Material för lärare och elever gällande
våldsbejakande extremism.
Baskunskap.
Skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism.
Skolan har en viktig roll i arbetet mot våldsbejakande extremism. Det är
genom att ge barn och elever en bra utbildning i en trygg miljö som skolan
kan förebygga att unga involveras i våldsbejakande extremism. Utbildning är
en av de viktigaste faktorerna för barn och ungas framtida möjligheter.
https://www.skolverket.se/getFile?file=3989
SÅ KAN LÄRARE MOTVERKA EXTREMISM.
Förberedda lärare som ger plats för reflektion kring värderingar i den vanliga
undervisningen utan att moralisera. Så bekämpas extremism bäst i skolan,
visar forskning. Artikel i Pedagogiska magasinet november 2018.
Våldsbejakande extremism – Bra att känna till som förälder och lärare
"Låt inte hemmet eller klassrummet bli en fristad för antidemokratiska åsikter"
Med stöd av Skandias Stiftelse Idéer för livet tog BFC fram en informationsskrift
om våldsbejakande extremism.
Agera tar emot beställning av skriften mot fraktkostnad.
Ladda ner skriften här. Obs lite krånglig att ladda hem, men det går.

Att undervisa om kontroversiella frågor.
Alla behöver respektera människor som har andra värderingar och lära sig att
föra en dialog med
dem. Det är avgörande för den demokratiska processen och nödvändigt för
att skapa en kultur som
främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Att verka i spänningsfält

Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demokratiskt
medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE. Ett utbildningspaket
från Skolverket.
Materialet hittar ni på Skolverkets hemsida. Direktlänk. Längst ner på sidan
finna också en filmad föreläsnings som stöd i att komma igång.
Toleransens mekanismer.
I Toleransens mekanismer: en antologi riktas strålkastarljuset mot tolerans. Vad
innebär det att vara tolerant? Hur påverkas unga av vänner och föräldrar?
Hur kan föreningar och skolan arbeta för att främja tolerans? Hur ser det ut i
olika länder? Och varför ska vi egentligen bry oss? Forskare från olika
ämnesområden har undersökt vad detta mångtydiga begrepp betyder,
såväl i teorin som i praktiken.
Ni hittar antologin plus en lättläst version hos Forum för levande historia och
deras materialbank.
Onlinekurs: Att motverka rasism i förskolan och skolan
I samarbete med Natur & Kultur erbjuder Forum för levande historia
onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med
forskarna; Emma Arneback och Jan Jämte.
Kursen ger kunskap och perspektiv som hjälper dig i det dagliga antirasistiska
arbetet. Lär dig om:
•
•
•
•

förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
att förstå och analysera rasism
olika arbetssätt för att motverka rasism
metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga
arbetet.

Kursen ger kunskaper, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det
dagliga arbetet för en likvärdig pedagogisk verksamhet. Utöver en teoretisk
inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och
diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt
eller kollegialt. Mer information både om boken och kursen finns här:
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/prata-rasism-iskolan/onlinekurs-att-motverka-rasism-i-forskolan-och-skolan
Fördjupningsmaterial för dig som är extra nyfiken.

Mellanöstern och mångfalden.
Leif Stenberg är professor i studiet av islam. Hans forskningsintressen är
förhållandet mellan tolkningar av islam och modern vetenskap, muslimer i
Europa, samtida praxis och tolkningar av islam inom sufism och islamistiska
rörelser. Det är med utgångspunkt i den kunskap som finns inom det
vetenskapliga studiet av islam som Leif Stenberg i sin föreläsning presenterar
perspektiv på islam, den senaste tidens utveckling i Syrien och ställer frågor
om framtiden i Mellanöstern.
Här kan du se föreläsningen.
Här hittar du PowerPoint-presentationen från föreläsningen. (intranätet)
Här hittar du utbildningsmaterial du kan använda i din verksamhet.
(intranätet)

Hatbudskap i digitala miljöer.
En rapport om hatbudskap och digitala miljöer. Rapporten ger en inblick i hur
företrädare för olika vålds-bejakande ideologier presenterar sina budskap på
internet. Den visar exempel från tre välkända internationella national-radikala
diskussionsforum och även en studie av förekomsten av ett narrativ i svenska
invandrings-kritiska alternativmedier.
https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/f339ca4d465d4a93bc99f79
36feaa558/hatbudskap-och-valdsbejakande-extremism-i-digitala-miljoer
Foi har gett ut flera studier gällande våldsbejakande exremism. Bland annat
om ensamagerande och hur hat sprids via sociala media. Sammanställning
finns här: https://www.foi.se/forskning/ledningsteknologi/data-sciencegruppen/vara-rapporter.html
Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism
En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism.
I den här rapporten samlar Barnombudsmannen internationell och svensk
forskning och studier om barn som involveras i våldsbejakande extremism och
terrorism. Kunskapsöversikten innehåller de tre inriktningarna höger-, vänsteroch islamistisk extremism.

