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Inledning

Sveriges säkerhetspolitiska läge har utvecklats positivt under 1990-talet, även
om det finns vissa oroande inslag under den senaste tiden. Risken för att Sve-

rige skall dras in i militära konflikter är låg.
Under 1999 har i stället sådana säkerhetshot som härrör ur inrikes förhållanden

kommit mer i blickpunkten. Framför allt gäller det brottslighet som begåtts av
eller har anknytning till personer inom högerextremistiska rörelser. Säkerhets-
polisen (SÄPO) har under de tre senaste åren uttalat att det allvarligaste hotet be-
döms komma från nynazistiska grupperingar som förespråkar och använder våld
i den politiska kampen eller befaras stödja sådan verksamhet. De händelser som
inträffat under 1999, bl.a. mordförsöket mot en polis och morden på två poliser
i Östergötland samt mordet på en fackföreningsman i Stockholm har bestyrkt
den bilden. Även om antalet personer i de högerextremistiska organisationerna
i huvudsak är oförändrat, är aktivitetsgraden bland dessa i dag högre än för några
år sedan och de brott som begås är fler och genomsnittligt sett allvarligare.

SÄPO har därför, i nära samverkan med den vanliga polisen, bedrivit en om-
fattande verksamhet för att bekämpa den högerextremistiska kriminaliteten. Ar-
betet har därvid, i enlighet med gällande regelsystem, i huvudsak varit så fördelat
att den vanliga polisen har svarat för preventiva insatser på fältet och för brotts-
utredningar medan SÄPO svarat för underrättelseinhämtningen. Vissa brottsut-
redningar, framför allt sådana som avsett brott i samband med produktion av ra-
sistisk musik, har dock utförts av SÄPO. Vidare har SÄPO i stor utsträckning
med egen personal medverkat i brottsutredningar som åvilat den vanliga polisen.

Till följd av den kraftfulla satsningen som SÄPO och den vanliga polisen ge-
mensamt gjort för att bekämpa den högerextremistiska kriminaliteten har ett stort
antal aktivister kunnat gripas och/eller lagföras för brott. Särskilt betydelsefulla
är de åtgärder som i detta avseende har kunnat vidtas mot producenterna av ra-
sistisk musik. Dessa utgör nämligen såväl propagandamässigt som i övrigt en
kärntrupp och en inspirationskälla inom den högerextremistiska rörelsen. De har
också stor betydelse för nyrekryteringen till rörelsen. Det har emellertid visat sig
föreligga vissa avgörande svårigheter att komma till rätta med produktionen av
rasistisk musik. Ett skäl till det, kanske det viktigaste, är att preskriptionsreglerna
i yttrandefrihetsgrundlagen inte är lämpligt utformade. Den frågan är emellertid
nu föremål för överväganden inom ramen för en offentlig utredning.

Det finns också andra extremistiska grupper i Sverige som sysslar med brotts-
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lighet som hör under SÄPO:s ansvarsområde. Jag tänker då på grupper som an-
vänder brott som ett medel för att nå sina mål i utomparlamentarisk kamp. Det
kan gälla t.ex. djurrättsaktivism och miljöaktivism. Det måste dock genast sägas
att brottsligheten inom dessa grupper ligger på en väsentligt lägre nivå än brotts-
ligheten inom högerextremismen, även om det då och då förekommit brottslighet
av allvarligt slag också i dessa grupper. Ett allvarligt inslag i denna brottslighet
har emellertid dykt upp på senare tid, nämligen användningen av våld och hot
om våld.

SÄPO har tillsammans med den vanliga polisen arbetat aktivt under det gångna
året med att bekämpa denna brottslighet. Arbetet har bedrivits utifrån ett under
året framtaget särskilt program (Nationell strategi mot olagliga miljö- och djur-
rättsaktioner). Polisens insatser har bl.a. lett till att flera aktivister har kunnat eller
kommer att lagföras för brott. Vidare har aktivitetsgraden inom denna brottslig-
het sjunkit.

Främmande makts underrättelseverksamhet i Sverige fortsätter och ökar f.n. i
omfattning. Det kan bl.a. konstateras att främmande makt i dag sätter in större
personella resurser för sådan underrättelseverksamhet i vårt land. Användningen
av tekniska hjälpmedel i sådan underrättelseverksamhet är vidare betydande.
Med tanke på den relativt låga nivån på säkerhetsskyddet i bl.a. IT-systemen mås-
te hotet i detta avseende bedömas som allvarligt.

