, er stor, er udvekslingen af følsomme efterretninger stadig begrænset, ikke
mindst fordi det fortsat er op til de enkelte
lande, hvilke og hvor mange informationer
de ønsker at afgive til Europol, Eurojust eller SitCen.
Falsk tryghed
»Men efterretningstjenesterne samarbejder faktisk mere i dag. Nok er man endnu
varsomme med følsomme efterretninger,
men analyserne deles. Også politisamar-

EU. De er fuldgyldige medlemmer af fællesskabet og skal derfor efterleve de krav om
retssikkerhed, der er i EU,« sagde Lene Espersen.
En ny dom fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol kan dog sætte en stopper
for dna-profiler fra personer, der endnu ikke
er dømt.
Prüm-traktaten er navngivet efter den ty-

ske by Prüm, hvor den oprindelige mellemstatslige aftale blev underskrevet af Tyskland, Østrig, Belgien, Holland, Frankrig,
Luxembourg og Spanien den 27. maj 2005. På
den måde var Prüm-traktaten – også kaldet
Schengen III – i første omgang en aftale om at
øge anti-terrorsamarbejdet uden om EU.
Først og fremmest fordi initiativtagerne
mente, at beslutningsprocedurerne i Unio-

Ingen bevæbnede rutefly-vagter
Den oprindelige Prüm-traktat indeholdt øgede muligheder til politiet for at operere på
tværs af grænserne – i særligt presserende tilfælde endda uden at spørge om lov først – ligesom der var planer for såkaldte air marshalls, bevæbnede vagter på flyruter. Men
disse elementer blev efter britisk og irsk pres
pillet ud af traktaten, da den blev ført ind i EUlovgivningen.
Til gengæld bibeholdt man politiets muligheder for at udlevere oplysninger på tværs
af grænserne om demonstranter, der formodes at ville begå lovbrud eller udgøre en trussel mod den offentlige orden og sikkerhed
ved større offentlige arrangementer så som
»sportslige begivenheder« eller »Det Europæiske Råds« – EU’s stats- og regeringscheferns halvårlige – møder.

bejdet er blevet forbedret, her har eksempelvis Frontex (EU’s grænseagentur, red.)
hjulpet,« siger Keohane. Da Madrid-bom-

berne eksploderede i marts 2004, havde
hverken Tyskland eller Italien gennemført
den fælles europæiske arrestordre, og da
London blev angrebet af al-Qaeda i juli
2005, havde Italien netop – som det sidste
land – omsat den fælles arrestordre til national lovgivning. Uden den fælles arrestordre ville de britiske myndigheder have
skullet vente op mod ni måneder, før de
kunne få en af de formodede deltagere i
den mislykkede anden angrebsrunde,
Hamdi Issac, der var flygtet til Italien, udleveret til afhøring.
Det var i al fald gennemsnitstiden for
udlevering, inden arrestordren trådte i
kraft.
EU’s anti-terrorkoordinator offentliggør løbende lister over, hvor langt de enkelte medlemslande er kommet med gennemførelsen af EU’s anti-terrortiltag. Men
det eneste pressionsmiddel herudover er
overtalelsens kraft.
Konsekvensen er, at EU’s mange tiltag
ender som tomme slag i luften, der tilmed
kan give borgerne en falsk følelse af tryg-

hed. Det mener Marlene Wind, leder af
Center for Europæisk Politik på Institut
for Statskundskab ved Københavns Universitet:
»Det er klart, at meget af det her også
handler om, at EU skal vise handlekraft på
et så vigtigt område som terror. Problemet
er, hvis der ikke er magt bag forslagene. Og
hvis det viser sig, at det ikke har nogen
konsekvenser, hvis man ikke følger retningslinjerne. Så kan man reelt set ikke vide, om det skaber mere sikkerhed eller ej.
EU har sat sig mellem to stole. På den ene
side vil man gerne gøre noget, men man
har ikke instrumenterne til det,« siger
Marlene Wind.
Det kan imidlertid ændre sig, hvis Lissabon-forfatningstraktaten vedtages på et
tidspunkt, mener hun.
»Hvis flere af disse områder bliver gjort
overstatslige – mod i dag mellemstatslige –
så får domstolen nogle juridiske instrumenter, så man kan tvinge medlemslandene til at leve op til de fælles afgørelser,« siger Marlene Wind.

”

Det er klart, at meget af det her
også handler om, at EU skal vise
handlekraft på et så vigtigt område
som terror. Problemet er, hvis der ikke
er magt bag forslagene. Og hvis det
viser sig, at det ikke har nogen
konsekvenser. Så kan man reelt set
ikke vide, om det skaber mere
sikkerhed eller ej.
Marlene Wind,
leder af Center for Europæisk
Politik
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Paragraf 114’s
usynlige
konsekvenser
Frygten for terror gør, at vi accepterer, at vores
vaner, fritidsinteresser og forbrug registreres og
overvåges. Det foregår usynligt og hemmeligt.
Vi underminerer dermed retsstaten og
borgernes frihed, siger ekspert i
menneskerettigheder Birgitte Kofod Olsen

af Malene Fenger-Grøndahl
Du køber en T-shirt med påskriften Fighters +
Lovers. Uden for alvor at være klar over, at designerne og producenterne bag T-shirten lader en del af købsprisen gå videre til den colombianske guerillabevægelse FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
og den palæstinensiske befrielsesorganisation PFLP (Popular Front for the Liberation of
Palestine). Begge organisationer står imidlertid på EU’s terrorliste, og folkene bag T-shirtene dømmes efterfølgende for støtte til terrorvirksomhed.
Kan enhver således også dømmes for medvirken til terror? Den danske antiterrorlov
definerer medvirken til terror ganske bredt,
og det er politikernes mål med loven, at den
skal ramme enhver støtte til terrorvirksomhed. Samtidig er politiets muligheder for at
indhente data om vores forbrugsvaner bedre
end nogensinde før. Så muligheden foreligger. Du kan risikere at blive sigtet – og måske
dømt – efter straffelovens ’terrorparagraf’,
nemlig nr. 114.
Eksemplet antyder ifølge jurist og vicedirektør ved Institut for Menneskerettigheder
Birgitte Kofod Olsen, hvor uoverskuelige
konsekvenserne af de seneste års anti-terrortiltag er.
»Jeg ved ikke, hvor realistisk det er, at køberne af de nævnte T-shirts bliver retsforfulgt. Men tankeeksperimentet giver en idé
om, i hvor høj grad vi er ved at underminere
borgerens retssikkerhed og den grundlæggende personlige frihed, som vi ellers opfatter som en af hjørnestenene i et åbent demokrati,« siger Birgitte Kofod Olsen.
Som jurist med speciale i menneskerettigheder har hun fulgt regeringens anti-terrorlovgivning tæt og har med stigende bekymring noteret sig, hvordan terrorangrebet 11.

