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Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark
Sammenfatning
Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk
ideologi. Miljøerne findes især i og omkring de større bysamfund, og særligt i
København, Aarhus og Odense. Radikaliseringen omfatter ofte forsøg på en
legitimering af, at der anvendes voldelige midler i kampen mod opfattede fjender af
islam. CTA vurderer, at der findes nogle hundrede, der aktivt støtter en militant
islamistisk ideologi i Danmark, og at der findes et langt større antal sympatisører.
CTA vurderer, at der i miljøerne aktivt sker rekruttering og radikalisering af unge i en
militant islamistisk retning. Det sker via undervisning i visse moskeer, på private
lokaliteter

og

via

sociale

medier.

Nogle

af

de

involverede

radikalisatorer

i

rekrutteringen af unge til miljøerne er kendt af PET fra tidligere danske terrorsager.
De islamistiske miljøer har særligt siden 2010 brugt sociale medier til at udbrede
militant islamistisk propaganda.
Radikalisatorer i de islamistiske miljøer bruger i stigende grad Syrien som platform til
at rekruttere og radikalisere unge, herunder med sigte på at de rejser til Syrien. Et
stigende antal unge mænd og kvinder med forbindelser til de islamistiske miljøer
udrejser til Syrien for at indgå i væbnet kamp.
CTA vurderer, at der er personer i de islamistiske miljøer, der deler en militant
islamistisk ideologi, og som har intention om at begå terrorhandlinger i Danmark. CTA
vurderer desuden, at personer fra islamistiske miljøer under deres ophold i Syrien har
opnået konkrete, militære færdigheder, der vil kunne anvendes til at gennemføre
terrorangreb i Danmark eller mod danske interesser i udlandet.
Flere islamistiske miljøer i Danmark har kontakt til kriminelle miljøer, og der er en
stigende tendens til, at kriminelle med anden etnisk baggrund færdes i islamistiske
miljøer. CTA vurderer, at den tætte kontakt til kriminelle kan lette adgangen til våben,
hvilket i sidste ende kan have en betydning for truslen mod Danmark.
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Islamistiske miljøer i Danmark
De islamistiske miljøer i Danmark er gradvist opbygget siden 1990’erne. De første
grupperinger og netværk udsprang i overvejende grad af deltagernes geografiske
oprindelse. De involverede havde ofte tætte kontakter til militante islamister i
Mellemøsten, Sydasien og Nordafrika. Deres aktiviteter var især fokuseret på at skaffe
støtte, i første række finansiering, til militant islamistiske grupper i deres hjemlande.
Enkelte udbredte militant islamistisk propaganda i Danmark. Siden slutningen af
1990’erne er personer fra miljøerne i Danmark udrejst til en række konfliktzoner for
at træne med eller deltage i kamphandlinger for militant islamistiske grupper.
Efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001 orienterede flere af personerne i
de tidlige netværk sig mod al-Qaidas globale ideologi. Flere af personerne fik samtidig
centrale roller i de islamistiske miljøer i Danmark, hvor de ofte fungerede som
radikalisatorer. Nogle af dem er kendt af PET fra tidligere danske terrorsager.
I løbet af 00’erne har miljøerne udviklet sig, og der findes i dag militant islamistiske
grupperinger i islamistiske miljøer, der aktivt forfølger en militant islamistisk
dagsorden i og omkring de større bysamfund, og særligt i København, Aarhus og
Odense. Miljøerne er samtidig i stigende grad blevet lokalt forankrede, mere synlige
og etnisk blandede. Miljøerne har desuden ofte kontakter til ligesindede miljøer og
netværk i andre europæiske lande. CTA vurderer, at flere personer fra det kriminelle
miljø, herunder bandemiljøet, tilslutter sig et islamistisk miljø, som sympatiserer med
militant islamisme 1.
CTA vurderer, at der findes nogle hundrede personer, der på forskellig vis aktivt
støtter en militant islamistisk ideologi i Danmark. Derudover vurderer CTA, at der
findes et langt større antal sympatisører.
Rekruttering og radikalisering
CTA vurderer, at grupperne i de islamistiske miljøer i Danmark er aktivt engageret i
og i mange tilfælde samarbejder om at rekruttere og radikalisere personer i en
militant islamistisk retning, herunder gennem sociale medier og ved opsøgende
kontakter, hvor unge færdes samt i forbindelse med undervisning og konferencer med
militant islamistisk indhold. CTA vurderer, at konflikten i Syrien er blevet et

1

CTA definerer militant islamisme som en fortolkning af islam, hvor islamiske begreber anvendes til at legitimere

brugen af vold til at opnå politiske eller ideologiske mål. Udøvelsen af militant islamisme kan ikke sidestilles med
terrorisme, men kan bruges til at legitimere anvendelse af vold og kan føre til, at militante islamister begår terror.
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samlingspunkt for gruppernes aktiviteter, og at grupperne er aktive i at facilitere
udrejse til Syrien.
Rekrutteringen og radikaliseringen foregår ved, at unge muslimer indsluses og
derefter indoktrineres i en militant islamistisk fortolkning af islam. Miljøerne i
København, Aarhus og Odense bruger sociale aktiviteter, foredrag, og undervisning,
herunder i regi af moskeer, som platform for at lokke unge personer til for derefter at
radikalisere dem yderligere.