Den främmande underrättelseverksamheten inriktas framför allt mot politiska
och ekonomiska förhållanden samt mot teknologiutveckling. På senare tid har
ett tidigare minskat intresse för militära frågor återigen börjat öka. Det gäller inte
minst utvecklingen av vapenteknologi och vapenhandel.

Vid sidan av underrättelsehotet kvarstår också hotet från internationell terro-
rism, även om det har minskat under 1999. Utomlands har det utförts flera ter-
rordåd eller försök eller förberedelser till sådana dåd. I Sverige har det däremot
inte förekommit något sådant under det gångna året. Visserligen inträffade det
några incidenter med brottsliga aktiviteter i februari i samband med aktioner i
Sverige till stöd för PKK:s ledare Abdullah Öcalan, som gripits i Kenya och förts
till Turkiet. Dessa händelser – som torde ha ett starkt samband med den frustra-
tion som säkerligen många kurder kände i det ögonblicket – förtar emellertid
inte intrycket av att den kurdiska kampen i dag i Sverige förs med i första hand
politiska medel och inte med brottslig verksamhet.

SÄPO har i det internationella samarbetet på terrorismbekämpningens område
lämnat information som föranlett skärpt bevakning och andra förebyggande åt-
gärder mot terrorverksamhet som avsetts äga rum utomlands. 

SÄPO och den öppna polisen har ett omfattande samarbete. Ofta sker detta i
direkt operativt arbete, vilket är fallet framför allt på författningsskyddets om-
råde. Härutöver kan SÄPO också ställa resurser och metodkunnande till den öpp-

6

säpo  2000-03-17  15.17  Sida 6



na polisens förfogande, t.ex. för bekämpning av organiserad brottslighet. Mellan
fem och tio procent av SÄPO:s resurser har under de senaste åren använts för
stödverksamhet åt den öppna polisen.

Under 1999 har Säkerhetstjänstkommissionen påbörjat sin granskning av den
författningsskyddande inrikes verksamhet som de svenska säkerhetstjänsterna,
däribland SÄPO, bedrivit när det gäller hot som härrör ur inrikes förhållanden.
Utredningsarbetet, som omfattar tiden fr.o.m. det andra världskrigets slut till dess
kommissionens arbete är slutfört, skall redovisas till regeringen senast den 31
augusti 2001.

SÄPO har på senare tid  i ökad utsträckning öppet redovisat sin verksamhet.
Den öppna verksamhetsberättelsen ges årligen ut sedan början av 1990-talet. Inom
särskilda områden, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, offentliggör SÄPOår-
lig statistik och offentliga rapporter. Företrädare för SÄPO har också i stor ut-
sträckning lämnat information om verksamheten vid öppna sammankomster av
olika slag samt till andra myndigheter, näringsliv och organisationer.

Sedan hösten 1997 har SÄPO vid några tillfällen medverkat i mässor för all-
mänheten. Syftet har varit att presentera SÄPO:s verksamhet, bl.a. genom att ge
besökarna tillfälle att lyssna på agentradiotrafik och titta på beslagtagen utrust-
ning för illegal avlyssning, spionkameror och kommunikationsutrustning för
agenter. Under 1999 har denna verksamhet fortsatt genom att SÄPO tillhanda-
hållit utställningsföremål och bakgrundsmaterial för Nordiska museets stora
spionutställning. I samband med den utställningen anordnades också en panel-
debatt och utfrågning, där cheferna för Försvarets radioanstalt, den militära un-
derrättelse- och säkerhetstjänsten samt SÄPO medverkade. Under året deltog
SÄPO också för första gången i en fackmässa – SÄKERHET 99 – som även var
öppen för allmänheten. SÄPO:s utställda material, som fick pris för ”bästa mon-
ter”, väckte stor uppmärksamhet hos besökarna och från lokala massmedia.

Sekretesslagstiftningen ändrades fr.o.m. den 1 april 1999. Genom lagändringen
har SÄPO nu fått möjlighet att under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter
som tidigare omfattats av s.k. absolut sekretess. Många har tagit tillfället i akt att
begära att få ut uppgifter ur SÄPO:s material, i de flesta fallen om sig själva. Det
kan dock konstateras att flertalet av dem som vänt sig till SÄPO för att på detta
sätt få ut uppgifter om sig själva inte förekommer i SÄPO:s register. Av dem som
förekommer har merparten fått ut uppgifter.