september 2001 og den efterfølgende ’krig
mod terror’ har medført øget overvågning og
registrering af borgerne i mange europæiske
lande, herunder Danmark.
Overvågningen øges
Med terrorpakkerne i 2002 og 2006 fik politiet en række nye efterforskningsmidler, som
skulle effektivisere deres arbejde. Sideløbende er der indført videoovervågning af stadig
større dele af det offentlige rum, så vores færden også ad den vej registreres. Desuden har
kommunalreformen betydet, at forskellige
myndigheder nu kan udveksle et væld af oplysninger om borgernes sundhed, sociale forhold, sygdom, skatteforhold osv.
I kombination med cpr-nummer-systemet, der fungerer som en nøgle til oplysninger om den enkelte borger, betyder disse nye

”

De ﬂeste reagerer, når de ﬁnder
ud af, at de oplysninger, de har lagt
ind på Facebook, bliver opbevaret,
selv efter at de har slettet deres
proﬁl. Måske vil det langsomt dæmre
for folk, at vi er ved at udvikle
samfund, hvor de elektroniske spor, vi
efterlader, kan samles og bruges på
en helt anden måde end vi selv ønsker
Birgitte Kofod Olsen,
jurist og vicedirektør ved
Institut for
Menneskerettigheder

muligheder for registrering og overvågning
et markant skred i retning af et overvågningssamfund, hvor det med Birgitte Kofod Olsens
ord er teknisk muligt at tegne »en meget akkurat personprofil af den enkelte borger«.
»Teleudbyderne registrerer, hvem vi taler i
telefon med, hvilke hjemmesider vi besøger,
og hvem vi sender e-mail til. Politiets Efterretningstjeneste (PET) kan nu også – uden
først at indhente en dommerkendelse – få oplysninger om, hvilke bøger, cd’er og film vi låner på biblioteket, og hvilke flyrejser vi køber.
PET kan – også uden dommerkendelse – få
navne på de mennesker, der i en bestemt periode har henvendt sig til et socialkontor. Ved
at kombinere de mange data, som er knyttet
til vores cpr-nummer, kan politiet og andre
myndigheder sammenstykke et meget præcist billede af hver af os.«
Birgitte Kofod Olsen forklarer, at der er tale om et skred på to felter:
»Dels er der overvågningen og registreringen, som er mere intensiv end nogensinde.
Dels er der spørgsmålet om kontrol med dem,
der overvåger os. Det er et bærende princip i
en retsstat, at der er uafhængig kontrol med
de myndigheder, der overvåger borgerne. At
politiet f.eks. skal have dommerkendelse for
at indhente personfølsomme oplysninger.
Men det princip er der nu en række undtagelser fra. Dermed er borgerne ikke er beskyttet
tilstrækkeligt mod myndigheders vilkårlige
magtudøvelse og magtmisbrug.«
Få protester over begrænsningerne
Da regeringens seneste anti-terrorpakke blev
sendt i høring i 2006, mødte den kritik fra bl.a.
Datatilsynet, Retspolitisk Forening, Advokatrådet, Forbrugerrådet, den liberale tænketank CEPOS og Institut for Menneskerettigheder. De advarede alle om, at lovforslagene
trak Danmark i retning af et overvågnings-

samfund. Kritikken prellede stort set af på regeringen, som fastholdt, at tiltagene afspejlede en fornuftig balance mellem hensynet til
retssikkerheden og behovet for at gribe effektivt ind over for terrortruslen. Men daværende justitsminister Lene Espersen (K) gik dog
med til at ændre på forslaget, så PET fremover – som udgangspunkt – stadig skal bede
om en dommerkendelse til at aflytte bestemte telefonnumre. Og hvis efterretningstjenesten uden at have fået lov alligevel aflytter andre numre, så skal domstolene inden 24 timer
orienteres om det, hvis ’særlige forhold’ taler
for det. Derudover mente justitsministeren
ikke, at der var grund til at frygte for konsekvenserne af den øgede overvågning.
Og samme holdning har flertallet af danskerne tilsyneladende. Meget få har protesteret over den stigende overvågning, og det undrer Birgitte Kofod Olsen.
»Måske skyldes det, at det ikke er umiddelbart synligt. Vi bliver ikke skygget af mænd i
sorte frakker, som følger efter os, når vi forlader vores hjem, og vi oplever ikke, at vores
personprofil bliver offentliggjort i Tv-Avisen.
Men overvågningen og registreringen foregår hele tiden. Vores telefonsamtaler og rejsemønster registreres, og vores læge og sagsbehandler kan udveksle oplysninger og videregive dem til politiet, uden at vi aner det. Det
er faktisk en del af problemet: Vi aner ikke,
hvordan og i hvor høj grad de nye muligheder
bliver brugt, og det gør det svært at rejse en
debat om emnet,« siger Birgitte Kofod Olsen.
Hun mener, at danskerne generelt har stor
tillid til, at myndighederne handler til borgernes bedste, og at de derfor ikke ser nogen interessemodsætning mellem den øgede overvågning og borgerens tryghed og sikkerhed.
»Jeg møder ofte det argument, at vi jo alle
har interesse i, at politiet kan forebygge og efterforske terror effektivt, og at man intet har
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at frygte, så længe man har rent mel i posen.
Men dels er der altid risiko for, at enkeltpersoner eller grupper af personer misbruger de
oplysninger, de ligger inde med. Dels er det
ikke ligegyldigt, hvem der definerer, hvad det
vil sige at have rent mel i posen. Eksemplet
med T-shirtene fra Fighters + Lovers viser det
meget godt. Nogle mener, at de to organisationer er frihedsbevægelser, andre at de er
terrororganisationer. Andre igen aner ingenting om bevægelserne og køber måske T-shirten uden at kende historien bag,« siger Birgitte Kofod Olsen.
Danmark i front
Hun er klar over, at nogle vil mene, at det kan
være nødvendigt at bryde hævdvundne principper for retsstaten, fordi vi som samfund
står over for en fjende, som truer os helt fundamentalt – og at den øgede overvågning i andre vestlige samfund gør det nødvendigt, at vi
følger trop i Danmark; ellers risikerer vi at gøre Danmark til terroristernes slaraffenland.
Men ifølge Birgitte Kofod Olsen holder argumentationen ikke:
»Demokratiske stater har altid stået over
for fjender af demokratiet. Og udfordringen
har altid været ikke at lade sig friste til at bryde med de demokratiske principper for at forsvare demokratiet. I de EU- og FN-resolutioner, som forpligter medlemslandene til at forebygge og bekæmpe terrorisme, understreges det, at det ikke må ske ved at ofre menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Desuden er vi i Danmark allerede foran mange
andre lande, når det handler om at overvåge
og registrere. Nogle lande som f.eks. Storbritannien har mere omfattende videoovervågning, men de har ikke et personnummerregister, som kan bruges til at kæde overvågningsdata og personoplysninger sammen.
Det er den kombination, som gør forholdene

