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Luxemburg den 29 maj 2018

EU:s åtgärder mot radikalisering: tillgodoser
medlemsstaternas behov men brister i samordningen och
utvärderingen kvarstår, säger revisorerna
EU:s stöd till medlemsstaterna i deras ansträngningar för att bekämpa terrorism tillgodoser deras behov,
men det finns vissa brister i samordningen och utvärderingen, enligt en ny rapport från Europeiska
revisionsrätten. Kommissionen kan inte visa hur ändamålsenliga de EU-finansierade åtgärderna mot
radikalisering faktiskt är, säger revisorerna, vilket medför en risk för att man inte drar lärdomar inför
framtiden.
Medlemsstaterna ansvarar för sin egen nationella säkerhet, bland annat kampen mot terrorism. De har
ansvaret för att utforma och genomföra åtgärder mot radikalisering, som innebär att människor bekänner
sig till extremistiska ideologier och beteenden som skulle kunna få dem att begå terroristhandlingar.
Merparten av de misstänkta i de senaste terrorattackerna i Europa är europeiska medborgare som
radikaliserats. Europeiska kommissionen stöder medlemsstaterna i deras ansträngningar och bidrar till
utbyte av god praxis.
EU:s stöd till medlemsstaternas kamp mot radikalisering finansieras med medel från olika håll, till exempel
från Fonden för inre säkerhet, Horisont 2020-programmet, programmet Rättsliga frågor, Erasmus+ och
Europeiska socialfonden.
”Kommissionen har samordnat stödet mellan sina olika avdelningar och åstadkommit en rad
synergieffekter. Men det finns utrymme för förbättringar”, sade Jan Gregor, den ledamot av Europeiska
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Kommissionen har ingen fullständig överblick över de EUfinansierade åtgärderna, och de EU-medel som har använts åtföljs inte av indikatorer och delmål för
mätning av hur framgångsrikt arbetet mot radikalisering är.”
Revisorerna konstaterade att nätverket för kunskapsspridning om radikalisering, som knyter samman
psykologer, lärare, socialarbetare, poliser, kriminalvårdare och övervakare i EU som arbetar med dem som
löper risk att radikaliseras, inte användes till sin fulla potential. Nätverkets resultat mättes ofta i
verksamhetsmängd (t.ex. antal möten som hållits eller dokument som tagits fram) och inte i
ändamålsenlighet (t.ex. förvärvad kunskap och effekten på deltagarnas arbete).
EU-enheten för anmälan av innehåll på internet, som förvaltas av Europol, rapporterar terroristinnehåll på
nätet och underrättar tjänsteleverantörer som YouTube, Google, Microsoft, Facebook och Twitter.
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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Revisorerna noterade dock att EU:s statistik inte visar hur EU:s åtgärder påverkar förekomsten av
terroristpropaganda på internet. Ibland laddas propagandamaterial som har tagits bort helt enkelt upp på
nytt eller flyttas till andra plattformar (en effekt som kallas whack-a-mole, efter spelet med samma namn,
ungefär ”klubba mullvad”).
I revisionsarbetet ingick besök hos nationella myndigheter i Belgien och Frankrike för att bedöma
relevansen och mervärdet hos det stöd som de får. Revisorerna rekommenderar att Europeiska
kommissionen samordnar sina åtgärder mot radikalisering bättre, ökar det konkreta stödet till
yrkesverksamma och beslutsfattare i medlemsstaterna och förbättrar sin ram för resultatbedömning.
Meddelande till redaktörer
Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för andra
intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för det civila
samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det visar att vårt arbete
gagnar EU:s medborgare.
Särskild rapport nr 13/2018 Bekämpning av radikalisering som leder till terrorism: kommissionen har
tillgodosett medlemsstaternas behov, men det finns vissa brister i samordningen och utvärderingen finns på
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23-EUspråk.
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