Det pågår således ett medvetet arbete på att öka allmänhetens insyn i SÄPO:s
verksamhet. Under 1999 togs ytterligare ett steg i den riktningen när SÄPO för
första gången offentliggjorde uppgifter om antalet anställda och resursfördelning-
en. I denna verksamhetsberättelse går vi nu vidare och presenterar statistik över
utlämnande av uppgifter ur SÄPO:s material. Det ligger emellertid i sakens natur
att en säkerhetstjänst inte kan offentliggöra allt om sin verksamhet. I själva verket
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måste betydande delar av verksamheten hållas skyddade mot allmän insyn om
SÄPO:s arbete skall kunna bedrivas effektivt.

Eftersom således en stor del av SÄPO:s arbete inte kan bli föremål för insyn
från allmänheten måste det finnas kontrollerande organ som kan granska hur
verksamheten utförs. Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) har
rätt till full insyn i SÄPO:s verksamhet. Genom anmälningar till dessa kan all-
mänheten också få prövat av dem om några fel har begåtts av SÄPO. Det före-
kommer också att JO eller JK på eget initiativ granskar SÄPO:s verksamhet.

Rikspolisstyrelsens styrelse har till särskild uppgift att nära följa verksamheten
vid SÄPO, särskilt med avseende på tillämpningen av de riktlinjer för verksam-
heten som  regeringen meddelar. Styrelsen skall en gång om året och därutöver
när det behövs lämna regeringen de synpunkter och förslag som granskningen
föranleder.

Registernämnden har under 1999 fått ett vidgat ansvar, nämligen att också
granska SÄPO:s registrering av uppgifter. Nämnden har under året också haft ett
fortsatt särskilt uppdrag från regeringen att utreda om det kan förekomma flera
s.k. Leanderfall.

Frågan om vilka arbetsmetoder som skall stå bl.a. SÄPO till buds har också
varit föremål för diskussion under den senaste tiden. Det gäller inte minst frågan
om buggning. Det har från flera håll hävdats att buggning inte skulle vara en ef-
fektiv arbetsmetod. Detta måste emellertid med kraft tillbakavisas. Erfarenhet
från andra länder, där buggning är tillåtet (t.ex. Danmark och Storbritannien), vi-
sar att buggning som arbetsmetod är mycket effektiv för att komma tillrätta med
säkerhetshotande och annan grov brottslighet. Däremot är det självfallet så att
intresset av att kunna ingripa effektivt mot grov brottslighet måste avvägas mot
andra intressen, framför allt mot intresset av hänsyn till den personliga integri-
teten. Den avvägningen är svår. Det är emellertid nödvändigt att inse att begräns-
ningar av SÄPO:s arbetsmetoder som görs med hänsyn till behovet av skydd för
den personliga integriteten samtidigt medför en minskning av SÄPO:s möjlig-
heter att effektivt bedriva kampen mot den säkerhetshotande brottsligheten.

Införandet av en rätt att använda buggning är emellertid inte den enda åtgärd
som bör vidtas för att skapa bättre förutsättningar för polisens kamp mot säker-
hetshotande och annan grov brottslighet. Utomlands finns det laglig rätt för po-
lisen att också använda andra effektiva metoder som svensk polis i dag inte får
använda. Det gäller t.ex. möjligheten att använda tvångsmedel i preventivt syfte.
En sådan rätt finns i flera länder, t.ex. Finland. I Finland har det vidare i Riksdagen
lagts fram ett förslag om rätt för polisen att utföra täckoperationer (ett fortlöpande
eller upprepat inhämtande av information eller en infiltrationsåtgärd, där det för
att förhindra att inhämtandet av informationen eller infiltrationen avslöjas, krävs
att vilseledande eller förtäckta uppgifter eller registeranteckningar används eller
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framställs eller att falska dokument används). Sådan rätt finns i flera andra länder.
Slutligen vill jag framhålla ett särskilt problem som aktualiserats under 1999.

Det har under året förekommit i relativt stor omfattning att olika extremistiska
grupper, t.ex. högerextremister, och andra personer som sysslar med brottslighet
har försökt kartlägga polisen. Bl.a. har det visat sig att de systematiskt skaffat
fram personuppgifter och foton på polismän. I samband med att polismän vittnat
i rättegångar har vidare polismännen – till följd av bestämmelserna i rättegångs-
balken – varit tvungna att uppge sina namn. Härigenom har de grupper som kart-
lägger polisen fått tillgång till dessa uppgifter. För polismän i spaningstjänst har
detta medfört problem. I och med att deras identitet på detta sätt blir känd, avtar
också möjligheten för dem att bedriva ett effektivt spaningsarbete. För SÄPO:s
personal gäller det inte bara spanare utan också viss annan personal. Skyndsam-
ma åtgärder behövs därför för att identiteten skall kunna skyddas i dessa fall. Det
kräver emellertid lagändringar.