i Danmark til noget særligt.« Birgitte Kofod
Olsen understreger, at også hun finder det
fornuftigt at give politiet efterforskningsmidler, der afspejler den teknologiske udvikling
og det ændrede trusselsbillede. Men det kan
sagtens lade sig gøre uden at gå på kompromis med retssikkerheden, mener hun:
»I Danmark har politiet omfattende mulighed for at overvåge navngivne personer og
persongrupper, men kun efter domstolsprøvelse og ved konkret mistanke. Det kræver en anden tilrettelæggelse af politiarbejdet, men jeg mener ikke, at det stiler politiet
dårligere i forhold til at forebygge og efterforske terror. Til gengæld giver det borgeren
øget retssikkerhed,« siger hun.
Kombinationen af vores cpr-nummersystem og politiets øgede adgang til at hente oplysninger om os hos myndigheder og private
firmaer er ifølge Birgitte Kofod Olsens mening et stort problem, som bedst løses ved, at
borgerne i større udstrækning gives råderet
over deres egne personoplysninger.
Selv Facebook overvåges og lagres
Hun forestiller sig en model, hvor der ikke i
udgangspunktet er lagret en masse oplysninger om borgerne knyttet til deres cpr-nummer. Men at den enkelte borger i stedet selv
kan være med til at bestemme, hvilke oplysninger myndighederne skal have om ham eller hende. Det skulle så være op til den enkelte, om man vil give myndighederne de oplysninger, der er nødvendige for, at det f.eks. kan
afgøres, om man har ret til bestemte sociale
ydelser. Indtil videre anser hun dog den vision for at være ren ønsketænkning.
»Jeg ser ikke tegn på, at det kan lade sig gøre. Tværtimod bevæger vi os i retning af registrering og dermed potentiel overvågning, og
jeg har svært ved at se, hvad der kan få flertallet af danskerne til at vågne op. Det skulle da

lige være den stigende bevidsthed om, at private aktører kan udnytte de mange lagrede
oplysninger til kommercielle formål. De fleste reagerer, når de finder ud af, at de oplysninger, de har lagt ind på Facebook, bliver opbevaret, selv efter at de har slettet deres profil, og at de efterfølgende kan udnyttes til
kommercielle formål. Måske vil det langsomt
dæmre for folk, at vi er ved at udvikle samfund, hvor de elektroniske spor, vi efterlader,
kan samles og bruges på en helt anden måde,
end vi selv ønsker eller vælger.«
Lene Espersen understregede dog flere
gange i sin tid som minister, at regeringen ikke ønskede at skabe et overvågningssamfund. I forbindelse med lanceringen af VK-regeringens anden anti-terrorpakke i 2006 sagde hun blandt andet:
»Ingen ønsker et overvågningssamfund,
hvor hvert eneste gadehjørne er overvåget.
Men det kan være nødvendig for politiet –
hvis der sker et terrorangreb – at kunne identificere gerningsmændene. Det er et spørgsmål om at finde den rette balance – og målrette overvågningen til de steder, hvor det er relevant.«

Som reaktion på terrorangrebet 11. september
2001 fremlagde SR-regeringen på opfordring
fra USA en antiterrorpakke, som blev vedtaget i
maj 2002 under VK-regeringen. Pakken bestod
af ændringer og tilføjelser i en række love, bl.a.
straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og udlændingeloven.
Blandt de mest markante elementer i pakken
var:
En ny terrorismeparagraf,
§ 114, blev tilføjet i straffeloven. Overtrædelse
kan give straf op til fængsel på livstid.
En række paragraffer om støtte af nogen, som
kan være indblandet i terrorisme, blev indført.
Alle internetfirmaer og
teleudbydere blev pålagt at registrere og opbevare oplysninger om brugernes trafik på internettet.
Politiet fik mulighed for at lave flere hemmelige
ransagninger på grundlag af en enkelt ransagningskendelse.
Asylsøgere kan blive afvist og flygtninge sendt
ud af landet, hvis PET vurderer, at de udgør en
sikkerhedsrisiko for staten.

Fakta Terrorpakke 2
I 2006 blev endnu en antiterrorpakke vedtaget:

Læs mere:
’Menneskeret i Danmark – Status 2007’,
Institut for Menneskerettigheder, januar 2008.
Kan downloades fra http://menneskeret.dk/files/
pdf/STATUS%202007%20final.pdf
Birgitte Kofod Olsen og Rikke Frank Jørgensen
(red.): ’Overvågning eller omsorg.
Privatlivsbeskyttelse i IT-samfundet’
Forlaget Thomson, København, 2005.
www.menneskeret.dk

Den gav bl.a. politiet mulighed for at indhente
personoplysninger fra alle offentlige myndigheder.
Pakken gav også Politiets Efterretningstjeneste adgang til adskillige oplysninger om
flypassagerer.
Den kriminaliserede ikke bare oplæring i og rekruttering til noget, der kan ende med terrorhandlinger, men også det at lade sig oplære eller hverve.
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Terrorlovens
paragraffer er
skabt i panik
Den danske anti-terrorlovgivning er sjusket
og vag. Konsekvensen er, at skyldige kan gå fri,
samtidig med at alt for mange bliver hevet
i retten, vurderer professor i strafferet
Jørn Vestergaard
af Malene Fenger-Grøndahl
Se et fiskenet for dig. Det er kæmpestort og
består af store masker. Du kaster det langt ud
på havet i håb om at fange en ny slags rovfisk,
som truer hele havets økosystem. Du hiver
nettet i land og finder et væld af store og små
fisk. De fleste må du smide ud igen, og flere af
de store rovfisk slipper fri, fordi nettet ikke er
stærkt nok. Omtrent sådan er det billede, professor i strafferet Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet tegner af virkningerne af
den danske anti-terrorlovgivning.
»Anti-terrorlovgivningen er i mine øjne
resultatet af en forhastet politisk proces præget af panik. Det virker ikke gennemtænkt, og
resultatet er, at vi har en lovgivning, som både
kan ramme meget bredt, men også kan være
svær at bruge til at ramme det, vi egentlig vil
bekæmpe,« siger han.
Daværende justitsminister Lene Espersen
(K) afviste dog allerede ved lanceringen af
den anden terrorpakke i 2006 (den første blev
vedtaget i Folketinget i juni 2002, red.), at forslagene var præget af hastværk:
»Vi har haft en meget, meget grundig proces kørende, så jeg synes bestemt ikke, at der
er noget, der er hastet igennem. Vi har arbejdet på det her i ni måneder. Terrorhandlingerne i London var i juli 2005. Jeg kunne forstå,
hvis der var nogen, der mente, at vi var for
langsomme,« sagde hun dengang.

gørende organisation, som siden viser sig også at have forbindelser med væbnede oprørere? Begge dele kan – afhængig af, hvordan
man tolker paragrafferne – være kriminelt.
Derfor risikerer vi, at anklagemyndigheden
føler sig forpligtet til at rejse en lang række sager med meget lidt substans, og hvor det er
næsten umuligt at bevise, at de anklagede har
været i gang med at planlægge eller medvirke
til terror. Det er jo meget svært at bevise, at
den slags handlinger, vi taler om her, er en forberedelse eller tilskyndelse til terror,« siger
juraprofessor Jørn Vestergaard og tilføjer, at
flere af de danske terrorsager, bl.a. Glasvej-sagen, Glostrup-sagen og Odense-sagen, netop
har været præget af, at det har været svært for
anklagemyndigheden at bevise de anklagedes skyld, og at der derfor også har været en
række frifindelser.
»Det er positivt, at dommerne ikke lader
sig presse til at dømme folk skyldige, når der
ikke er klare beviser. Men samtidig siger det
noget om, at lovgivningen er så upræcis, at
det kan være svært at få skyldige dømt,« siger
Jørn Vestergaard.