Ladda ner rapporten Barn och unga som involveras i våldsbejakande
extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk
extremism. (pdf)
Våldsbejakande extremism :
en forskarantologi av Utredningen En nationell samordnare för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. 2017. Här Sveriges samlade elit i
frågan. Att ladda ner här:
https://www.regeringen.se/48fe41/contentassets/4e3a4b24e3f44721b0035215
b8eca0b6/valdsbejakande-extremism-en-forskarantologi-sou-2017-67.pdf
Lokalsamhällen pressas av antagonistiska hot
Våldsbejakande extremister, kriminella gäng och annan organiserad
brottslighet utgör ett allvarlig hot mot samhällsviktig verksamhet på lokal nivå.
Det konstaterar analytiker och forskare i en kartläggning över hur svenska
lokalsamhällen påverkas av antagonistiska hot. 2019 Finns att hämta här:
https://www.fhs.se/download/18.4de5088316deae29189350/1571641866102/
Antagnostiska%20hot%20och%20dess%20p%C3%A5verkan%20p%C3%A5%20lo
kalsamh%C3%A4llet.pdf
Filmade föreläsningar/filmer.
På nationella center mot våldsbejakande extremism hitta ni flera
föreläsningsfilmer. Exempel på rubriker är: Teologiska argument mot
våldsbejakande islamistisk extremism, högerextremism i förändring, nationell
och internationell lägesbild, Patrik Hermansson som levde ett år undercover
inom Alt-right rörelsen. Länk till alla föreläsningar finns här:
https://www.cve.se/kunskap/forelasningsfilmer.html
Den svenska Youtube-trion Random making movies, RMM, är med sina 600
000 följare kanske främst kända för olika sketcher och humorklipp, men i ett
av de senaste videoklippen besöker de koncentrationslägret Auschwitz i
Polen. I videoklippet förmedlar de information pedagogiskt om
koncentrationslägret.

Radio och poddar.
Här har jag samlat ett antal poddar inom området. Första podden utspelar sig
i Örebro och Vivalla.
IS-krigarna från Vivalla (49 min)
Hösten 2013 försvinner tolv unga män, från Örebro-förorten Vivalla till kriget i
Syrien. Kvar är förtvivlade föräldrar och vänner och ett lokalsamhälle som
försöker möte utmaningen. Lovisa Lamm Nordenskiöld har gjort denna P1
dokumentär för Sveriges radio.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/702201?programid=909
Beväpnad med ett gevär med lasersikte spred han i början av 90-talet skräck
bland Stockholms invandrargrupper - i media fick han namnet Lasermannen.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/83912?programid=2519
Utöya, 22 juli 2011 (84 min)
Klockan 15.26 den 22 juli 2011 sprängs en bomb vid regeringskvarteret i Oslo. 8
personer dödas. Två timmar senare kliver 32-årige Anders Behring Breivik,
utklädd till polis, iland på den lilla ön Utöya. Terroristen har en pi stol och ett
gevär och över tusen patroner. Målet är att döda alla på ön. Anders Behring
Breivik går omkring i över en timme på ön Utöya och skju- ter ungdomarna på
Arbeiderpartiets sommarläger. 69 personer dödas på ön. De flesta tonåringar
(P3 dokumentär, Sveriges radio av Hugo Lavett)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/766459?programid=2519
Peter Mangs (51 min)
2012 dömde Malmö tingsrätt serieskytten Peter Mangs för två mord och fem
mordförsök. 2013 dömdes han i hovrätten för ytterligare tre mordförsök. I
denna dokumentär försöker producenterna Magnus Arvidson och Jesper Hur
besvara frågan hur Peter Mangs gick från popmusiken till rasistisk seriemördare. (P1 dokumentär, Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/198495?programid=909
Attacken på Kronans skola.
En maskerad man med svärd och lång svart rock marscherar in på en
grundskola i Trollhättan. Flera kommer att skadas och mördas i den
allvarligaste skolattacken i Sveriges historia.
Den 22 oktober 2015 börjar som en vanlig höstdag inne på Kronans skola. 500
personer, de flesta mellan sex och femton år, sitter inne i sina klassrum när en
man med Star Wars-inspirerad mask marscherar in i skolan. I handen håller
han ett 96 centimeter långt svärd. Han är där för att mörda.

