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EU-revisorerne undersøger foranstaltninger til 
bekæmpelse af radikalisering 
Den Europæiske Revisionsret vil senere i år gennemgå EU's foranstaltninger til bekæmpelse af 
radikalisering. Fokus for revisionen er Kommissionens støtte til medlemsstaternes håndtering 
af radikalisering siden 2013, hvor indsatsen mod fremmedkrigere blev gjort til topprioriteten 
for EU's terrorbekæmpelse. Revisorerne vil både undersøge foranstaltninger til forebyggelse af 
radikalisering og foranstaltninger rettet mod personer, der er blevet radikaliseret (såsom 
afradikaliserings- og exit-indsatser).  

Revisorerne vil undersøge, om Kommissionen effektivt hjælper medlemsstaterne med at 
håndtere radikalisering, der kan føre til terrorisme. Medlemsstaterne har det primære ansvar for 
terrorbekæmpelse, og EU's rolle er at støtte dem. EU sigter mod at tilføre merværdi ved at 
forbedre informationsudvekslingen, fremme samarbejdet og stille finansiering til rådighed. 

"Vi vil undersøge, om Kommissionen målretter EU-midlerne nøjagtigt, så de virkelig kan tilføre 
EU-merværdi," siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for revisionen.  

Revisorerne vil besøge EU-institutioner i Bruxelles (Europa-Kommissionen og Rådet), Europol i 
Haag og to medlemsstater - Belgien og Frankrig. Endvidere vil de indhente oplysninger fra 
kontaktpunkterne for terrorbekæmpelse i samtlige medlemsstater.  
 

Bemærkninger til redaktører 

Topprioriteten i EU's politik for terrorbekæmpelse er problemet med fremmedkrigere, der 
forlader deres hjem i EU og rejser til andre lande (f.eks. konfliktzonerne i Syrien og Irak) for at 
kæmpe for terrorister eller modtage terroristtræning. Når de vender tilbage til EU, er der en 
risiko for, at de vil udføre terrorhandlinger.  

Ca. 5 000 europæere er rejst til Syrien og Irak for at deltage i terrorisme, og det anslås, at ca. en 
tredjedel er vendt tilbage. Fremmedkrigere hjemvendt fra Syrien eller Irak var involveret i 
terrorangrebene den 13. november 2015 i Paris, hvor 130 mennesker blev dræbt, og angrebene 
den 22. marts 2016 i Bruxelles, hvor 32 mennesker blev dræbt. Disse angreb viste, at den 
sikkerhedstrussel, som islamistisk terrorisme udgør for Europa, er af grænseoverskridende 
karakter. 

 