Kopieret fra konventionstekster
De vage formuleringer i straffelovens bestemmelser om terror stammer for en stor del
fra konventioner om terrorforebyggelse og bekæmpelse fra bl.a. FN, EU og Europarådet.
Den danske regering har kopieret dele af konventionsteksterne direkte ind i dansk lov og
har argumenteret for, at det er en måde at sikKriminelt at oplære
re, at Danmark lever op til sine internationale
Ikke desto mindre er resultatet ifølge Jørn Ve- forpligtelser.
stergaard ikke overbevisende, fordi lovgivMen det er Jørn Vestergaard uenig i:
ningen både er meget vidtgående og samtidig
»Konventionstekster er brede og vage og
vag.
egner sig ikke til
»Det sæt af paragraffer i
at blive skrevet
Anti-terrorlovgivningen er i mine direkte ind i en
straffeloven, der handler
om terrorisme, gør det ik- øjne resultatet af en forhastet politisk lovtekst. Ideen
ke kun kriminelt at udføre proces præget af panik. Det virker
med konventerrorhandlinger, men ogtionstekster er
så at medvirke til eller til- ikke gennemtænkt, og resultatet er,
netop, at de kan
skynde andre til terror el- at vi har en lovgivning, som både kan
danne grundlag
ler oplære nogen i noget, ramme meget bredt, men også kan
for mere præcisom kan bruges til at udføse formulerinre terrorisme. Det er me- være svær at bruge til at ramme det,
ger, som de enget vagt beskrevet, og det vi egentlig vil bekæmpe
kelte lande kan
betyder, at det er meget
udarbejde, så de
Jørn Vestergaard,
svært for borgerne at vide,
passer til netop
juraprofessor
hvad der falder ind under
deres
lovgivparagrafferne. Er det terning. Den løsrorisme at lave kemiforning har man
søg, som måske kan give
valgt i blandt anøvelse i noget, der kan brudet Norge, Sveges ved et terrorangreb? Er
rige og Finland,
det ulovligt at støtte en velhvor antiterror-

”

lovgivningen også er ret vidtgående, men meget mere præcis og gennemtænkt end den
danske,« siger han.
Stadig panikstemning
Jørn Vestergaard påpeger, at straffelovens paragraffer om terror har stor betydning, fordi
de også har konsekvenser for, hvordan anden
lovgivning om terrorisme bliver tolket.
»Politiets muligheder for at aflytte og ransage og indhente oplysninger om borgerne
uden dommerkendelse kommer nu til at gælde et meget større område, fordi det ikke kun
handler om direkte mistanke om terror, men

også om sager, hvor nogen er i gang med noget, der måske på en eller anden måde en eller
anden gang kan påvirke andre til at planlægge
terror.«
Jørn Vestergaard efterlyser en grundigere
debat om formålet med anti-terrorlovgivningen og opfordrer politikerne til at lytte til de
juridiske eksperter, der op til vedtagelsen af
begge anti-terrorpakker advarede om, at forslagene var for upræcise. Men han har ikke
den store tillid til, at politikerne vil kigge kritisk på deres ’fiskenet’.
»Stemningen er stadig præget af panik og
et behov for at vise handlekraft i stedet for at
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Anti-terrorlove
Fakta Danske terrorsager
Terrorsagen fra Glasvej:
To mænd blev i oktober 2008 fundet skyldige i
at planlægge et terrorangreb. Mændene havde
fremstillet sprængstof. De fik henholdsvis
12 og 7 års fængsel.
Trusler mod avistegner:
Tre mænd blev i februar 2008 anholdt på mistanke om, at de planlagde at dræbe tegneren
Kurt Westergaard, der tegnede karikaturen af
Muhammed med bomben i turbanen, som
oprindeligt blev trykt i Jyllands-Posten i september 2005. En marokansk-dansker anholdes
i forbindelse med drabsplanen, to tunesere sigtes for at være til fare for statens sikkerhed og
frihedsberøves med henblik på udvisning. En er
rejst frivilligt til ukendt land, en er på tålt ophold.
Fighters + Lovers:
Seks aktivister fra tøjfirmaet Fighters + Lovers
blev i september 2008 dømt for at have samlet
penge ind til oprørsbevægelserne FARC og
PFLP via salg af T-shirts. To personer fik hver
seks måneders fængsel. Dommen er anket til
Højesteret.

Jeg kan ligeså godt tale rent ud af
posen: Dansk Folkeparti er ved at få
nok af Hans Jørgen Bonnichsen.
Pia Kjærsgaard
I terrordebatten er Hans Jørgen Bonnichsen blevet
kaldt en „naivist“ og en „lallende idiot“ af sine modstandere. Men han har 41 års erfaring „i marken“,
først på Rejseholdet, siden som chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste. Her forklarer
han, hvorfor han ikke afviser at tale med imamer.
Hvorfor „kammeratlige samtaler“ med radikaliserede unge er bedre og billigere end terrorretssager. Og hvorfor fornuften er en bedre rådgiver end
frygten i terrorens tidsalder.

Tamil-organisation TRO:
Tamils Rehabilitation Organisation (TRO) fik i
februar 2008 beslaglagt 45.000 kroner, fordi
organisationen mistænkes for at støtte oprørsbevægelsen De Tamilske Tigre, der står på EU’s
terrorliste. Sagen efterforskes.
Foreningen Oprør:
Talsmanden for Foreningen Oprør blev i oktober 2006 tiltalt for at have overført penge til
oprørsbevægelserne FARC i Colombia og PFLP i
Palæstina. Sagen har ligget stillet, bl.a. fordi
den tiltalte er syg.
Mansour-sagen:
Islamisten Said Mansour blev i april 2007
idømt tre år og seks måneders fængsel for at
opfordre til terror via film og cd’er, der opildnede til at deltage i voldelig hellig krig – jihad.
Terror-sagen fra Glostrup:
Fire unge mænd blev tiltalt for at have samarbejdet med en dansk-tyrker og en svensk-bosnier, der blev dømt for terrorplaner i Sarajevo i
Bosnien. En af de tiltalte fik syv års fængsel, de
øvrige blev frifundet.
Terror-sagen fra Odense:
Syv personer blev i september 2006 anholdt i
Vollsmose og sigtet for at have anskaffet effekter til at fremstille bomber. Fire blev tiltalt og
tre kendt skyldige i november 2007. Efter ankesagen i Højesteret fik to af de dømte 12 års
fængsel, den tredje fik 5 år.
Støtte til Hamas:
Foreningen al-Aqsa i Danmark blev i marts
2007 frifundet i Byretten for at yde økonomisk
støtte til den palæstinensiske bevægelse Hamas, som står på EU’s terrorliste. I februar
2008 blev foreningen frifundet for samme sigtelse i Landsretten.