https://poddtoppen.se/podcast/308339623/p3-dokumentar/skolattacken-itrollhattan
Konspirations teorier.

De moderna konspirationsteorierna föddes i samband med franska
revolutionen 1789. Försvararna av den gamla regimen vägrade tro att
revolutionen berodde på vanstyre. Det måste ha varit något annat. Erik
Åsard, professor och författare till "Konspirationsteorierna och verkligheten",
berättar här om hur oviljan att tro på en enkel eller slumpmässig orsak till stora
händelser ofta är vad som föder konspirationsteorier än idag. Inspelat den 13
april 2016 på Malmö högskola. https://urplay.se/program/197128-ur-samtidenreadme-2016-sa-uppkommer-konspirationsteorier
Mytkollen.
Stiftelsen expo har gett ut ett flera poddar om olika konspirationsteorier. Här
finns: det stora folkutbytet och sagan om Europas undergång.
https://expo.se/fakta/mytkollen
Länkar.
Center mot våldsbejakande extremism.
Nationell resurs i frågan.

www.cve.se

Forum för levande historia.

www.levandehistoria.se/

Skolverket.

www.skolverket.se/

Stiftelsen EXPO

https://expo.se

Symbollexikon från expó
https://expo.se/fakta/symbollexikon
Symbollexikon engelska.

https://www.adl.org/hate-

symbols
Doku, granskar jihadismen

www.doku.nu

Bilaga.1
Fler poddar inom ämnet utan någon ordning. Länkarna skall dock fungera.

Tre syskon från Göteborg reser för att göra jihad i Syrien. En av dem kommer
att dömas för terroristbrott. Avsnitt 1: Hakim.
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2519&grupp=32456

På en parkering utanför ett slakteri i Umeå står tre lastbilar på rad. Svarta och
söndersprängda. Det sägs vara startskottet för de djurrättsaktioner som kom
att prägla svenskt 90-tal. På tv flimrar bilder av djur på väg till slakt runt om i
Europa och strax därefter exploderar mejeribilar och köttfabriker i Sverige. På
tv flimrar bilder av djur på väg till slakt runt om i Europa och strax därefter
exploderar mejeribilar och köttfabriker i Sverige. Pälsaffärers skyltfönster
krossas och korvkiosker blir nersprayade. (Producent: Sara Lundin)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/903626?programid=2519

Alta-konflikten, från civil olydnad till samisk terrorism (81 min)
Den här dokumentären om Alta-konflikten visar olika människors drivkrafter för
att kämpa mot en damm som ändå till slut byggdes. Möt
bl a ledaren för Folkeaktionen, hungerstrejkarna, samen som försökte spränga
bron och journalisten som satte sig ned bland demonstranterna. (av CarlMagnus Helgegren, P3 dokumentär, Sveriges Radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/44486?programid=2519
Amaltheadådet – Sveriges första politiska bomb (72 min)
I Sverige 1908 har alla Sveriges hamnarbetare gått ut i strejk på grund av
dåliga arbetsförhållanden. Arbetsgivarna sätter hårt mot hårt och tar in
strejkbrytare från England. Aktionen provocerar arbetarna och med knutna
nävar diskuteras konflikten högljutt i de ungsocialistiska klubbarna i M Malmö.
På Café Utposten sitter tre unga män och planerar ett attentat mot
strejkbrytarnas bostad, fartyget Amalthea. Engelsmännen ska bort.
Amaltheadådet kom att förändra det svenska rättsväsendet och ge en tydlig
bild av de stora motsättningarna mellan de rika och fattiga. (P3 dokumentär,

