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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL RÅDET

om de faktorer som bidrar till ett ökat stöd för terrorism och en ökad rekrytering av 
terrorister
(2006/2092(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Antoine Duquesne för 
ALDE-gruppen om de faktorer som bidrar till ett ökat stöd för terrorism och en ökad 
rekrytering av terrorister (B6-0677/2005),

– med beaktande av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artiklarna 29 och 30,

– med beaktande av avdelning IV i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 29 och 30.2,

– med beaktande av EU:s strategi för att bekämpa radikaliseringen och rekryteringen av 
terrorister av den 24 november 2005 och EU:s handlingsplan mot terrorism av 
den 13 februari 2006,

– med beaktande av rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av 
terrorism1,

– med beaktande av rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om utförandet av 
sändningsverksamhet för television (”television utan gränser”)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, 
på den inre marknaden3,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om 
rekrytering till terrorism - faktorer som bidrar till radikalisering med ökat våld
(KOM(2005)0313),

– med beaktande av Europarådets konvention om bekämpande av terrorism,

– med beaktande av Europolkonventionen, särskilt artikel 2.2,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1624(2005),

– med beaktande av artikel 114.3 och artikel 94 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2007), och av följande skäl:

  
1 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3.
2 EGT L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom direktiv 97/36/EG (EGT L 202, 30.7.1997, s. 60).
3 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
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A. Terrorismen, och i synnerhet jihadterrorismen, är idag det allvarligaste hotet mot 
EU-medborgarnas säkerhet.

B. Kampen mot terrorism måste bedrivas med strikt respekt för de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna. Dessa båda koncept är inte på något sätt oförenliga utan 
kompletterar varandra snarare, i det att försvaret för de mänskliga rättigheterna är det 
grundläggande motivet för kampen mot terrorism.

C. Terrorismen i allmänhet och jihadterrorismen i synnerhet kräver en övergripande strategi 
som omfattar inte bara kampen mot de individer som genomför attentat, utan hela 
fenomenet terrorism, från rekryteringen av terrorister till offrens situation, och som 
inbegriper den roll som det sociala nätverk spelar, som stöder och genererar terrorism.

D. Rekryteringen av terrorister och de faktorer som leder till en radikalisering med ökat våld
är mycket viktiga aspekter av terrorismen i allmänhet och av jihadterrorismen i synnerhet, 
och det är absolut nödvändigt att man på gemenskapsnivå antar en strategi som gör det 
möjligt att motverka radikaliseringen av enskilda personer.

E. Våra kunskaper om denna radikalisering är emellertid relativt begränsade, och det är 
därför nödvändigt att studera den noggrannare och att avsätta större resurser för det 
ändamålet.

F. För att förhindra radikaliseringen av enskilda personer och rekryteringen av dem av olika 
terroristgrupper måste den främsta prioriteringen vara att rasera nätverken eller gripa de 
personer som på något sätt (genom att rekrytera andra personer och träna dem, men även 
genom att sprida åsikter som kan få vissa personer att begå terroristhandlingar) och med 
hjälp av någon kanal (Internet eller andra medier, eller vid religiösa platser, fängelser och 
skolor) försöker att värva ytterligare personer.

G. Förutom anstiftan till terrorism (som EU redan betecknar som ett brott) utgör 
förhärligande (försvar) och rättfärdigande av terrorism faktorer som bidrar till en 
radikalisering med ökat våld.

H. Förhärligande (försvar) och rättfärdigande av terrorism tas inte upp i 
ramavtalet 2002/475/RIF, men det är nödvändigt att de betraktas som brott i samtliga 
medlemsstater.

I. Det finns personer på EU:s territorium vilka bidrar till radikaliseringen och som anstiftar 
till terroristhandlingar, och detta är mycket viktigt att ta i beaktande i kampen mot en 
radikalisering med ökat våld. Det är nödvändigt att undersöka möjligheterna att på 
EU-nivå anta rättsakter för att harmonisera samtliga medlemsstaters villkor när det gäller 
sådana personers inresa, vistelse och utvisning.

