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R e c e n s i o n e r

Terroristjaktens svarta bok 
handlar lika mycket om 
dagens Sverige som om 
världen efter 11 september 
2001. Den är mer spännan-
de än varje deckare efter-
som ämnet innehåller verk-
lighetens hela dramatik.
I Norge kunde terroristen Anders 
Behring-Breiviks dåd slå en värld med 
fasa – utan att säkerhetstjänst och 
polis i landet haft minsta kunskap om 
hans planer. Säpo i Sverige lyckades 
inte stoppa Skandinaviens första själv-
mordsbombare att slå till på öppen 
gata i Stockholm. Det var bara en ren 
slump att inte tiotals människor dö-
dades av Taimour Abdulwahab. 

Det är uppenbart att terrorismen 
finns i vår del av världen också. Men 
är terrorismen muslimsk? Och hur är 
det med rättssäkerheten i terrorist-
jakten? Journalisterna Gösta Hultén 
och Lena Sonne samt, i ett kapitel, 
juristen Thomas Olsson, förstorar i 
denna genomarbetade bok de fråge-
tecken som redan finns kring detta. 

Ekonomin frusen i åratal
Många fakta talar för att frågetecknen 
är berättigade. Enligt den europeiska 
polisbyrån Europol utfördes under 
åren 2006–2009 endast 0,34 procent 
av terrordåden i Europa av islamistis-
ka extremister. Den helt övervägande 
delen av terroristattacker i Europa ut-
förs istället av extremnationalistiska 
separatister, främst på Korsika, Irland 
och i Baskien.

Hultén och Sonne har träffat och 
intervjuat personer i Sverige som gri-

pits under förnedrande former och 
mycket brutalt inför sina barn. Som 
till exempel kurden Ali Berzengi. 
Hans hem i Rinkeby stormades när 
familjen låg sovande. Säpo visste att 
där fanns små barn. Prickskyttar var 
utplacerade på taken runtomkring. 
Ali Berzengi greps på grunden att 
han ekonomiskt skulle understött ett 
terrordåd i Irak. Bevisningen anser 
Hultén och Sonne som svag men Ber-
zengi blev ändå häktad och fängslad 
här i Sverige i flera år. Vid gripandet 
trampade en av poliserna i nationella 
insatsstyrkan sönder hans knäleds-
band, vilket han fortfarande har svi-
ter av.

Och flera svensk-somalier som var 
verksamma med ”barfotabanken” al-
Barakaat fick sin ekonomi fryst i flera 
år – utan att det gick att bevisa att de 
på minsta vis understödde någon ter-
rorism. 

Gryningsräder i Rinkeby
Den nationella insatsstyrkans gry-
ningsräder i commandostil i Rinkeby 
och Göteborg har gett påfallande 
lite resultat i form av avslöjade ter-
roristförberedelser. Däremot kränks 
hela familjer inklusive barnen och de 
skadas psykiskt för resten av sina liv. 
Familjerna som drabbas är inte vita 
protestantiska svenskar. Nej, det är 
muslimska med ursprung i ill exempel 
Somalia eller Mellanöstern.

Det finns en uppenbar etnisk, kul-
turell och religiös snedlutning i ter-
roristjakten efter 11 september 2011, 
även i Sverige. Det och mycket annat 
påvisas i den här boken.
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Bombsprängningen i Stockholm, 
vy från Bryggargatan ut mot 
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