Sveriges Radio Producenter: Isabell Höjman och Manuel Cubas)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/48468?programid=2519
Flykten från pisslandet (51 min)
Journalisten Måns Mosesson träffar Anton som söker nyheter på forumet
Flashback. Anton har tappat förtroende för svensk media, som bara
rapportera om den positiva invandringen i Sverige och tystar ner allt annat.
Han och hans tjej vill flytta från Sverige. De vill inte att deras barn ska bli
indoktrinerade av skolan när de växer upp. Deras barn ska få tänka
självständigt och inte behöva lära sig att tänka rätt av rädsla för att någon
ska bli kränkt. (P1 dokumentär, Sveriges Radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/654649?programid=909
Hennes resa till IS (51 min)
Redan 2003 ville Sara från Västsverige åkta till Irak för att gå med i al- Qaida,
men hennes bebis höll henne tillbaka. När Syrien-kriget började följde hon
jihadisterna på nära håll via vänner och släktingar som stred för olika grupper.
Efter en kontakt tog sig Sara till Turkiet och fördes över gränsen till Syrien och
vidare till Raqqa. Programmet är gjort av Karwan Faraj som arbetat med
ungdomar i Göteborg i 12 år. (P1 dokumentär, Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/835994?programid=909
Historien om John Hron (48 min)
14 år gammal misshandlas och dränks John Hron av fyra unga pojkar med
nazistsympatier vid Ingetorpssjön nära Kode. Journalisten Anna Hammarén
har under åren som gått efter morden träffat Johns föräldrar. I programmet
berättar Marie-Louise och Tony om hur deras liv förändrades den där
augustinatten mellan den 16-17 augusti 1995. (P1 dokumentär, Sveriges
Radio) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/602474?programid=909
Hur jag gjordes till jude (51 min)
I detta program undersöker Staffan Lamm vem han är. Nazisterna menar att
han är jude, Ortodoxa judar ser honom enbart som svensk och Radio Islam
kallar honom för ”jude Lamm”. Hans släkt är etniska svenskar sedan flera
hundra år. (P1 dokumentär, Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/536563?programid=909
I väntan på våldet (30 min)
Den 30 augusti 2014 håller Svenskarnas parti en manifestation i
Kungsträdgården i Stockholm. Tusentals människor samlas för att demonstrera

mot manifestationen. Reportern Ninos Chamoun är där bland
motdemonstranterna för att söka svar på varför det ofta blir våldsamt vid
demonstrationer mot nazism. (Tendens kortdokumentär Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/430696?programid=3381
Jihad Jane och rondellhunden (47 min)
I USA sitter en ensam arbetslös amerikansk kvinna i den lilla staden Pennsburg.
Hon lever ett parallelliv på internet. Som Jihad Jane, en konverterad muslim.
Hon får kontakt med en man i sydöstra Asien. Han ger henne ett uppdrag. Att
döda Lars Vilks. Denna dokumentär av Martin Johnson handlar om hur kom
det sig att en liten teckning på en hembygdsgård i värmlandskogarna kunde
få så oväntade och stora konsekvenser - att en ensam amerikansk kvinna
kunde bli indragen i planeringen av ett mord på en svensk medborgare? (P1
dokumentär, Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/265278?programid=909
Jourhemmet och IS (29 min)
Hösten 2015 placerades Majid och 3 andra ensamkommande barn i 2 olika
jourhem i Vivalla. I båda hemmen misstänks familjemedlemmar ha anslutit sig
till IS i Syrien. Majid berättar om sin tid i den enda familjen, där en av sönerna
misstänks ha anslutit sig till IS. Programmet är gjort av Lovisa Lamm
Nordenskiöld (Tendens kortdokumentär, Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/839681?programid=3381

Jönköpingskravallerna 1948 (82 min)
Midsommar. Jönköping 1948. Mängder av folk samlas på torget. Smålands
folkblad beskriver hur luften luktar av blommor och att "klasar av lyckliga
familjer" hänger ut från fönstren. Man skriver att stämningen är spänd, som
inför en "boxningsmatch om världsmästartiteln".Genom gränderna på Ös- ter,
stadens mest förfallna område, drar en lastbil runt. På flaket står en full
skrothandlare och hans gäng. Beväpnade med blydaggar och järnrör ska de
driva s.k "tattare" ut ur staden. (P3 dokumentär, Svergies radio Producent:
Sara Lun-din/Rundfunk Media)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/61563?programid=2519
Mormor tyckte Hitler var tjusig (29 min)
Under tidigt 60-tal går journalisten Sigrid Edsenius mamma på Kalmar
allmänna läroverk. Här arbetar en biologilärare som är tyskvänligt eller nazist
eller tycker han bara inte om judar? Edsenius följer spåren bakåt i tiden för att

