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EU:s revisorer granskar åtgärder mot radikalisering 
Europeiska revisionsrätten kommer senare i år att granska EU:s åtgärder mot radikalisering. 
Revisionen inriktas på kommissionens stöd till medlemsstaternas arbete mot radikalisering 
sedan 2013, när utländska terroriststridande blev EU:s högsta prioritet i fråga om 
terrorismbekämpning. Vi kommer att granska åtgärder för att förebygga radikalisering och 
åtgärder riktade till personer som har radikaliserats (såsom avradikalisering och avhopp).  

Granskningsarbetet kommer att utmynna i en bedömning av om kommissionen på ett 
ändamålsenligt sätt hjälper medlemsstaterna i arbetet mot radikalisering som kan leda till 
terrorism. Medlemsstaterna har huvudansvaret för terrorismbekämpning; EU:s roll är att stötta 
dem. EU vill tillföra mervärde genom att förbättra informationsutbytet, underlätta samarbete 
och bidra med finansering. 

”Vi kommer att granska om kommissionen riktar EU-medlen till områden där de verkligen ger ett 
EU-mervärde, säger Alex Brenninkmeijer, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för 
revisionen.  

Revisorerna kommer att besöka EU-institutioner i Bryssel (Europeiska kommissionen och rådet), 
Europol i Haag och två medlemsstater – Belgien och Frankrike. Dessutom kommer de att 
konsultera kontaktpunkter om terrorism i alla medlemsstater.  

 

Meddelande till redaktörer 

EU:s högsta prioritet i fråga om terrorismbekämpning är utländska terroriststridande som lämnar 
sina hem i EU och reser till andra länder (t.ex. konfliktområdena i Syrien och Irak) för att delta i 
terroriststrider eller lära sig strida. När de återvänder till EU kan de komma att begå 
terroristhandlingar.  

Omkring 5 000 européer har rest till Syrien och Irak i terroristsyfte och cirka en tredjedel 
beräknas ha återvänt. Utländska terroriststridande som hade återvänt från Syrien eller Irak deltog 
i terroristattackerna den 13 november 2015 i Paris, där 130 personer dödades, och attackerna 
den 22 mars 2016 i Bryssel, där 32 personer dödades. Attackerna visade att den säkerhetsrisk 
som islamistisk terrorism utgör för Europa är gränsöverskridande. 

 


