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EU's indsats mod radikalisering adresserer 
medlemsstaternes behov, men der er stadig mangler i 
koordineringen og evalueringen, siger revisorerne. 
Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en ny beretning, at EU's støtte til medlemsstaternes 
bestræbelser på at bekæmpe radikalisering adresserer deres behov, men at der er nogle mangler i 
koordineringen og evalueringen. Ifølge revisorerne kan Kommissionen ikke dokumentere, hvor effektive 
de EU-finansierede aktioner til bekæmpelse af radikalisering faktisk er, og der er derfor en risiko for, at 
nyttige erfaringer ikke kan bruges i fremtiden.  

Medlemsstaterne har ansvaret for deres egen nationale sikkerhed, herunder for at bekæmpe terrorisme. 
De er ansvarlige for at udforme og gennemføre foranstaltninger til bekæmpelse af radikalisering, dvs. at 
personer tilslutter sig ektremistiske ideologier og adfærdsformer, der kan få dem til at begå 
terrorhandlinger. Hovedparten af de mistænkte i forbindelse med de seneste terrorangreb i Europa har 
været europæiske borgere, som var blevet radikaliseret. Europa-Kommissionen støtter medlemsstaternes 
bestræbelser og bidrager til at sikre udveksling af gode praksis.  

EU's støtte til medlemsstaternes bekæmpelse af radikalisering finansieres af forskellige fonde såsom 
Fonden for Intern Sikkerhed, Horisont 2020-programmet, programmet for retlige anliggender, Erasmus+ og 
Den Europæiske Socialfond.  

"Kommissionen har koordineret støtten på tværs af sine forskellige afdelinger og udviklet en række 
synergier. Men der kan ske forbedringer," siger Jan Gregor, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, 
der er ansvarligt for beretningen. "Kommissionen har ikke et fuldstændigt overblik over de EU-finansierede 
aktioner, og de anvendte EU-midler er ikke ledsaget af indikatorer og målsætninger, der kan bruges til at 
måle fremskridtene med hensyn til at bekæmpe radikalisering."  

Revisorerne konstaterede, at man ikke fuldt ud udnyttede netværket til bevidstgørelse omkring 
radikalisering, som på tværs af Europa forbinder psykologer, lærere, socialarbejdere, politi, 
fængselspersonale og tilsynsværger, som arbejder med dem, der er sårbare over for radikalisering. Dets 
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resultater blev ofte målt på aktivitetsmængden (f.eks. antallet af møder eller dokumenter) snarere end 
effektiviteten (f.eks. den opnåede viden og dennes indvirkning på deltagernes arbejde).  

EU's internetindberetningsenhed, der forvaltes af Europol, markerer terrorrelateret onlineindhold og 
indberetter det til tjenesteydere såsom YouTube, Google, Facebook og Twitter. Revisorerne bemærkede 
imidlertid, at EU-statistikkerne ikke viser, hvilken effekt EU's indsats har på forekomsten af 
terrorpropaganda på internettet. Somme tider bliver fjernet propagandamateriale blot genuploadet eller 
flyttet til andre platforme (kendt som "whack-a-mole-effekten"). 

Revisionsarbejdet omfattede besøg hos nationale myndigheder i Belgien og Frankrig for at vurdere 
relevansen og merværdien af den støtte, de modtager. Revisorerne anbefaler, at Europa-Kommissionen 
forbedrer koordineringen af sine aktioner til bekæmpelse af radikalisering, styrker den praktiske støtte til 
fagfolk og politiske beslutningstagere i medlemsstaterne og forbedrer rammen for resultatvurdering. 

Bemærkninger til redaktører 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til gode. 

Særberetning nr. 13/2018 "Bekæmpelse af radikalisering, der fører til terrorisme: Kommissionen 
adresserede medlemsstaternes behov, men der var nogle mangler i koordineringen og evalueringen" 
foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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