försöka ta reda på hur läraren kunde få fortsätta att undervisa. (Tendens
kortdokumentär Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/504140?programid=3103
Natten med Odins soldater (26 min)
Eva Magnusson är den första kvinna i Stockholm som blivit berättigad att bära
medborgargardets emblem. Hon leder täten när reportern Sigge Dabrowski
följer med en kväll när Odins soldater patrullerar genom Stockholm. (Tendens
kortdokumentär Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/734694?programid=3381
Nazisträttegångarna i Göteborg (91 min)I mitten av 1980-talet sker en våg av
nazistiska våldsdåd i främst Göteborg, Växjö och Landskrona. Attacker med
rökgranat och molotov-cocktails sker mot vänstersympatisörer. Man
trakasserar kända svenska nazistmotståndare som Hagge Geigert. När hoten
sen blir verklighet och en homosexuell man dödas i Göteborg 1985 lyckas
polisen nysta upp härvan. Det var unika domar och det var unika
rättegångar, de största vi haft i Sverige säger Heléne Lööw, Uppsalahistorikern
som följt den svenska nazismens utveckling. Hör även i Vera Oredsson en
sällsynt intervju och förklarar hur hon såg på de unga nazister som stormade in
i rörelsen på 1980-talet. (P3 dokumentär, Sveriges radio Producent: Anton
Berg) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/360478?programid=2519

Rosengårdskravallerna 2008 (84 min)
Under några dagar i december 2008 utbryter kravaller i stadsdelen Rosen
gård i Malmö. Trots att det inte bara är unga från Rosengård som samlas för
att kasta sten och delta i protesterna sprids nu bilden av en religiös kon flikt i
Malmö över hela världen. I Muhammedkarikatyrernas kölvatten står nu
Sverige inför en internationell kris. Det beskrivs som det värsta våldet polisen
dittills mötts av. Knappt har upploppen lagt sig förrän kravallerna är på
rubrikerna igen i och med rättegångarna. I en video från
decemberhändelserna kal-lar polisen bråkmakarna för ”apajävel” och
”blattedjävlar”, och hela poliskåren ankla-gas för rasism. (P3 dokumentär,
Sveriges radio Producent: Matilda Uusijärvi Ek)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/333539?programid=2519
Ryktet om IKEA-morden som var en lögn (27 min)

Reportern Sigge Dabrowski tittar på IKEA-morden i Västerås 2015. Samma
förmiddag som morden skedde spreds information på nätet som påstod att
offren halshuggits. Att det var ett terrordåd och att den som utförde dådet
ropade Allahu Akbar när han greps. Vad är sant och vad är rykten? Vad kan
rykten få för konsekvenser för de inblandade? (Tendens kortdokumentär
Sveriges radio) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/610662?programid=3381
Röda sten – natten till den elfte september (43 min)
I september 2011 griper polis fyra män på Göteborgs central. De anklagas för
förberedelse till terrorbrott. Samtidigt utryms konsthallen Röda sten och
området runt omkring spärras av. Det spekuleras om bombattentat och
händelsen blir snabbt en världsnyhet. Det tilltänkta offret är konstnären Lars
Vilks. Reporten och Radioproducenten Anna Maria Höglund följde
rättegången och ställer frågan: hur långt kan ett samhälle gå i sin iver att
skydda sin befolkning utan att bli ett hot själv?
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/246218?programid=909
Salemmordet (78 min)
Daniel Wretström, en 17-årig skinnskalle från Surahammar i Västmanland,
mördas Salem söder om Stockholm 2000. Dokumentären berättar om
händelserna som leder fram till mordet, om hur Daniel blir till den martyr som
samlar den svenska högerextrema rörelsen och om Salemborna som stänger
in sig när kommunen belägras av demonstranter från olika läger. Nazisterna
som förespråkar ett icke-demokratiskt system utnyttja sina demokratiska
rättigheter. Politikerna i kommunen, vill inskränka demokratin och rätten att
demonstrera för att värna ordningen. (P3 dokumentär, Sveriges Radio.
Producerat av: Jalal Laloun)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/470347?programid=2519
Skotten i Ådalen -31 (89 min)
Svallvågorna efter börskraschen 1929 har dränkt Ådalens exportindustrier och
småjordbruk, allt det som trakten byggde på. Arbetslösheten blir enorm av
dem som fortfarande har jobb så drabbas nästan alla av lönesänkningar så
stora att man har svårt att klara sig. Arbetarna protesterar och strejkar. Det
svarar arbetsgivarna på med att ta in strejkbrytare eller ”arbetsvilliga” som
man kallade dem. I Ådalen däremot sa man ”slödderimport” som gjorde
”judastjänst”, eftersom man menade att strejkbrytarna möjliggjorde
arbetsgivar-föreningens system av usla arbetsvillkor.För att skydda