Bevæbnet politi i stort tal udkommanderes foran
de domhuse, hvor de tiltalte i de danske sager om
terrorisme skal prøves. Her ses en del af den
sikkerhedsforstaltningerne ved retten i Glostrup
under den såkaldte Glasvejs-sag.
FOTO: RUNE EVENSEN/SCANPIX

handle velovervejet, og det er klart, at hændelser som de seneste i Mumbai her for to
uger siden er med til at forstærke den stemning. Så jeg tror, at der kommer til at gå en rum
tid, inden vi får en fornuftig præcisering af
terrorlovgivningen,« siger professor i strafferet Jørn Vestergaard.

Isra:
I sommeren 2005 blev hjælpeorganisationen
Independent Scandinavian Relief Agency renset for anklager om at yde støtte til en terrororganisation. Isra var havnet på den amerikanske terrorliste i efteråret 2004 og fik dengang
indefrosset sine midler til udviklingsprojekter i
Afghanistan. Midlerne blev frigivet, da
Isra blev renset for mistanske og anklager.
Roj-tv:
Dansk politi efterforsker på mindst 3. år den
kurdiske tv-station Roj-tv, som har adresse i og
sender fra København til den kurdiske del af
Tyrkiet. Roj-tv mistænkes for at modtage penge fra den kurdiske separatistbevægelse PKK,
der står på terrorlister i USA og EU.

Hans Jørgen Bonnichsen
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Fjendebilleder

Ses terroristen
kun som ond,
er kampen tabt
Vores billede af terroristen som absolut ond
driver os ud i en krig, vi ikke kan vinde. Hvis vi
turde undersøge terroristernes motivation og
målsætning, ville vi have langt større succes i
kampen mod terror. Det mener idéhistoriker
Mikkel Thorup, der har undersøgt antiterrorismens historie
af Malene Fenger-Grøndahl
»Al-Qaeda er en af de terrororganisationer
gennem tiderne, som har skrevet og ytret sig
mest om sine politiske holdninger og motivationen bag terrorhandlingerne. Derfor er det
oplagt at læse deres tekster og analysere dem
som politiske budskaber, hvis vi vil forstå baggrunden for terrorismen og finde frem til den
bedste måde at forebygge den på. Men lige akkurat den tilgang bliver anset for moralsk anstødelig. Giver man sig i kast med den slags,
risikerer man at blive anklaget for landsforræderi, terrorsympatier eller det, der er værre.«
Udmeldingen kommer fra Mikkel Thorup,
der er ph.d. og adjunkt ved Institut for Filosofi, Afdeling for Idéhistorie på Aarhus Universitet. Han har gennem en årrække beskæftiget sig med fjendebilleder og antiterrorisme,
og det er hans klare overbevisning, at vi i den
vestlige verden har tegnet et så endimensionalt billede af terroristen, at vi samtidig har
malet os selv op i et hjørne, hvorfra det er mere end vanskeligt at komme terrorismen til
livs på en konstruktiv og effektiv måde.
Den påstand uddyber Mikkel Thorup:
»Det billede, politikere og medier tegner
af islamistiske terrorister, i særdeleshed af alQaeda, er et billede af absolut ondskab. Et billede af en gruppe vanvittige islamister, hvis
væren er ren ondskab. De er drevet af lyst til at
dræbe, intet andet. Vi fratager dem enhver rationalitet og politisk motiveret handlen og
placerer dem dermed i en kategori helt for sig
selv,« siger Mikkel Thorup.
Pirater og giftmordere
»Den særlige kategori, som vi placerer terroristen i, har vi tidligere i historien placeret pirater og giftmordere i. Det er en måde at lave
en klar skillelinje mellem ondt og godt, som
gør det nemmere at bekæmpe fjenden uden
moralske anfægtelser. Ved at beskrive fjenden som ren ondskab gør vi det legitimt at udslette vedkommende uden at overveje, om
der er andre muligheder. Vi kan så at sige dræbe uden at begå mord, og vi kan føre krig uden
at føle os forpligtet til at følge krigens regler.«

I tidligere tider blev pirater udpeget som
en fjende, der havde sat sig uden for alle kategorier, og som det derfor var legitimt at dræbe
uden hensyn til almindelige regler for krigsførelse. Faktisk blev det anset for en pligt for
alle stater at udslette piraterne, også i forebyggende angreb. Samme logik ligger i dag
bag krigen mod terror, og konsekvensen er
ifølge Mikkel Thorup blandt andet skandalen
om fangemishandling i Abu Ghraib-fængslet
og forholdene på Guantánamo-basen på Cuba, hvor Genève-konventionens regler for behandling af krigsfanger ikke efterleves.
Dansk ramaskrig om PET’s dialog
Også i en dansk sammenhæng er der ifølge
Mikkel Thorup eksempler på, at billedet af
terroristerne som en særlig kategori af onde
og irrationelle sætter sig spor i den offentlige
debat og i konkrete tiltag inden for lovgivning
og politik.
»Det viste sig for eksempel i det ramaskrig,
der rejste sig, da Politiets Efterretningstjeneste foreslog, at vi ved at ændre den måde, vi taler om islam og terrorisme, kunne være med
til at forebygge radikalisering af unge muslimer. Det blev opfattet som moralsk anstødeligt og et ’knæfald for terroristerne’. Et andet
eksempel er forslaget om at gå i dialog med de
ekstremistiske miljøer, som også er blevet
mødt med fordømmelse. Dansk Folkeparti
har jo ligefrem anklaget tidligere PET-chef
Hans Jørgen Bonnichsen for at være for blødsøden i sin tilgang til radikale kræfter og dermed for at agere landsskadeligt, altså både
amoralsk og ulovligt,« siger Mikkel Thorup.
»Ser man kampen mod terrorisme som en
krig mod en fjende, som kun forstår voldens
sprog, er ethvert skridt i retning af dialog selvfølgelig også ulogisk og farligt. Så de voldsomme reaktioner på dialog-tiltagene er på
sin vis forståelige nok. Men spørgsmålet er,
om det overhovedet giver mening at fastholde ideen om, at vi står over for en fjende, som
ikke kan tilskrives andet end ondskab og destruktiv blodrus. Jeg mener ikke, at det giver
mening, ligesom jeg heller ikke kan tilslutte
mig ideen om, at vi er i krig. Vi står over for en
udfordring, men vi er ikke i en krigstilstand,
og derfor behøver vi heller ikke at gribe til for-

hastede løsninger og nøjes med at benytte os
af militære og politimæssige midler i vores
forsøg på at forebygge og bekæmpe terrorismen,« siger Mikkel Thorup.
Han nævner den såkaldte ’tuneserlov’ om
udlændinges tålt ophold som et eksempel på,
hvordan lovgivning her senest hastes igennem med henvisning til, at vi er i en særlig
undtagelsestilstand, hvor almindelige procedurer med tid til eftertanke og diskussion kan
sættes ud af kraft. Også de såkaldte ’terrorpakker’, som af jurister blev kritiseret for at
være forhastede lovændringer, er efter hans
mening eksempler på, at vi lader os drive
rundt i manegen af en stemning, som vi i høj
grad selv pisker op.
»Krigsretorikken er kontraproduktiv i forhold til at arbejde langsigtet med de her ting,

