Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till den nationella samordna- Dir.
ren för att värna demokratin mot våldsbeja- 2015:27
kande extremism (Ju 2014:18)

Beslut vid regeringssammanträde den 12 mars 2015
Utvidgning av uppdraget
Regeringen beslutade den 26 juni 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att som nationell samordnare förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på
nationell, regional och lokal nivå när det gäller arbetet med att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism (dir.
2014:103). I syfte att stärka den nationella samordnarens arbete
gentemot myndigheter, kommuner och det civila samhällets
organisationer inklusive trossamfund, ska samordnaren nu
också
 förbättra stödet till anhöriga,
 utreda förutsättningarna för en pilotverksamhet med en
nationell stödtelefon,
 ta fram och initiera genomförandet av en sammanhållen
strategi för arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism,
 uppmuntra till insatser för individer som vill lämna våldsbejakande extremistiska rörelser, och
 inrätta ett nätverk av experter.
Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 15 juni 2016.
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Den nationella samordnarens uppdrag behöver stärkas
Uppdraget behöver förstärkas i den samordnande rollen och
utvidgas till att omfatta stöd till anhöriga och till individer som
avser lämna våldsbejakande extremistiska miljöer. Skälet till
detta är att rekryteringen till våldsbejakande extremistiska
grupper har ökat. Särskilt oroande är det ökande antalet personer som väljer att ansluta sig till väpnade extremist- och terroristgrupper i utlandet. Detta är ett allvarligt problem av flera
skäl. Utvecklingen kan öka risken för extremistiska våldshandlingar, för att fler individer och anhöriga drabbas och att återvändare kan komma att utgöra ett hot mot Sverige. Sammantaget kräver detta att ytterligare konkreta åtgärder vidtas på nationell, regional och lokal nivå.
Förbättra stödet till anhöriga och utreda förutsättningarna för
en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon
Det lokala arbetet med stöd till anhöriga behöver utvecklas. De
anhöriga som drabbas när en individ blir involverad i en våldsbejakande extremistisk rörelse behöver stöd och hjälp för att
kunna hantera detta. Anhöriga kan också vara viktiga i det lokala förebyggande arbetet för att motverka radikalisering och
rekrytering till våldsbejakande extremistgrupper i Sverige och i
utlandet, t.ex. genom att anhöriga får stöd med hur de kan motivera en individ att inte ansluta sig till strider i utlandet.
Det saknas i dag en nationell aktör som har till uppgift att
hantera oro från anhöriga som misstänker att någon i deras närhet riskerar att dras in i våldsbejakande extremism. Anhöriga
kan t.ex. behöva stöd för att hantera en situation då någon rest
eller har för avsikt att resa för att ansluta sig till väpnade strider
i utlandet. Kommuner, organisationer och myndigheter kan
också behöva en nationell aktör att rådgöra med när problem
uppstår. Regeringen har identifierat behovet av att genomföra
en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon, men innan
detta beslutas behöver de rättsliga och praktiska förutsättningarna utredas. Eftersom det till en stödtelefon kan komma att
lämnas känslig information om t.ex. pågående eller planerad
brottslighet bör särskilt frågor om behovet av sekretess och

3

sekretessbrytande bestämmelser och om hur information i övrigt hanteras och i vissa fall slussas vidare analyseras nog-grant.
Samordnaren ska därför
 förbättra det lokala arbetet med stöd till anhöriga genom att
aktivt bistå med rådgivning och utbildning till myndigheter,
kommuner, organisationer och trossamfund, och
 utreda förutsättningarna för en pilotverksamhet med en
nationell stödtelefon dit anhöriga, kommuner och organisationer kan vända sig för att få information, rådgivning och
stöd, och
 lämna ett förslag senast den 12 maj 2015 om hur ansvaret
för pilotverksamheten bör lösas tillsammans med en plan
för genomförande.
Ta fram och initiera genomförandet av en sammanhållen strategi
Ett antal myndigheter har betydelsefulla roller i arbetet med att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism. I syfte att öka
utbytet av kunskap och information har samordnaren inrättat en
referensgrupp av myndigheter. Det är angeläget att myndigheter
och kommuner gör insatser utifrån sina ansvarsområden och
stärker samverkan för att det konkreta arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism ska vara kunskapsbaserat och bli effektivt och långsiktigt. I detta arbete är det
särskilt viktigt att inkludera organisationer och trossamfund
som har en närhet till de individer och grupper som berörs, inte
minst på lokal nivå. Den nationella samordnaren ska särskilt ta
hänsyn till brottsförebyggande arbete inom ramen för befintliga
samverkansforum och till planerat brottsföre-byggande arbete.
Samordnaren ska
 ta fram en sammanhållen strategi för arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism, och
 initiera genomförandet av denna strategi och i detta samråda med berörda myndigheter.
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Uppmuntra till insatser för individer som vill lämna våldsbejakande miljöer
Det finns få lokala verksamheter som fångar upp de individer
som behöver stöd och hjälp att lämna våldsbejakande extremistiska rörelser. Detta arbete behöver byggas upp och organisationer och trossamfund med kunskap i dessa frågor behöver
involveras.
Inom ramen för den sammanhållna strategin ska samordnaren särskilt
 stötta relevanta aktörer i att utveckla arbetet med de individer som vill lämna våldsbejakande extremistiska rörelser
och de individer som återvänder och som misstänks ha deltagit i väpnade strider i andra länder, och
 lämna ett förslag om hur relevanta aktörer bäst kan organisera arbetet med dessa individer.
Inrätta ett nätverk av experter
I arbetet mot våldsbejakande extremism har det visat sig vara
värdefullt för utvecklingen av konkreta insatser att samla den
kompetens som finns hos berörda praktiker i tvärsektoriella
nätverk. Ett exempel är EU-kommissionens Radicalisation
Awareness Network (RAN). Här i Sverige finns personer på
lokal nivå, inom myndigheter, i kommuner, inom organisationer
och trossamfund som har kunskap om våldsbejakande extremism och om hur det kan förebyggas. Det finns även personer
som hoppat av våldsbejakande extremistiska rörelser som har
kunskap om hur radikaliseringsprocesser fungerar, dvs. de processer som leder till att en person eller en grupp stödjer eller
utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak, och vilket stöd en person kan behöva för att lämna en våldsbejakande
extremistisk grupp. Dessa personers kunskap och kompetens
behöver tas tillvara och användas i samordnarens arbete för att
ge allmänt stöd till myndigheter och kommuner som möter problematiken lokalt.
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Samordnaren ska
 inrätta ett expertnätverk vars kunskap och kontakter kan
gynna utvecklingen av det förebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.
(Kulturdepartementet)