strejkbrytarna kallar man in mili-tär. (P3 dokumentär, Sveriges radio.
Producent: Sara Lundin)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/54030?programid=2519
Svart lucia (48 min)
Den adopterade Astrid Cederlöf var 14 år gammal lucia i tv. Denna dokumentär handlar om de trakasserier som följde. Hon berättar om hur det var att
bli kallad för ”negerlucia” och ”kolsvart” på nätet. Men det är också historien
om två personer som skrev ut sin upprördhet på Avpixlat och hur de ett år
senare ser sina kommentarer igen. (Av journalisten Måns Mosesson, P1
dokumentär, Sveriges Radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/654648?programid=909
Terrorattackerna 11 september (88 min)
En dokumentär om händelserna den 11 september 2001 inifrån – från de som
var där när det hände, och de som inte blev förvånade när de såg histo- riens
största terrorattack framför sig. Du träffar Abdullah Anas, en av Usama bin
Ladins äldsta vänner som berättar om en driftig och generös vän som fick för
sig att expandera jihad. Du hör om hur FBI och CIA lägger krokben på
varandra i sina försök att stoppa al-Qaida, och den otroliga historien om Ali
Abdul Saoud Mohamed, mannen som lyckades infiltrera den amerikanska
armén och föra ut vapenmanualer till sina bröder i Afghanistan. (P3
dokumentär, Sverige radio, Producent är Måns Mosesson.)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/516426?programid=2519
Terrordåden i Bryssel (19 min)
Bryssel, hem för EU-parlamentet och Natos högkvarter. Plötsligt bryts mor
gonsorlet av två bomber som exploderar på flygplatsen Zaventem. Snart
smäller det igen. Bland morgonpendlarna på tunnelbanan inne i stan finns ett
dödligt vapen som spränger sönder en tunnelbanevagn. De som överle- ver
flyr genom mörka tunnlar under jorden. (P3 Dokumentär nyhetsspecial,
Sveriges radio. Reporter: Martina Pierrou. Producent: Magnus Arvidson)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/708438?programid=2519
Terrordådet i Paris (55 min)
På arenan Stade de France möter Frankrikes herrlandslag det tyska herr
landslaget i en vänskapsmatch. På hedersläktaren sitter Frankrikes presi- dent
François Hollande. En bit in i första halvlek hörs en explosion. Den följs av två

explosioner till. Samtidigt börjar gärningsmän skjuta ihjäl män- niskor i
restaurangkvarter i stadsdelarna tionde och elfte arrondissement.
Sammanlagt dödas över hundra människor och flera hundra skadas i terrorattackerna som sker på sex olika platser i Paris, däribland på konserthuset
Le Ba-taclan, där 1000 personer var på rockkonsert. (P3 Dokumentär
nyhetsspecial, Sveriges ra-dio. Producent: Martina Pierrou, Exekutiv
producent: Robert Barkman)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/803745?programid=2519
Terrorplanerna mot Jyllands-Posten (81 min)
I början av november 2010 börjar den svenska säkerhetspolisen Säpo nysta i
ett tips – två utpekade män i Järfälla förbereder ett terrordåd i Danmark.
Säpo inleder nu spaning som internt får kodnamnet Operation Aqua. I hem
liga avlyssningar kan Säpo höra männen förbereda en massaker – offren ska
bakbindas och avrättas med kniv. Julhelgen 2010 kör fyra beväpnade män
från Sverige mot Köpenhamn med målet att genomföra ett blodbad på en
dansk tidning. (P3 dokumentär av Magnus Arvidsson, Sveriges radio)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/560460?programid=2519