fordi den udgrænser alle forsøg på at forstå
radikaliseringen. Men det er netop ved at forstå den, at vi kan udvikle metoder til at forhindre den. Vi er nødt til at forstå, hvorfor unge
muslimer i Danmark kan føle sig så anfægtet
af de lidelser, muslimer i Irak udsættes for, at
de er parate til at sprænge bomber i Londons
undergrundsbane. Hvorfor tror de, at de kan
ændre på forholdene i Mellemøsten ved at lave terror i Europa? Hvorfor er der unge i
Vollsmose og København, der mere end flirter med tanken om terror og som oplever at
være i en krigssituation, som de føler, driver
dem til voldelige handlinger? Der ligger en logik bag, som vi bør forsøge at sætte os ind i. Ikke for at undskylde den, men for at få et bedre
grundlag at forebygge på,« siger han.
Han påpeger, at al-Qaeda oprindeligt ret-
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Fjendebilleder
De fleste er enige om, at al-Qaeda ikke vil
forsvinde, hvis vi går i dialog med dem. Men den
totale udryddelse af ekstremister betyder, at vi er i
gang med en krig, der aldrig vil slutte. Her ses en
palæstinensisk tilhænger af Islamisk Jihad med sin
åndelige vejledning, Koranen, i hånden ved en
massemøde i Nablus på Vestbredden.
FOTO: ABED OMAR QUSINI / SCANPIX

dem ikke som politiske aktører. Det er efter
min mening en stor fejl, for derved udelukker
vi politiske løsninger. Tilbage står kun den totale udryddelse, hvilket betyder, at vi er i gang
med en krig, der aldrig slutter,« siger Mikkel
Thorup. Helt så galt tror han dog ikke, at det
går. Dels er der tendenser, der trækker i retning af en mere nuanceret forståelse af terroristerne, dels mener han, at vi vil nå til et
punkt, hvor begge parter i ’terrorkrigen’ vil
blive udmattede og gribe til andre, mindre radikale midler.
»Vi har set det med 1970’ernes ’røde’ terrorister, hvoraf mange blev så udmattede af den
konstante krigsførelse, at de gik ud af bevægelserne. Nogle ændrede sågar holdning og
blev indlemmet i det politiske system, hvor
vold ikke er en legitim kampform. Det samme
kan ske med nutidens terrorister,« siger han
og peger på, at der i Norge og Sverige forskes
i, hvordan tidligere nynazister og radikale islamister kan bringes til at ændre holdning.
»Erfaringerne derfra tyder på, at selv de
mest radikaliserede kan bringes til at ændre
holdning. Også i Egypten er der eksempler,
som peger i den retning. Der er man begyndt
at inddrage statens imamer i en dialog med
fængslede islamister. Det er faktisk lykkedes
at få en del af disse islamister, som er dømt for
vold mod staten, til at afsværge vold som
kampmiddel. De har sågar skrevet tekster,
som nu bruges til at påvirke unge i de islamistiske miljøer.«

tede deres vrede mod de mellemøstlige regimer, som de anså – og stadig anser – for korrupte og uislamiske, og som de ønsker udskiftet med islamiske styrer, der kan være med til
at genskabe en form for islamisk renhedstilstand.
En krig der aldrig slutter
Men efterhånden ændrede al-Qaeda strategi
og anser nu en nedkæmpelse af de vestlige
magter, der støtter de mellemøstlige regimer,
for at være første skridt på vejen.
»Når der sprænger bomber på banegårde
og hoteller i Vesten, tror vi logisk nok, at terroristernes vrede retter sig mod os. Vi overser, at vi i terroristernes øjne står i vejen for
det egentlige mål. I det hele taget ignorerer vi,
at terroristerne har et mål. Vi anerkender

Amerikansk tradition vi kan lære af
I USA, hvor retorikken på højeste politiske
plan afspejler en total udgrænsning og umenneskeliggørelse af terroristerne, er der også
eksempler på dialogbaserede tiltag.
»Det amerikanske militær har i sine interne instrukser en ret nuanceret tilgang til terroristerne og opererer ud fra en forudsætning om, at fjenden er rationelt tænkende og
har en politisk målsætning, som man kan afkode og basere sit arbejde på. Desuden er der
i USA en helt anden tradition for at inddrage
religiøst baserede og ekstremistiske grupper
i den offentlige og politiske debat. Den tradition mener jeg, at vi kan lære meget af i Danmark, hvor kanalerne ind i det politiske liv i
virkeligheden er ret snævre, fordi der er nogle ganske bestemte koder, man skal overholde, for eksempel omkring adskillelse af religion og politik,« siger Mikkel Thorup.
Han understreger, at vores tendens til at
udgrænse fjenden kan anskues som en sund
reaktion og et forsøg på at bevare et klart moralsk kompas. Men han mener samtidig, at det
er nødvendigt at sætte spørgsmålstegn ved
de fastlåste fjendebilleder og åbne op for en
undersøgende tilgang til terrorismen som
fænomen.
»Jeg hævder ikke, at al-Qaeda vil forsvinde, hvis vi går i dialog med dem. Jeg tror faktisk ikke, at vi kan give al-Qaeda-ledelsen noget, som stiller dem tilfreds. Men jeg tror, at vi
kan forhindre en fortsat tilgang til bevægelsen, hvis vi undersøger, hvad der ligger bag radikaliseringen. Vi skal turde kigge på deres
kritik ud fra en forudsætning om, at selv ’de
onde’ kan have nogle pointer, og at de ligesom
os andre handler ud fra en anden motivation
en ren ondskab.«
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Gå i dybden
med terror på
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Mediekritik

Mediernes
vagthunde
på vildspor
Siden 11. september 2001 er antallet af terrorhistorier i de danske medier
eksploderet. Kritikere mener, at journalisterne har købt politikernes
dagsorden og ofret den kritiske sans på terrorkrigens alter
af Karina Søby Madsen
Onsdag den 15. februar 2006 har et par unge
danske mænd på 30 og 32 år netop fået udleveret deres boardingpas i Københavns Lufthavn. De to kammerater skal på solferie til
den spanske by Malaga og er i godt humør.
Den 32-årige spørger i sin ven, om han nu også har husket bomberne. Politiet bliver tilkaldt, og den 32-årige bliver taget med til afhøring på stationen. Efterfølgende afviser flyselskabet at flyve med den 30-årige kammerat, så også han må blive hjemme i det vintermørke Danmark.
Efter angrebet på USA den 11. september
2001 har terrorfrygten sat sig igennem på
mange planer i det danske samfund, og det,
der kunne lyde som en uskyldig spøg, bliver
taget bogstaveligt og dødsens alvorligt.
Årsagerne til den udbredte terrorfrygt kan
være mange, men medierne har spillet en afgørende rolle, fordi de ofte har viderebragt
selv små og ubetydelige nyheder, alene fordi
de har en relation til begrebet terror.
Enden er nær
Det mener cand.mag. i medievidenskab Mi-