Rekrutteringsaktiviteterne foregår blandt andet – men

ikke udelukkende – i områder, hvor socialt udsatte unge færdes.
CTA vurderer, at radikaliseringen i vidt omfang gennemføres af erfarne personer med
autoritet

i

miljøerne.

Disse

centrale

radikalisatorer

suppleres

løbende

af

kernemedlemmer fra grupperne, herunder af personer, der er hjemvendt fra
konflikten i Syrien.
Radikaliseringen omfatter anvendelse af militant islamistisk retorik, herunder med
fokus på opfattede uretfærdigheder og overgreb på islam, på angreb på personer, der
opfattes som vantro eller frafaldne, og på opstillede modsætninger mellem islamiske
og vestlige/danske værdier. Radikaliseringen omfatter ofte forsøg på legitimering af,
at der anvendes voldelige midler i kampen mod opfattede fjender af islam.
Brugen af sociale medier
Grupperne i de islamistiske miljøer har siden 2010 i stigende grad anvendt sociale
medier som platform til udbredelse af militant islamistisk propaganda.
Brugen af sociale medier har været med til at accelerere udbredelsen af militant
islamistisk propaganda, idet den har muliggjort hurtig udbredelse af mere målrettede,
enkle og dramatiske budskaber. Lokale, dansksprogede budskaber kombineres med –
ofte voldelige - videoer fra udenlandske militant islamistiske grupper. Der har i
perioden været en stigning i antallet af sympatisører i miljøerne og nye unge
medlemmer til grupperne.
CTA vurderer, at disse virkemidler – sammen med de øvrige radikaliseringsaktiviteter
- kan bidrage til at radikalisere personer i en militant islamistisk retning og derved øge
sandsynligheden for, at personer kan blive rede til at udføre voldelige handlinger,
herunder terror.
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Udrejsende til Syrien
CTA vurderer, at grupperne i de militant islamistiske miljøer foretager en aktiv
rekruttering og facilitering af personer til konflikten i Syrien. CTA vurderer, at mindst
100 personer fra Danmark er udrejst med henblik på at deltage i konflikten i Syrien
og at langt hovedparten af personerne er engageret i kamphandlinger eller opholder
sig hos grupper, der kæmper, herunder de militant islamistiske. CTA vurderer, at
hovedparten af de udrejste fra Danmark har tilknytning til miljøerne i København,
Aarhus og Odense. Mindst 10 af de udrejste fra Danmark til Syrien er blevet dræbt,
herunder enkelte centrale medlemmer fra grupperne i Danmark.
CTA vurderer, at tilbagevendte personer udnytter deres særlige status til at rekruttere
nye medlemmer til de islamistiske miljøer samt til rekruttering af nye rejsende til
Syrien. CTA vurderer, at længerevarende deltagelse i kamphandlinger i Syrien kan
gøre personer mere voldsparate. De hjemvendte, der har deltaget i kampe eller har
opholdt sig hos militant islamistiske grupper i Syrien, kan desuden bidrage til
yderligere at radikalisere de danske militant islamistiske grupper og miljøer.
Mens hovedparten af de udrejste fra Danmark til Syrien er yngre mænd, vurderer
CTA, at kvinder i islamistiske miljøer i stigende grad aktivt søger at støtte konflikten i
Syrien. Dette sker ved at formidle militant islamistisk retorik på internettet og ved at
opfordre andre til at udrejse til konfliktzoner som Syrien.
Truslen mod Danmark
CTA vurderer, at der er personer og grupper i de islamistiske miljøer i Danmark, der
støtter en militant islamistisk ideologi, der betyder, at de ville kunne være rede til at
begå terror i Danmark. Der anvendes i miljøerne, og særligt i grupperne, en skærpet
militant islamistisk retorik med fokus på bekæmpelse af de vantro og frafaldne i
Danmark og i udlandet. Disse budskaber kan opfattes som opfordringer til at begå
terror.
CTA vurderer desuden, at et betydeligt antal personer fra de islamistiske miljøer er
udrejst fra Danmark til Syrien, hvor de har opnået konkrete, militære færdigheder
som følge af deres træning og deltagelse i kamphandlinger. Disse færdigheder vil
kunne anvendes til at gennemføre et terrorangreb i Danmark eller mod danske
interesser i udlandet.
Det store antal udrejste og det forhold, at enkelte centrale personer er dræbt i Syrien,
har i perioder udfordret nogle af de militant islamistiske grupperinger, herunder i
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deres propagandaaktiviteter. CTA vurderer dog, at grupperne samlet set fortsat
formår at gennemføre rekrutterings- og radikaliseringsaktiviteter i Danmark, og at
gruppernes

kapacitet

hertil

løbende

styrkes

af

hjemvendte,

ofte

yderligere

radikaliserede personer, fra Syrien.
CTA vurderer, at der er en stigende tendens til, at kriminelle færdes i eller tilslutter
sig islamistiske miljøer, som sympatiserer med militant islamisme. CTA vurderer, at
hjemvendte fra Syrien, der har været i forbindelse med militant islamistiske miljøer i
Danmark, og som samtidig har en tilknytning til kriminelle miljøer, potentielt har
nemmere adgang til finansiering, våben og sprængstoffer, og derfor kan udgøre en
særlig trussel.
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