J. När det gäller jihadterrorismen är det, för att förhindra en radikalisering, också nödvändigt 
att verka för en dialog mellan medlemsstaternas myndigheter och de icke-radikala 
islamiska samfunden, uppmuntra deras deltagande i samhället och se till att de integreras 
fullt ut i medlemsstaternas samhällen.

1. Europaparlamentet välkomnar att rådet har antagit EU:s strategi för att bekämpa 
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radikaliseringen och rekryteringen av terrorister, och välkomnar också kommissionens 
meddelande.

2. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts under det senaste året i fråga om att 
bekämpa radikaliseringen och välkomnar också det stärkta samarbetet mellan 
medlemsstaterna liksom deras samarbete med Europol och Europeiska unionens 
gemensamma lägescentral.

3. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet i fråga om kampen mot en 
radikalisering med ökat våld och rekrytering av terrorister:

- Kampen mot terrorismen bör bli en prioriterad EU-fråga.

- Kraftiga insatser behövs för att uppmuntra vetenskaplig och akademisk forskning om 
fenomenet radikalisering med ökat våld och de finansiella medel som krävs för detta 
ändamål bör avsättas.

- Bevakningen av terroristpropagandan bör stärkas, särskilt av propagandan rörande 
jihadterrorism, som sprids via Internet och som uppmuntrar till terroristhandlingar.

– Medlemsstaterna bör uppmanas att fullt ut utnyttja de möjligheter som de 
sekundärrättsliga bestämmelserna ger.

– Övervakningen av Internet bör utökas både på nationell nivå och 
gemenskapsnivå, och man bör samarbeta med Europol på detta område.

- Spridningen av terroristpropaganda bör förhindras, särskilt propaganda rörande 
jihadterrorism genom de audiovisuella medierna. Medlemsstaterna bör uppmanas att 
fullt ut tillämpa de kontrollmekanismer som föreskrivs i direktivet om television utan 
gränser.

- Samtliga medlemsstater bör förbättra övervakningen av de platser (religiösa platser, 
skolor, fängelser) där det sprids propaganda som kan få personer att begå 
terroristhandlingar.

- Kampen mot terrorism, och särskilt kampen mot en radikalisering med ökat våld, bör 
bli en viktig del av EU:s utrikespolitik, bland annat utvecklingspolitiken och 
grannskapspolitiken.

- De medlemsstater som ännu inte har ratificerat Europarådets konvention om 
bekämpande av terrorism bör uppmanas att göra det.

- Medlemsstaterna bör uppmanas att främja informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna och Europol i fråga om kampen mot en radikalisering med ökat våld.

- Medlemsstaterna bör uppmanas att främja samhällsdeltagandet och dialogen med de 
samfund som representerar de moderata muslimerna.

- Minoriteternas integration i medlemsstaterna bör främjas och man bör undvika att de 
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isoleras eller diskrimineras.

- Rambeslut 2002/475/RIF bör ändras så att förhärligande (försvar) och rättfärdigande 
av terrorism betraktas som brott i samtliga medlemsstater, dock utan att denna ändring 
på något sätt får underminera yttrandefriheten i EU.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå de rättsakter som krävs för att 
harmonisera samtliga medlemsstaters villkor när det gäller inresa, vistelse och utvisning
av tredjelandsmedborgare vars uppträdande medför eller kan medföra en radikalisering av 
vissa personer, och på så sätt komplettera artikel 4 i rambeslut 2002/475/RIF som ålägger 
medlemsstaterna att betrakta anstiftan till terroristhandlingar som brott.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet 
och, för kännedom, till kommissionen.
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MOTIVERING

1) Jihadterrorism, det främsta hotet mot EU:s säkerhet

a. Ett okänt hot

Terrorismen är inte ett nytt problem för Europeiska unionen. Några medlemsstater har redan 
drabbats av terrorismen eller och några är fortfarande offer för den. Icke desto mindre har de 
senaste attentaten visat att Europeiska unionen idag står inför ett tidigare okänt terroristhot på 
sitt territorium, nämligen jihadterrorismen, som enligt rådet1 och kommissionen2 utgör EU:s 
största terroristhot.