SÄPO har på olika sätt aktualiserat de nu berörda lagändringsfrågorna. Det är
min förhoppning att dessa ganska snart skall kunna lösas. 

1999 har varit ett framgångsrikt år i SÄPO:s verksamhet. Genom successiva
omdispositioner av SÄPO:s resurser har mer kraft kunnat sättas in för att bekäm-
pa den högerextremistiska brottsligheten. Detta har – i förening med den öppna
polisens ökade insatser inom detta område och det goda samarbetet mellan denna
och SÄPO – gett till resultat att ett stort antal brott med högerextremistisk bak-
grund har kunnat klaras upp och att lagföring har skett eller kommer att ske. Det
finns emellertid anledning att också under kommande år iaktta stor vaksamhet
när det gäller hotbilden på detta område.

Även om alltså kampen mot den högerextremistiska brottsligheten varit den
mest prioriterade inom SÄPO:s verksamhet under 1999 har också arbetet inom
övriga verksamhetsfält varit framgångsrikt. Genom olika ingripanden har SÄPO
kunnat avvärja säkerhetshot också på dessa verksamhetsområden.

Stockholm i februari 2000.

Anders Eriksson
GENERALDIREKTÖR
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SÄPO-monter i Nordiska museets spionutställning.
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SÄPO:s grundläggande uppgift är att förebygga och avslöja brott mot rikets
säkerhet. Den preventiva uppgiften är den primära. Det innebär att en mycket

stor del av SÄPO:s resurser används för säkerhetsskyddsverksamheten. Målet
för denna är att skapa förutsättningar för en hög skyddsnivå samt att möjliggöra
ingripanden på ett tidigt stadium när förhållanden som kan hota rikets säkerhet
kommer fram. Det sker genom rådgivning och utbildning men också genom an-
dra åtgärder, t.ex. teknisk verksamhet och skyddsspaning.

SÄPO arbetar därför efter en modell som innebär att man i första hand försöker
ingripa redan innan brott har begåtts i syfte att förhindra att brottet uppstår. I fall
av underrättelsehot innebär det t.ex. att SÄPO informerar personer som befinner
sig i riskzonen som exempelvis mål för sådan underrättelseverksamhet om vad
som pågår, vilket i regel leder till att underrättelseaktiviteten kan hejdas eller på
annat sätt omintetgöras. När det gäller terrorhot kan på liknande sätt, genom t.ex.
information till dem som hotas och andra åtgärder, hotet avvärjas. Ibland kan
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också olika typer av information till dem som har anknytning till en säkerhets-
hotande verksamhet, t.ex. information om att SÄPO har sin uppmärksamhet rik-
tad mot visst håll eller om innehållet i svensk lagstiftning, vara en tillräcklig åt-
gärd för att motverka uppkomsten av säkerhetshotande verksamhet.

Om brott mot rikets säkerhet trots allt kommer till stånd är det SÄPO:s uppgift
att avslöja detta och att vidta åtgärder för att brottet skall kunna beivras. I många
fall innebär det att SÄPO skall svara för utredning av brottet. I andra fall är det
SÄPO:s uppgift att svara för den underrättelseinhämtning som behövs, medan
det är den öppna polisens uppgift att sköta brottsutredningen. I sådana fall förser
SÄPO den öppna polisen med den information som underrättelseinhämtningen
har lett fram till.

Säkerhetsskyddsverksamheten bedrivs mot bakgrund av att statsmakterna stäl-
ler omfattande krav på säkerhetsskydd för myndigheter som ingår i totalförsvaret
och för leverantörer till dessa myndigheter. Det är myndigheternas och företagens
eget ansvar att skapa detta säkerhetsskydd, men SÄPO har i uppdrag att biträda
dessa myndigheter och företag med råd om hur de skall förfara. Det åligger också
SÄPO att kontrollera efterlevnaden av meddelade föreskrifter på säkerhets-
skyddsområdet. Till säkerhetsskyddet hör också personskyddet.

För att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet behöver SÄPO skaffa
sig underrättelser om förhållanden som kan vara av betydelse för rikets yttre och
inre säkerhet samt för bekämpningen av terrorism. Den verksamhet som SÄPO
bedriver med detta syfte kallas säkerhetsunderrättelsetjänst.

