Krafttag mot terrorism
Sverigedemokraternas handlingsprogram
mot terrorism och extremism
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En mer effektiv bekämpning av terrorism
FN:s säkerhetsråd har konstaterat att terrorhotet kommit att bli alltmer utbrett och att antalet
terrordåd ökar. Runt om Europa har extremistgrupper de senaste åren genomfört attacker
på det öppna och demokratiska samhället. Det fruktansvärda terrordådet i Paris nyligen och
den förhöjda hotbilden mot Sverige understryker vikten av att effektivisera och intensifiera
kampen mot terrorism och våldsbejakande extremism.
Stora brister i det svenska arbetet mot terrorism har konstaterats i flera rapporter från bland
annat Försvarshögskolan.
Terrorismforskaren Magnus Ranstorp har dömt ut det förebyggande arbetet i Sverige att
vara på "förskolenivå" jämfört med till exempel vårt grannland Danmark.
Sverigedemokraterna fördömer, motarbetar och förkastar alla former av våldsbejakande
extremism. I likhet med säkerhetspolisen gör vi dock bedömningen att det största och
allvarligaste hotet just nu kommer ifrån den våldsbejakande islamismen.
Vår bedömning är också att Sveriges utsatthet för terrorism är hög.
Detta på grund av bland annat:
h Obefintlig kontroll på om våldsbejakande extremister släpps in i landet och ges
uppehållstillstånd eller medborgarskap
h Stort utanförskap
h Utbredd rekrytering av svenska medborgare för IS
h Stor okunskap
h Utbredd politisk korrekthet som förhindrar öppen debatt och effektiva åtgärder mot
framförallt islamism
h Låg beredskap
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Inom ramen för kriminalpolitiken har Sverigedemokraterna
sedan tidigare presenterat följande förslag:
1. Förbjud propaganda för terrorism
Sverigedemokraterna vill kriminalisera propaganda för terrororganisationer och deras
verksamhet.
2. Straffa varje form av deltagande i eller stöd till terroristorganisationer
Sverigedemokraterna vill att varje form av deltagande i eller stöd till terrororganisationer, i
eller utanför Sverige, ska straffas som terroristbrott.
3. Skärpta straff för terroristbrott
Sverigedemokraterna vill att straffen för terroristbrott kraftigt ska skärpas.
4. Frånta terrorister deras medborgarskap
Sverigedemokraterna vill att den som döms för terroristbrott och har dubbelt
medborgarskap ska fråntas sitt svenska medborgarskap samt utvisas. Vi vill även utreda
hur man kan dra in medborgarskapet även för de med endast svenskt medborgarskap.
5. Tillåt hemlig dataavläsning och signalspaning
Sverigedemokraterna vill ge polisen och säkerhetspolisen utvidgade befogenheter att spana
mot misstänkta terrorister.
6. Utvidgat samarbete
Sverigedemokraterna vill ge Säkerhetspolisen (Säpo), Försvarets radioanstalt (FRA), och
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) större möjligheter till samarbete.
7. Kraftigt ökade anslag till rättsväsendet
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten behöver ökade anslag för att
lagföra terrorister och förebygga terrordåd i Sverige.
8. Ge polisiära befogenheter till Tullverket
Medför bland annat möjlighet till att utföra ID-kontroller vid gränsen.

I detta program vill vi ta ett större helhetsgrepp i kampen mot terrorism och våldsbejakande
extremism och presenterar därför en rad nya förslag inom ramen för det förebyggande
arbetet, det brottsbekämpande arbetet samt de internationella insatserna.
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Förebyggande åtgärder:
Sverigedemokraterna vill:
1.

Skärpa regelverket och tillsynen gällande bidrag till ideella föreningar och trossamfund.
Inga skattemedel skall kunna användas för underlättande och befrämjande av
våldsbejakande extremism och antidemokratiska idéer.

2. Göra upp med det offentliga samhällets legitimering av och anpassning till den
islamistiska ideologin. Könssegregerade verksamheter, skattefinansierad omskärelse av
barn, servering av kött från djur som skäktats utan bedövning etc. skall inte förekomma
inom offentligt finansierade verksamheter.
3. Ge Forum för levande historia ett tydligare uppdrag om att vid sidan av
högerextremismens och vänsterextremismens illgärningar också lyfta fram islamismens
antidemokratiska natur och brott mot mänskligheten.
4. Förbättra koordinering och kontinuitet mellan olika myndigheter till exempel genom
ökad samverkan mellan kommunala myndigheter och kriminalvården.
5. Utöka stödet till föräldrar som upplever att deras barn är på väg att dras in i nätverk
präglade av våldsbejakande extremism.
6. Utöka det statliga stödet till verksamheter som syftar till att få fram externa medlare och
mentorsprogram, som kan hjälpa radikaliserade personer att lämna en extrem
våldsbejakande miljö.
7. Förbättra utbildningsstödet till myndighetspersonal.
8. Utöka stödet till forskning och utvärdering av befintliga insatser.
9. Verka för fördjupad samverkan inom Norden och ökat utbyte av positiva exempel
genom att bland annat inrätta en årligt återkommande konferens kring motverkandet av
våldsbejakande extremism.
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Brottsbekämpande åtgärder:
Sverigedemokraterna vill:
1.

Utreda möjligheten att kunna utvisa terrorister oavsett verkställighetshinder

2. Utreda om FRA ska ges rätt att signalspana även när mottagare och avsändare finns i
Sverige. Ska gälla specifika personer/enheter efter domstolsbeslut och röra terrorism.
3. Ökade befogenheter och mer resurser till piketen och Nationella Insatsstyrkan.
Effektivare vapen och metoder samt ökad budget för ökade möjligheter att hantera
terrorangrepp snabbt.
4. Utreda möjligheten att lagreglera undantagstillstånd.
5. Utreda möjligheten att i likhet med Tyskland införa löpande rapporteringsplikt till polisen
för personer som på sannolika skäl kan misstänkas planera en terrorresa.
6. Utreda möjligheten att i högre grad stoppa hatpredikanter och andra förespråkare av
våldsbejakande extremism från att resa in och tala i Sverige.

Internationella insatser:
Sverigedemokraterna vill:
1.

Verka för att slopa Schengen och återinföra gränskontroller i hela Europa.

2. Verka för att kristna självförsvarsgrupper i Irak stöds av koalitionen mot IS.
3. Utreda behov och möjlighet att bistå de grupper koalitionen stödjer i Irak med materiellt
stöd.
4. Solidariskt stödja Frankrikes kamp mot IS och anpassa det svenska bidraget efter
Frankrikes efterfrågan och Sveriges kapacitet.
5. Verka för FN resolution och långsiktig helhetsplan för de idag krigsdrabbade områdena i
Irak och Syrien.
6. Konstruktivt stödja en politisk lösning på konflikten Syrien.
7. Verka för omfattande humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till krisens närområde.