På grund av de ideologiska motiven, tillvägagångssättet, utvecklingsnivån (det handlar om ett 
nytt fenomen), det samhällsstöd som åtnjuts, den globala spridningen och de geopolitiska 
utmaningar som den ger upphov till, skiljer sig denna form av terrorism från alla andra former 
av terrorism som EU drabbats av tidigare. Därför är det så viktigt att detta hot bemöts med ett 
eget politiskt projekt som skiljer sig från de projekt som hittills har utarbetats.

Dessutom är det idag det enda hotet som samtliga medlemsstater i EU är utsatta för 
eftersom det huvudsakligen grundar sig på hatet mot de västerländska samhällena och de 
värden, såsom demokrati och mänskliga rättigheter, som dessa grundar sig på. Samtliga 
medlemsstater i EU är en möjlig måltavla för denna form av terrorism.

b. De grundläggande rättigheterna är inte bara en motvikt utan även det 
grundläggande motivet för kampen mot terrorism

De grundläggande rättigheterna utgör hörnstenen för EU:s värdesystem. Respekten och 
skyddet för dessa rättigheter präglar EU:s rättsordning, dess politik och hur EU-institutionerna 
fungerar. Det är självklart av avgörande betydelse att kampen mot den fundamentalistiskt 
islamiska terrorismen bedrivs med strikt respekt för de grundläggande rättigheterna. Det säger 
sig självt eftersom kampen mot terrorism är fullständigt förenlig med dessa rättigheter, och 
det finns inget motsatsförhållande mellan dem. Att bekämpa terrorism innebär att skydda 
rätten till liv och den fysiska integriteten. Därför utgör försvaret och respekten av dessa 
rättigheter inget annat än det grundläggande motivet för kampen mot terrorism.

2) Strategi som föreslås i detta betänkande

a. Villkor för inresa, vistelse och utvisning av personer som uppmuntrar till en 
radikalisering

Den strategi och efterföljande handlingsplan som rådet har lagt fram behandlar på ett 
uttömmande och enhetligt sätt radikaliseringen med ökat våld och rekryteringen av terrorister. 
Kommissionens meddelande välkomnas också.

En effektiv samordning mellan medlemsstaterna är av avgörande betydelse när det gäller 
kampen mot terrorism, och på detta område har EU en mycket viktig roll att spela. Förutom 

  
1 EU:s strategi för att bekämpa radikaliseringen och rekryteringen av terrorister av den 24 november 2005.
2 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om rekrytering till terrorism – faktorer som 
bidrar till radikalisering med ökat våld (KOM(2005)0313) av den 21 september 2005, s. 1.
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ett rent samarbete finns det konkreta aspekter av kampen mot en radikalisering för vilka 
åtgärder på gemenskapsnivå skulle innebära ett mervärde. Så är fallet när det gäller att, i 
samband med kampen mot en radikalisering med ökat våld, harmonisera villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa, vistelse och utvisning.

Hittills har definitionen av en terroristhandling, och de straffrättsliga ramarna för terrorism 
och andra brott med terroristanknytning (anstiftan, medhjälp, försök, brott med 
terroristanknytning) och de straff som skall tillämpas helt eller delvis harmoniserats genom 
rambeslutet av den 13 juni 2002. Genom att förse EU med en gemensam ordning för inresa, 
vistelse och utvisning inom ramen för kampen mot en radikalisering med ökat våld skulle 
det befintliga rättssystemet kompletteras och i hög grad stärkas. Därför uppmanas 
kommissionen genom detta betänkande att undersöka de funderingar som tas upp och att 
ta lämpliga initiativ för att anta de rättsakter som krävs för att harmonisera 
medlemsstaternas villkor för inresa, vistelse och utvisning av tredjelandsmedborgare som 
anstiftar till terroristattentat och på så sätt förbättra Europeiska unionens strategi på detta 
område.

