
 

 

Der er brug for nye, skarpe indsatser for at forhindre og forebygge, at terror og politisk motiverede attentater 

igen rammer vores samfund. Politi og myndigheder har en stor andel i, at terrorangrebet ikke udviklede sig til 

noget endnu værre end det, vi så.  

Men begivenhederne viste også, at der er brug for en skærpet indsats. Der er både behov for beskyttelse af 

truede mindretal og for forebyggelse af radikalisering i udsatte boligområder, i fængslerne og på andre 

områder. 

Vi kan aldrig garantere, at vi kan forhindre et nyt terrorangreb i Danmark, men vi kan gøre vores bedste for 

det. 

 

Dette er Enhedslistens forslag til en akut indsatsplan mod terror og radikalisering: 

1. Bedre indsats mod radikalisering i fængslerne  

2. Indsats mod sammensmeltning af bander og religiøse ekstremistmiljøer 

3. Forstærket indsats mod radikalisering i de udsatte boligområder  

4. Bedre beskyttelse af danske jøder og andre mindretal 

5. Drop nedskæringerne på beredskabet og giv myndighedernes ressourcer et serviceeftersyn 

6. Bedre kontrol med våben  

  

1. Bedre indsats mod radikalisering i fængslerne  

Selvom vi ikke endnu kender den præcise baggrund for, hvordan gerningsmanden bag weekendens 

begivenheder i København blev radikaliseret, tyder meget på, at radikaliseringen tog fart under det 

fængselsophold, som lå umiddelbart forud for angrebene. Og Kriminalforsorgen var da også opmærksom på, 

og orienterede PET om, at fængselspersonalet oplevede en radikalisering. Spørgsmålet er, om 

myndighederne har været gode nok til at sætte ind med forebyggelse og antiradikaliserings-tiltag. Det er også 

problematisk, hvis der er hold i historierne om, at gerningsmanden i fængslet skulle have haft fællesskab med 

den radikale prædikant Sam Mansour. 

 

Enhedslisten foreslår:   

- Ny fordeling af fanger, der sikrer, at udsatte unge fra bandemiljøerne ikke har fællesskab med ekstreme 

islamistiske prædikanter eller meningsdannere.  

- Bedre udslusningsprogrammer for unge truet af radikalisering med fokus på reintegration i job og 

uddannelse, samt mentor-programmer med større fokus på antiradikalisering.  

 

 

 

 

 



2. Indsats mod sammensmeltning af bander og religiøse ekstremistmiljøer  

Gerningsmanden bag weekendens terrorangreb tilhørte ifølge medierne et af Nørrebros bandemiljøer, og 

ifølge eksperter er der voksende risiko for, at kriminelle bandemedlemmer tiltrækkes af radikaliseret 

islamisme.    

Det er en uhyggelig cocktail, hvis kriminelle bandemiljøer og politisk ekstreme islamiske strømninger er 

begyndt at smelte mere sammen. Der er brug for langt mere viden om dette. Og for en handlingsplan for, hvad 

vi kan gøre for at bremse og vende denne udvikling. Det skal undersøges, om PET har haft fokus nok på, at 

terrortruslen kan komme fra ”almindelige” kriminelle bandemiljøer, og om der har været for megen silo-

tankegang, hvor PET har haft fokus på de stærkt religiøse grupper, mens det almindelige politi har haft 

ansvaret for banderne, og hvor oplysninger og informationer ikke i tilstrækkelig grad er blevet delt.  

  

Enhedslisten foreslår:   

- Kulegravning af sammenhæng mellem bandemiljøerne og religiøst ekstreme strømninger  

- Hurtig handlingsplan for, hvordan man både i de udsatte boligområder og i fængslerne kan bremse 

sammensmeltningen af bander og religiøse ekstremistmiljøer.  

- Tværgående samarbejde mellem PET, politi og SSP for at sikre koordinering og informationsdeling om 

sammensmeltning af kriminelle bander og religiøse ekstremistmiljøer. 

 

3. Forstærket indsats mod radikalisering i de udsatte boligområder  

Gerningsmanden bag terrorangrebet var ikke udenlandsk terrorist, men en dansk statsborger vokset op på 

Nørrebro i området omkring Mjølnerparken. Det er et mønster, der er gået igen i flere terrorangreb i 

europæiske storbyer. Det er derfor afgørende, at der sættes ind mod radikalisering af unge – ikke mindst i de 

udsatte boligområder i Danmarks større byer.  