Den information som skaffas in inom ramen för säkerhetsunderrättelsetjänsten
bearbetas och analyseras. En viktig roll i detta arbete spelar en strategisk bedöm-
ning av de hot som föreligger mot rikets säkerhet. Denna övergripande hotbilds-
analys uppdateras regelbundet och utgår från utvecklingen i Sverige och omvärl-
den. Analysen utgör också ett underlag för SÄPO:s årliga verksamhetsplanering.
SÄPO gör också fortlöpande hotbildsbedömningar på en mer konkret nivå i syfte
att få underlag för beslut om vilka motåtgärder som behöver sättas in i form av
t.ex. ingripanden, personskydd eller andra säkerhetsskyddsåtgärder.

För att fullgöra de nu angivna uppgifterna arbetar SÄPO inom några olika verk-
samhetsgrenar, nämligen säkerhetsskydd (inklusive personskydd), kontraspiona-
ge, terrorismbekämpning och författningsskydd. Vid sidan härav finns ett antal
stödfunktioner.

Inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd finns resurser för bl.a. registerkon-
troll, tekniskt säkerhetsskydd, IT-säkerhet, rådgivning åt totalförsvarsmyndighe-
ter m.fl., säkerhetsskyddsutbildning, kontroll av myndigheternas säkerhetsskydd
och internsäkerhet.

SÄPO svarar för personskyddet för den centrala statsledningen, kungafamiljen
och de utländska sändebuden i Sverige. Dessutom har SÄPO ansvaret för sam-
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ordning och planering samt säkerhetsarbete och personskydd i samband med
statsbesök och liknande händelser.

Författningsskyddet arbetar med att bekämpa verksamhet som syftar till att med
våld eller otillbörligt tvång ändra vårt statsskick, förmå beslutande politiska organ
eller myndigheter att fatta beslut i en viss riktning eller hindra medborgarna från
att utöva sina medborgerliga fri- och rättigheter.

Kontraspionaget syftar till att förebygga och avslöja brott mot rikets yttre sä-
kerhet, i första hand spioneri och olovlig underrättelseverksamhet. Andra ange-
lägna uppgifter för kontraspionaget är att kartlägga och motverka spridningen av
massförstörelsevapen och av sådan utrustning och sådana ämnen som kan an-
vändas för att framställa eller använda sådana vapen.

Terrorismbekämpningen har till uppgift att i Sverige bekämpa yttringar av in-
ternationell terrorism. Eftersom den internationella terrorismen är gränsöverskri-
dande måste SÄPO i detta arbete i stor utsträckning lita till internationell sam-
verkan för att få tillgång till de informationer som behövs. Det är därför värdefullt
att Sverige officiellt anslutit sig till ett internationellt samarbete på detta område.
I det sammanhanget har Sverige också åtagit sig att bidra till att motverka att ter-
rordåd kan utföras i andra länder. Det ankommer därför på SÄPO att bistå andra
länders säkerhetstjänster i kampen mot den internationella och/eller nationella
terrorismen.

Till stöd för den operativa verksamheten har SÄPO bl.a. det s.k. SÄPO-regist-
ret. I den massmediala debatten har SÄPO-registret av många uppfattats som ett
belastningsregister. Så är emellertid inte fallet. Det är i stället i första hand ett
spaningsregister (jfr 32 § polisdatalagen, 1998:622). Registret skall nämligen fö-
ras för att underlätta spaning i syfte att förebygga och avslöja brott mot rikets sä-
kerhet och i syfte att bekämpa terrorism. Vid sidan härav skall registret också ut-
göra underlag för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

SÄPO samverkar i sitt arbete med ett stort antal andra myndigheter, t.ex. den
öppna polisen och myndigheter inom totalförsvaret. I arbetet för att förhindra
spridningen av massförstörelsevapen har SÄPO en särskild samordnande roll.
SÄPO och den öppna polisen biträder ofta varandra, t.ex. i samband med brotts-
utredningar.

Resurser
De totala resurserna har under det gångna året fördelats procentuellt på de ovan
nämnda verksamhetsgrenarna enligt diagrammet på nästa sida.
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SÄPO:s personal har successivt minskats sedan början av 1990-talet. Antalet an-
ställda har under 1999 uppgått till cirka 800. ❏
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Utvecklingen
i omvärlden 1999

Under 1999 kom relationen mellan Ryssland och västvärlden att bli alltmer
spänd. Inte minst förhållandet mellan Ryssland och USA försämrades kraf-

tigt och Kosovokrisen avslöjade djupa intressemotsättningar mellan de två sta-
terna. Framför allt handlade motsättningen om NATO:s beslut att utan FN-man-
dat ingripa militärt mot Serbien vilket Ryssland starkt motsatte sig. En annan frå-
ga som inflammerade relationen mellan de två länderna var USA:s intresse av
att utveckla ett nationellt missilförsvar som skulle kräva en omförhandling av
ABM-avtalet. 