b. Betrakta förhärligande och rättfärdigande av terrorism som brott

Då rambeslutet trädde i kraft den 13 juni 2002 utgjorde det ett viktigt framsteg i 
gemenskapens kamp mot terrorism och det är fortfarande ett ytterst viktigt rättsinstrument. Vi 
anser emellertid att dess innehåll skulle kunna kompletteras med definitioner av 
förhärligande (försvar) och rättfärdigande av terrorism så att de betraktas som brott i EU:s 
samtliga medlemsstater. Syftet med detta förslag är att förbättra samtliga medlemsstaters 
rättsinstrument för att effektivt kunna bekämpa en radikalisering med ökat våld. För 
närvarande fastställer visserligen rambeslutet att anstiftan till terroristhandlingar skall 
betraktas som brott, men beslutet tar inte upp begreppen förhärligande (försvar) och 
rättfärdigande av terrorism.

Anstiftan är en nyckelaspekt ur juridiskt hänseende, men dess tillämpningsområde omfattar 
inte förhärligande och rättfärdigande av terrorism, som utan tvekan kan uppmuntra till 
terroristhandlingar. För att uppnå en bättre rättssäkerhet och effektivitet verkar det vara av 
yttersta vikt att man (som vissa medlemsstater redan gör) betraktar förhärligande och 
rättfärdigande av terrorism som brott i hela EU. Därför föreslår vi en ändring i rådets 
rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism.
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FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET (B6-0677/2005)

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen

från Antoine Duquesne för ALDE-gruppen

om de faktorer som bidrar till ett ökat stöd för terrorism och en ökad rekrytering av 
terrorister

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av uttalandet om bekämpande av terrorism som antogs av 
Europeiska rådet den 24 och 25 mars 2004,

– med beaktande av den av Europeiska unionen reviderade handlingsplanen för kampen mot 
terrorism, som antogs av Europeiska rådet den 17 och 18 juni 2004,

– med beaktande av Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i 
Europeiska unionen, som godkändes av Europeiska rådet vid mötet den 5 november 2004,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 och 17 december 2004,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 och 17 juni 2005,

– med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Terrorismen utgör ett av de allvarligaste hoten mot EU-medborgarnas säkerhet, och för att 
ta itu med detta måste det vidtas övergripande åtgärder genom ett lojalt samarbete mellan 
EU:s institutioner.

B. Europeiska unionen måste föra en lämplig politik för att ta itu med de nära 
sammanhängande faktorer som bidrar till ett ökat stöd för terrorism, till vissa personers 
radikalisering med ökat våld och till rekryteringen av dessa för att genomföra 
terroristattacker.

1. Europaparlamentet rekommenderar Europeiska rådet och rådet följande:

a) Att man undersöker och fastställer vilka faktorer det är som främjar rekryteringen av 
terrorister både i Europa och i övriga världen och att man utarbetar en särskild, 
långsiktig strategi och en handlingsplan för att genomföra strategin för att motverka de 
faktorer som fastställts.

b) Att man gör en noggrann utredning av sambanden mellan olika politiska eller 
extremistiska, religiösa övertygelser, socioekonomiska förhållanden samt andra 
eventuella faktorer, och terroristattacker.



PE 380.987v01-00 10/10 PR\640286SV.doc

SV

c) Att man använder och utökar programmen för externt bistånd för att bekämpa de 
faktorer som i vissa länder främjar skapandet av en miljö som stöder och legitimerar 
terrorismen, och därvid lägga särskild vikt vid en god offentlig förvaltning, 
rättsstatsprincipen och det civila samhällets delaktighet.

d) Att man utvecklar en strategi för att förbättra förståelsen mellan olika kulturer och 
religioner mellan Europa och den muslimska världen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet 
och, för kännedom, till Europeiska rådet och kommissionen.


	640286sv.doc