Det handler både om at sætte direkte ind over for radikalisering og om at forebygge ved at give unge 

mennesker fra udsatte miljøer mulighed for at vælge andre fællesskaber end dem, de finder i banderne eller i 

religiøs fanatisme. 

 

Enhedslisten foreslår:  

- Taskforces for anti-radikalisering i de største områder med socialt boligbyggeri i samarbejde mellem politi, 

SSP, PET og NGO’er – inspireret af de gode erfaringer med den såkaldte Aarhus-model, hvor Østjyllands 

Politi og Aarhus Kommune arbejder tæt sammen. 

- En handlingsplan for, hvordan kriminalitets-truede unge kan hjælpes i arbejde og uddannelse.  

- Tilbud om flytning til familier med tunge sociale problemer til mindre belastede boligområder. 

 

Enhedslisten vil senere på foråret præsentere et udspil om, hvordan vi kan skabe øget tryghed og bedre 

fremtidsmuligheder for beboere i de udsatte boligområder.  

 

 

 

 

 



4. Bedre beskyttelse af danske jøder og andre mindretal 

Det antisemitisk motiverede angreb på synagogen Krystalgade i København viser desværre, at det jødiske 

samfund i Danmark er truet af vold. Der har også i de seneste måneder været rettet alvorlige trusler mod det 

muslimske mindretal.  

Det er helt uacceptabelt, hvis etniske eller religiøse mindretal i Danmark skal føle sig truet eller nødsaget til at 

skjule deres religiøse identitet. Det er vores fælles opgave som samfund at sikre mindretallene den bedst 

mulige beskyttelse. Samtidig skal vi sætte ind for at forebygge antisemitiske og racistiske holdninger.  

 

Enhedslisten foreslår:   

- Der laves løbende trusselsvurderinger af truslerne mod religiøse mindretal i Danmark, og der afsættes de 

nødvendige økonomiske ressourcer til at sikre mindretallene bedst muligt mod overgreb – om nødvendigt med 

øget politi-tilstedeværelse ved udsatte moskeer, synagoger og andre mødesteder.  

- Undervisning om antisemitisme, racisme og diskrimination gøres obligatorisk i folkeskoler og på 

ungdomsuddannelser.   

 

5. Drop nedskæringerne på beredskabet og giv myndighedernes ressourcer et serviceeftersyn 

Både det statslige og det kommunale beredskab spillede en vigtig rolle ved weekendens terrorangreb. Og 

erfaringer fra tidligere terrorangreb i udlandet som f.eks. angrebet i Oslo og på Utøya i Norge i juli 2011 viser, 

at det er afgørende, at myndighederne har ressourcerne, erfaringerne og kommunikationen til at tackle en 

terrorhandling.  Derfor er det dybt bekymrende, at et flertal i Folketinget har besluttet at spare tilsammen 300 

mio. kr. på det kommunale og statslige beredskab. Der er tale om en nedskæring på 25 procent af 

beredskabet. Det vil stille os dårligere, hvis katastrofen rammer igen, og kan i værste fald koste liv.  

Begivenhederne har samtidig rejst tvivl om, hvorvidt politiet har det tilstrækkelige udstyr og den tilstrækkelige 

træning til at løse opgaver, som den, der opstod med angrebet. 

 

Enhedslisten foreslår:  

- Besparelserne på beredskabet sløjfes. Pengene kan findes ved at slanke den militære del af hjemmeværnet. 

- Der gennemføres et service-eftersyn af politiets udstyr, og der afsættes de nødvendige midler, hvis der er 

behov for nyindkøb eller træning.  

 

6. Bedre kontrol med våben 

Vi har i de seneste år set, hvordan våben som automatrifler er blevet brugt i bande-relaterede forbrydelser. Og 

også ved det seneste terrorangreb anvendte gerningsmanden et langt våben. Der er brug for en styrket 

indsats for at stoppe spredningen af våben i kriminelle og terror-relaterede miljøer.  

Der er brug for at se på, om der er tilstrækkeligt styr på de lovlige våben i Danmark. Det gælder både i forhold 

til hjemmeværnsfolk, personer med jagttegn, medlemmer af skydeklubber og adgangen til dansk militærs 

våbendepoter. Samtidig skal der sættes ind for at bremse tilstrømningen af ulovlige våben fra udlandet. 

 

Enhedslisten foreslår:  

- En gennemgang af procedurerne for opbevaring af lovlige våben.  

- En undersøgelse af, hvorvidt øget grænsekontrol rettet mod smugling af våben kan bremse den ulovlige 

tilstrømning.   


