
 

 
 

      P 4 
Civilförsvarsförbundet och terrorismen 

Som resultat av ett motionssvar till förbundsstämman år 2013 om hur allmänheten ska förhålla 
sig till terrorismen, beslutade stämman att förbundsstyrelsen skulle uppmärksamma utvecklingen 
med fokus på hur allmänheten bör förhålla sig. Det är bland annat mot den bakgrunden som 
denna proposition läggs fram. 

1 Inledning 

Under de senaste åren har världen upplevt allt mera våld och terror. Bara i år har många männi-
skor dött i flera blodiga terrordåd kopplade till extremiströrelser. Det ter sig som om radikali-
sering och våldsbejakande extremism blir allt vanligare. Ett förebyggande arbete har kommit 
igång i vårt land, men det finns mycket kvar att göra. Våldsbejakande extremism och terrordåd 
skapar rädsla och oro i samhället och försvagar demokratin. Ett förebyggande arbete av vålds-
bejakande extremism berör hela samhället och det finns inte en aktör som kan hållas ansvarig för 
sådant arbete. Det finns därför anledning också för Civilförsvarsförbundet att fundera på vilken 
roll vi kan spela i arbetet för att stärka vårt demokratiska och öppna samhälle, förebygga terror 
och skydda medborgarna vid terrorhandlingar. En annan anledning till denna proposition är 
motion till förbundsstämman 2013 av Vladimir Iserell, Civilförsvarsförbundet Stockholm, om 
utbildning till allmänheten mot bakgrund av terrorhot och terrorattentat som drabbade 
Stockholm i december 2010. I motionssvaret får också förbundsstyrelsen uppdrag att bevaka 
frågan framöver. Enligt en mätning gjord av Novus 18-23 juni 2015, dvs. dagarna innan terror-
dåden i Tunisien och Kuwait, beskriver sig nästan varannan svensk som ganska eller mycket 
orolig för terrorangrepp i Sverige. 46 % säger att de inte är särskilt oroliga. (Källa SVT Text 2015-
06-27.) 

2 Civilförsvarsförbundets roll och möjligheter 
 
Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell, demokratisk och rikstäckande frivilligorganisation. 
Förbundets mål är riskmedvetna människor, som genom sitt agerande stöder såväl individen som 
samhället. Förbundet verkar för att stödja demokratin och människovärdet samt bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. Vår värdegrund bygger på nyckelord meningsfullhet, säkerhet, kun-
skap, hopp, ansvar, mod, respekt samt omtanke manar till såväl eftertanke som till handling.  

Vad vill och vad kan Civilförsvarsförbundet göra i arbetet att förebygga radikalisering och vålds-
bejakande extremism? Och vad är möjligt för Civilförsvarsförbundet att göra för att bidra till ökat 
skydd vid terrorhandlingar? 

Civilförsvarsförbundets aktuella utbildningar till allmänheten utgår från människans grundbehov 
och hur dessa kan tillgodoses i olika eventuella kriser. Våra utbildningar fokuserar på hur man 
som enskild kan förebygga och hantera olyckor och kriser.  Principerna för den enskildes age-
rande är desamma vare sig skadorna orsakas av en terrorhandling eller en olyckshändelse. 

 

 



 

 
 

 

2.1 Hur kan Civilförsvarsförbundet bidra? 
 
Som framgår av den bilagda kunskapsöversikten har det förebyggande arbetet på nationell och 
lokal nivå nyss kommit igång. Civilförsvarsförbundet kan bidra till förebyggande av radikalisering 
och våldsbejakande extremism genom: 

- informations- och kunskapsspridning 
- medverkan i demokratiprojekt 
- medverkan i lokala aktiviteter som syftar till för att minska utanförskapet i samhället genom att                
främja integrationen för att därmed motverka att människor lever i utanförskap 
- kontakta kommunen för att få information om vad som är på gång och erbjuda assistans, t.ex. 
inom asyl- och flyktingmottagningen. 
 
2.2 Hur kan vi skydda oss mot terrorn och agera på bästa sätt om den drabbar oss? 
 
Vad kan vi som enskilda personer göra om vi drabbas av ett terrorattentat?  
 
- Försöka hålla oss lugna. 
- Vara uppmärksam och försiktig vid stora folksamlingar. 
- Tipsa polisen om misstänkta föremål, agerande m.m. 
- Tipsa säkerhetspolisen om hot/risker mm via www.sakerhetspolisen.se 
- Larma, genom att ringa 112, i livshotande situationer. 
- Föra drabbade i säkerhet och ge första hjälpen. 
- Följa UD:s reserekommendationer. 

Civilförsvarsförbundet kan genom informations- och utbildningsaktiviteter bidra till att öka 
kännedomen om hur medborgana kan och bör förhålla sig till terrorismen. 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman  
 
att ställa sig bakom avsnitt 2 i propositionen till vägledning för Civilförsvarsförbundets engage-
mang mot terror. 
 