Kosovokrisen kom att avslöja stora intressemotsättningar inte bara mellan
Ryssland och NATO utan också mellan flera av NATO:s medlemsstater. Flera
NATO-länder oroades starkt av bombinsatsen mot Jugoslavien. Det nya strate-
giska koncept som antogs vid NATO:s 50-årsjubileum i april – mitt under pågå-
ende bombningar – talar om insatser av NATO-styrkor utanför NATO:s eget ter-
ritorium också utan FN-mandat. 

EU-kommissionens avgång den 15 mars 1999 riskerade att skapa stor oreda
och beslutsoro inom den europeiska unionen. Vid EU:s toppmöte i Helsingfors
i december uppvisades dock ett stort mått av beslutsmässighet. 

Delvis motiverat av erfarenheterna från Kosovokrisen tog EU beslut om att in-
rätta en europeisk snabbinsatsstyrka om 50-60 000 man. Vid toppmötet besluta-
des också att unionen skall inleda medlemskapsförhandlingar med Lettland, Li-
tauen, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Malta i februari 2000. Turkiet erhöll
kandidatstatus och kommer att få inleda förhandlingar om EU-medlemskap när
landet uppfyller de politiska kraven. Den viktiga frågan om en förändring av EU:s
institutioner löstes inte heller detta år utan kommer att behandlas under 2000.

Det befarade ekonomiska sammanbrottet i Ryssland efter finanskrisen i au-
gusti 1998 uteblev, främst tack vare brant stigande oljepriser på världsmarkna-
den och devalveringen av rubeln som gynnade den inhemska produktionen. Des-
to mer dramatik erbjöd den politiska utvecklingen. Två regeringschefer –
Jevgenij Primakov och Sergej Stepasjin – tvingades avgå efter en kort tid i äm-
betet. Till ny premiärminister efter Stepasjin utsågs dåvarande FSB-chefen Vla-
dimir Putin. 
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Den politiskt oprövade Putin kunde överraskande snabbt rycka åt sig det po-
litiska initiativet genom att ge klartecken till en massiv militär offensiv i Tjetje-
nien. Beslutet fattades efter bombexplosionerna i Moskva i september som till-
skrevs tjetjenska terrorister och därför fick starkt folkligt stöd. Putins opinions-
siffror sköt snabbt i höjden och gav samtidigt vind i seglen åt det nybildade po-
litiska partiet Enighet som stod bakom premiärministern. I dumavalet i decem-
ber blev Enighet näst största parti efter kommunisterna. Årets överraskning sva-
rade dock Jeltsin själv för när han på nyårsafton tillkännagav sin avgång som
president. Syftet med Jeltsins ”abdikation” var uppenbart, nämligen att ge den
utsedde efterträdaren Putin bästa möjliga start på den kommande president-
valskampanjen.

Den ryska utrikes- och säkerhetspolitiken under 1999 har varit lättare att för-
utse. Kosovokrisen ökade den ryska misstänksamheten mot NATO:s planer för
framtiden och ledde till att samarbetet med NATO i stort sett upphörde. Det nya
kriget i Tjetjenien skärpte motsättningarna mellan Ryssland och NATO-länderna
ytterligare. Men samtidigt var det tydligt att Ryssland ville undvika en öppen
brytning med västvärlden. Det skulle kunna sätta stopp för de investeringar och
ekonomiska hjälpinsatser som landet så väl behöver. 

Utvecklingen i Kina har under 1999 präglats av en betydande oro från regimens
sida för att den minskade tillväxttakten och de sociala problemen kan komma att
leda till politisk instabilitet. Följden har blivit att den politiska intoleransen snarast
har ökat. Den kompromisslösa behandlingen av motions- och meditationsrörel-
sen Falun gong är ett exempel på misstänksamheten mot organisationer i sam-
hället utanför kommunistpartiets kontroll. Kinas relationer till USA kom under
året att försämras genom konflikten i Kosovo, Taiwanproblemet samt USA:s och
Japans planer på att utveckla ett regionalt missilförsvar.

Kraftmätningen mellan de reformvänliga och konservativa krafterna i Iran in-
tensifierades under året inför det parlamentsval som avses äga rum i februari
2000. Reformprocessen drabbades av allvarliga bakslag genom de konservativas
försök att inskränka yttrandefriheten genom stängningar av tidningar samt rätts-
processer mot ledande reformpolitiker. Trots detta fortsatte trenden mot en nor-
malisering av Irans relationer till omvärlden.