Fakta Terror i medierne
Eksplosion i medierne
En Infomediasøgning på ordet ’terror’ i dagbladene B.T., Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske Tidende og Information for perioden 11.09.1994-11.09.2001 giver 8.258 artikler. Mens en søgning for perioden
11.09.2001-11.09.2008 giver 31.855 artikler.
En stigning på godt og vel 285 procent.
Danmark som terrormål
I en Gallupmåling fra juli 2005 svarede tre ud af
fire danskere, at de finder det meget eller overvejende sandsynligt, at Danmark i den nærmeste fremtid bliver mål for terrorhandlinger udført af fundamentalistiske, islamiske grupper.
Mindre end et år tidligere forudsagde kun godt
halvdelen af danskerne et tilsvarende angreb.
KILDE: ’IRAK-STØTTE TRODS FRYGT FOR TERROR’,
BERLINGSKE TIDENDE, 12.07.2005

Dansk verdensrekord i terrorfrygt
I en undersøgelse foretaget af AC Nielsen
i 2006 hedder det, at danskerne har verdensrekord i terrorfrygt. Flere end hver fjerde dansker nævner terrorisme som en ud af deres to
største bekymringer i livet.
KILDE: ’DANMARK HAR VERDENSREKORD I TERRORISMEFRYGT’,
POLITIKEN, 08.09.2006

chael Søby Andersen, der i sin specialafhandling Terroren er nær! har gennemtrawlet og
analyseret terrorismebegrebet i udvalgte
danske aviser. »Der er ingen tvivl om, at terror er blevet godt stof. Sensationelt og pirrende. Det betyder selvsagt, at journalisterne får
noget ud af at holde gryden i kog – simpelthen
fordi det sælger aviser.«
En infomediasøgning kan bekræfte tendensen. En søgning på ordet ’terror’ i seks store danske dagblade viser, at der er en stigning
i antallet af artikler om emnet på godt 285 procent, hvis man sammenligner en syvårig periode før 11. september 2001 med en syvårig
periode efter 11. september 2001.
Årsagen til den eksplosive stigning skal
ifølge Michael Søby Andersen blandt andet
findes i det faktum, at den amerikanske regering efter 11. september 2001 har fået monopol
på at definere det skete og dermed monopol
på det sprog, der skal beskrive det:
»Medierne har simpelthen overtaget politikernes – og altså især George Bushs – diskurs«, siger han.
En tilsvarende konklusion drager medieforskerne Nete Nørgaard Rasmussen og
Mark Ørsten i deres analyse af de danske mediers dækning af Irak-krigen:
»De danske medier forsøgte at præsentere
et alternativt og uafhængigt billede af krigen.
Men i sidste ende var de ikke i stand til at forblive uafhængige af hverken de danske eller
de udenlandske politiske dagsordener – eller
af de militære kilder i den koalition, Danmark
var en del af,« lyder deres konklusion.
Helt konkret betyder det, at de danske
medier fra efteråret 2001 har fået en ny dagsorden, som vel at mærke ikke er sat af chefredaktørerne eller den øvrige redaktionelle
ledelse:
»Efter det, vi kalder 11. september, fik vi en
helt ny referenceramme, som centrerer sig
omkring begrebet terror. Denne referenceramme indeholder begreber som ’krigen mod
terror’, »enten er I med os, eller også imod
os«, ’terrorens tidsalder’ osv. Der er blevet
opbygget en hel sprogpakke til at beskrive
det, vi oplever i verden. Men sproget former
også verden – og vi indretter os derefter,« siger Michael Søby Andersen.
Bushs dagsorden smitter af
At terror er blevet en gangbar referenceramme i nyhedsstrømmen bliver tydeligt, når artikler ses efter i sømmene. Dagbladet Information er et eksempel på, hvordan en avis,
der i sin redaktionelle linje ofte tager afstand
fra den såkaldte ’krig mod terror’, alligevel benytter det begrebssæt, der er opstået i kølvandet på 11. september 2001.
I en leder fra 2006 med titlen »Der kom-

mer flere« benyttes ordet ’terror’ fem gange –
som »Vestens krig mod terror«, »Terrorkrigen«, »terror-prædikatet«, »terrormistænkte« og »terrorgrupper«. Alle disse udtryksmåder er henvisninger til George Bushs lancering af en ’krig mod terror’. Desuden trækker en sætning som »for dette drejer sig ikke
bare om nogle strategiske og militære styrkeforhold, men om sammenstød mellem kulturer og livssyn« veksler på begrebet »civilisationernes sammenstød«, et begreb skabt af
den amerikanske politolog Samuel Huntington, der er forfatter til bogen med netop titlen
Civilisationernes sammenstød.
Selv om lederen udformes som en kritik af
Vestens måde at tackle Mellemøsten på og indirekte af ’krigen mod terror’, får begrebet
terror paradoksalt nok til en prominent placering i teksten. Terrorkrigen fremstilles som
et faktum, og terroristen dermed også som
reelt eksisterende – uden at det ekspliciteres
nærmere, hvem terroristen er, ud over at denne må være lokaliseret i Mellemøsten.
Angreb uden varsel
Der findes mange lignende eksempler på,
hvordan terrordiskursen skævvrider historierne i dagbladsartiklerne. Lektor i medievidenskab Michael Søby Andersen nævner
en artikel fra Politikens hjemmeside den 25.
november 2008. Her lyder overskriften »Ritt:
Terrorberedskabet er i fare«.
Artiklens hovedbudskab er, at der er udsigt til færre ambulancer i København fremover. Men i stedet for blot at fortælle den historie, indledes artiklen med en terrorreference.
Et andet eksempel er artiklen »Ny vurdering: Øget risiko for terror i Danmark« i Berlingske Tidende den 11. april 2008. I artiklen
refereres der til en PET-rapport, der angiver,
at truslen især kommer fra områder, hvor militante ekstremister er aktive, Nordafrika,
Mellemøsten, Pakistan og Afghanistan. Ved
udelukkende at lokalisere ’fjenden’ geografisk, men ikke konkretisere den yderligere,
tegnes et billede af en diffus fjende, som potentielt kan angribe når og hvor som helst.
Dette bliver understreget af, at journalisterne
anfører, at et »terrorangreb kan finde sted
uden varsel«. Det er strengt taget blot en konstatering af et indlysende faktum, men ved at
anføre det direkte pirker journalisterne til en
angst for det frygteliges mulige komme.
Artiklen kommer også med et bud på, hvor
et eventuelt terrorangreb i Danmark vil finde
sted og angiver ikke overraskende, at det nok
vil ske et offentligt sted, hvor mange mennesker er samlet, eksempelvis trafikknudepunkter – ligesom det var tilfældet i Madrid i
2004 og London i 2005.