Regeringsskiftet i Israel ledde till att fredsprocessen mellan Israel och palesti-
nierna, som länge stagnerat, åter började framskrida. Dessutom fanns mot årets
slut tydliga tecken på ett ömsesidigt intresse av fredsförhandlingar mellan Israel
och Syrien rörande Golanhöjderna och Libanon.

I Algeriet kunde en viss utveckling i riktning mot stabilitet och nationell för-
soning skönjas. De islamistiska grupper som önskar fortsätta den väpnade kam-
pen föreföll bli allt mer isolerade. Även i Egypten försvagades den väpnade is-
lamistiska oppositionen.
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Politisk extremism
Politiskt betingad extremism existerar, i större eller mindre omfattning, på de fles-
ta håll i världen. Sådan verksamhet definieras – i likhet med religiöst eller etniskt
motiverad extremism och terrorism, fundamentalism och separatism – på vitt
skilda sätt i olika länder. Vad som betecknas som inhemsk extremism i ett land
kan exempelvis ses som terrorism i ett annat och vice versa.

Gemensamt för de flesta definitioner av politisk extremism torde dock vara att de
innefattar krav på att det politiska innehållet avviker starkt från etablerade politiska
uppfattningar. Vidare är valet av arbetsmetoder – legitima, olagliga eller bådadera
– av central betydelse för hur omgivningen reagerar. Politisk extremism betraktas
således av de flesta länder som antingen parlamentariskt förankrad eller utompar-
lamentariskt orienterad, beroende på hur de politiska åsikterna manifesteras.

Högerextremistiska, högerpopulistiska eller extremnationalistiska politiska
partier fortsatte att vinna terräng i vår omvärld under 1999. Trenden är tydligast
i Europa, där det i flera länder varit val till politiska församlingar under det gångna
året. I Österrike fick exempelvis Jörg Haider – som offentligt lovordat Adolf Hit-
lers politik – och hans frihetliga parti (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) cirka
28 procent av rösterna i parlamentsvalet i början av oktober. Detta gjorde FPÖ
till det näst största partiet efter socialdemokraterna. I Schweiz fick det högerpo-
pulistiska folkpartiet (Schweizerische Volkspartei, SVP) samma månad drygt 22
procent av rösterna i valet till det nationella parlamentet och blev därmed ett av
landets största partier.

I det senaste EU-valet i juni 1999 röstade över 11 miljoner europeiska med-
borgare på högerextrema politiska partier. Liksom i tidigare års EU-val fick dessa
partier starkast stöd i länder som Frankrike, Österrike, Belgien och Italien. I Dan-
mark fick det främlingsfientliga Dansk Folkeparti mer än 100 000 röster, vilket
gav partiet dess första mandat i EU-parlamentet. Möjligheterna till maktutövning
för de ultrakonservativa i parlamentet är dock alltjämt begränsade, dels därför att
de etablerade partierna i princip avfärdar alla försök till politiskt samarbete och
dels därför att det råder politiska motsättningar inom de egna leden.

I takt med de relativa valframgångarna för högerextrema missnöjespartier i Eu-
ropa kan en viss ökning av politiskt motiverade våldshandlingar skönjas. Så är
fallet i en rad europeiska länder, däribland Storbritannien och Tyskland samt i
flera av de forna öststaterna. Enbart i Tjeckien har det exempelvis begåtts över
20 mord med rasistiska motiv de senaste åren. Flera länder och oberoende insti-
tutioner rapporterar även om en ökning av antalet rasideologiska aktivister. Förra
året kom t.ex. en rapport från den amerikanska antirasistorganisationen Anti-
Defamation League, där det hävdades att det finns omkring 70 000 rasistiska s.k.
skinheads över hela världen. En stor del av dem – omkring 18 000 – finns enligt
organisationen i det tidigare kommunistiska Centraleuropa. 
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London drabbades i maj 1999 av tre bombattacker med högerextrema förteck-
en. Bomberna – s.k. spikbomber – hade placerats ut i områden med en stor andel
invandrare och homosexuella, vilka traditionellt är de främsta målgrupperna för
utomparlamentariska högerextremisters våldsbrottslighet. Flera brittiska nyna-
zistiska grupperingar tog sedermera på sig ansvaret för attackerna, som samman-
lagt dödade tre personer och skadade över hundra. Den efterföljande polisutred-
ningen resulterade emellertid i att en person utan någon klar organisatorisk till-
hörighet men med en tydlig rasideologisk övertygelse – en s.k. freelancer– greps
som misstänkt för dåden.