Dermed italesætter journalisterne en udbredt utryghed i
dele af befolkningen ved at befinde
sig eksempelvis i metroen i København, og desuden skabes en tæt forbindelse mellem de tre storbyer: Ligesom mange hundreder døde ved
bombesprængningerne i Madrid og
London, vil mange hundrede potentielt dø på f.eks. Nørreport i København. I artiklen citeres PET’s
tidligere operative chef Hans Jørgen Bonnichsen også for følgende: »Det er en meget markant opgradering af trusselsvurderingen.«
Men artiklens sidste sætning underminerer til dels artiklens generelle billede af en
stærkt øget terrortrussel: »Selv om terrortruslen er øget gennem de seneste år, anfører
PET i vurderingen af terrortruslen, at muligheden for terror i Danmark stadig er meget
begrænset,« hedder det.
Forstærket selvsving
Professor Ole Wæver er leder af det nyoprettede tværfaglige Centre for Advanced Security Theory (CAST) på Statskundskab ved Kø-

”

Rent diskursivt er terror
simpelthen kommet til at betyde
vigtigt. Ordet udløser en
forstærkereffekt. De danske
terrorsager får uforholdsmæssig stor
opmærksomhed. Der er ingen
målestok, der tilsiger, at
terrorsagerne skal blæses sådan op.
På den måde kan man sige, at der er
tale om en form for selvsving i de
danske medier
Ole Wæver,
leder af Centre for Advanced
Security Theory
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benhavns Universitet.
Her forsøger en række forskere at finde et
tværfagligt sprog, der kan gøre, at trusler som
terror og klimaforandringer kan vurderes og
omgås på en mere hensigtsmæssig måde. Ole
Wæver udtaler:
»Terror har fået en særligt magisk klang.
Det betyder, at hvis ordet indgår i en artikel,
så markeres den som vigtig. I vores eget lille
fredelige samfund, hvor der sjældent sker noget virkelig spændende, markerer ordet ’terror’ en abstrakt og apokalyptisk faktor. Rent
diskursivt er terror simpelthen kommet til at
betyde vigtigt. Ordet udløser en forstærkereffekt.«
I forhold til den konkrete dækning af terrorsager i landets medier siger Ole Wæver:
»Mens dækningen af den internationale
terror efterhånden – i modsætning til det første årstid efter 11. september 2001 – har fundet
et leje, hvor den behandles på linje med andre
dramatiske begivenheder, så får de danske
terrorsager uforholdsmæssig stor opmærksomhed. Der er ingen målestok, der tilsiger, at
terrorsagerne skal blæses sådan op. På den
måde kan man sige, at der er tale om en form
for selvsving i de danske medier.«
Lukning af åbne samfund
Et er dog, at terror er et varmt emne i medierne. Noget andet er, om det har indflydelse på
samfundet og på os som mennesker? Ole
Wæver mener, at der er tale om en splittelse
mellem, hvad vi accepterer som en politisk

abstrakt måde at skildre verden på, og hvordan vi imødekommer den følelsesmæssigt og
praktisk i vores hverdag:
»Terrorfrygten er mest af alt en politisk
virkelighed, som får indflydelse på os som
offentlige individer på den måde, at vi accepterer den indførte anti-terrorlovgivning
uden den store debat. Til gengæld får den ikke nogen indflydelse på os som private – vi
kører stadig med metroen til Nørreport.«
Michael Søby Andersen understøtter tesen om, at forventningen om et terrorangreb
har betydning for, hvordan vi forestiller os, at
samfundet kan og bør indrettes:
»Sprog er med til at definere vores virkelighed. Terroren er nær, lige omkring os – i
sproget. Det har en betydning, fordi vi former
samfundet efter det, vi frygter, vil ske. Den
måde, vi taler om terror på, er medvirkende
til, at vi gør vores samfund mere lukket. Den
er årsag til, at vi for eksempel kun må have 100
milliliter væske med i håndbagagen på flyveturen. Den er årsag til tvivlsom lovgivning og
til, at det er blevet sværere at komme ind på
Christiansborg. Den er desuden medvirkende til at gøre integrationen mere problematisk, fordi vi kommer til at betragte verden
igennem en ’os og dem’-optik, og fordi alle
muslimer nemt bliver sat i bås som potentielle terrorister.«

Endvidere
fremhæver han, at terrordiskursen kan flytte vores fokus og gøre os parate til at gå på kompromis med basale rettigheder: »Det er en udbredt forestilling,atnår noget er terrorisme, kan motivet kun være vanvid og ondskab. Så hvis noget er terrorisme,
skal det bekæmpes – også selv om det betyder, at vi kommer til at leve i et langt mere lukket samfund.«
Hvis vi accepterer præmissen, at terror er
blevet synonym med en sprogpakke af betydninger, der definerer de briller, vi betragter
verden med, hvordan bør vi så forholde os til
den præmis? Hvordan undgår vi fremover at
falde i terrordiskurs-fælden?
Alternativt sprogbrug
Ifølge Michael Søby Andersen er et bud, at vi
helt undlader at bruge begrebet:
»Det er betænkeligt, at journalister benytter ordet efter forgodtbefindende, især fordi
det ikke har nogen entydig definition.«
Den linje valgte det britiske nyhedsbureau
Reuters allerede i september 2001 at følge, da
de besluttede at stryge begrebet »terrorist«
fra de ansatte journalisters sprogbrug. Ifølge
Reuters udenrigspolitiske redaktør, David A.
Schlesinger, var baggrunden for beslutningen: »at den enes terrorist er den andens frihedskæmper.«
Schlesinger mente simpelthen, at ordet
terrorist var for værdiladet, og i en erkendel-

se af det uforenelige i begrebets subjektivitet og de journalistiske krav om tilstræbt objektivitet, optræder begrebet i dag kun i tekster fra Reuters,
hvis det indgår i direkte citater.
Det danske nyhedsbureau Ritzau har udstukket en tilsvarende redaktionel linje
forklarer journalist på udlandsredaktionen
Hanne Sørine Sørensen:
»Som hovedregel undgår vi at benytte ordet ’terrorist’. Hvis nogen siger terrorist, skriver vi det selvfølgelig. Derudover bruger vi
kun betegnelsen ‘formodet terrorist’, eller vi
betegner vedkommende som en, der har begået en terrorhandling. Når vi skriver om alQaeda, skriver vi terrornetværket al-Qaeda,
for det er der vist ikke nogen, der kan være uenige i. Men generelt undgår vi ordet ud fra
den betragtning, at vi ikke vil stemple nogen.«

Læs mere: mere:
Ole Wæver, ’Krigen mod terror stimulerer terroren’.
Information, 11. september 2007,
http://www.information.dk/146236
Michael Søby Andersen: ’Terroren er nær! – en
analyse af terrorismebegrebet og terrorismediskurs
i udvalgte danske aviser.’ Speciale i
Medievidenskab, 2006. Kan læses på:
www.opgavebank.dk
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Den førstehåndsdokumentation, Naomi Klein fremlægger i sit
kæmpeværk, vil være uvurderlig for fremtidens spekulationer om,
hvor den vestlige verdens frihedstriumftog helt præcist gik galt.
LOTTE FOLKE KAARSHOLM, INFORMATION

Det er svært at finde huller i denne omfattende bog. Hendes
research er enorm, og hun er i stand til at skrive klart og logisk.
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