I USA, varifrån bl.a. svenska aktivister hämtar mycket av sin inspiration, in-
träffade under året en rad rasistiska incidenter med dödlig utgång. Offren uppges
ha tillhört olika etniska minoritetsgrupper och förövarnas politiska hemvist har
stått att finna i våldsbenägna rasideologiska kretsar. Liknande attentat inträffade
även i andra länder, bl.a. i Tyskland där en 16-årig nazistsympatisör i början av
november sköt ihjäl tre personer och skadade sju innan han tog sitt eget liv.

Förutom den världsomspännande s.k. vit makt-rörelsen utmärkte sig även den
s.k. autonoma rörelsen på flera sätt under 1999. De autonoma är ett vedertaget
samlingsbegrepp för i huvudsak anarkistiskt orienterade aktivister runt om i värl-
den som med bl.a. utomparlamentariska arbetsmetoder engagerar sig i en rad po-
litiska frågor. Den politiska kampen kretsar kring att på olika sätt uppmärksamma
och bekämpa vad som uppfattas som samhälleliga orättvisor och statligt förtryck,
främst rasism, sexism, homofobi, kapitalism samt vad man anser vara otillbörlig
djur- och miljöexploatering.

Under året kom kampen mot kapitalism och överstatlighet att stå i fokus för
autonoma gruppers högljudda protester. Den 18 juni, som är en internationell ak-
tionsdag mot det globala ekonomiska systemet (allmänt kallad ”J18”), urartade
från början fredliga demonstrationer i våldsamheter på flera håll i världen. I Stor-
britannien och USA krossade aktivister fönster och annan egendom i storstäder-
nas bankdistrikt samtidigt som en rad transnationella IT-attacker ägde rum mot
företag och finansinstitut. Även vid de under hösten våldsamma protesterna i
samband med WTO-mötet i Seattle i USA användes datorer för såväl koordine-
ring som för själva utförandet av IT-attacker riktade mot organisationen. Vid båda
dessa tillfällen hade aktiviteterna samordnats under en längre tid med hjälp av
Internet, vilket var avgörande för de resultat som uppnåddes.

Den senaste tidens händelseutveckling bland politiska ytterlighetsrörelser
världen över visar på flera trender. Den kanske tydligaste är det ökande an-
vändandet av nätverksstrukturer med transnationella förgreningar för att or-
ganisera utomparlamentarisk och gränsöverskridande verksamhet med ge-
mensamma mål oavsett aktivisternas nationstillhörighet. Samtidigt utnyttjas
Internet och annan IT-relaterad teknik i allt högre grad för gruppernas interna
och externa kommunikation och t.o.m. för regelrätta datorstödda attacker.
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Mycket talar för att denna utveckling i allt väsentligt kommer att fortsätta in
i 2000-talet.

Underrättelseverksamhet
När man betraktar 1990-talets sista år ur ett kontraspionageperspektiv, framträder
vissa omständigheter som talar för ett möjligt trendbrott. Det förefaller som om
den hemliga underrättelseinhämtningen i världen åter kan vara på uppgång. Det
rör sig inte om någon dramatisk förändring, men tendensen är tillräckligt tydlig
för att den skall färga bedömningen av underrättelsehotet mot vårt eget land.

För det första är antalet utländska spionfall som kommit till allmän kännedom
under 1999 ungefär dubbelt så många som de närmast föregående åren. Som var-
ningssignal är detta fenomen intressant. Det bör emellertid påpekas att mörker-
talen är stora och att underrättelsehot inte låter sig analyseras med kvantitativa
metoder.

För det andra har stormaktsmotsättningarna ökat, framför allt i samband med
den NATO-ledda interventionen i Kosovo våren 1999. I såväl Ryssland som Kina
märks en växande misstänksamhet mot USA:s säkerhetspolitiska agerande, nå-
got som bedöms leda till mer fokuserade underrättelsedirektiv. Den amerikanska
underrättelsetjänsten CIA har fått en budgetförstärkning och har enligt samstäm-
miga uppgifter börjat agera mer offensivt. Samtidigt satsar såväl USA som Ryss-
land på förbättrat kontraspionage för att bemöta vad man uppfattar som ett väx-
ande underrättelsehot.

Under de senaste åren har det också framkommit information som visar att
signalspaningshotet samt svårigheten att värja sig mot andra tekniska inhämt-
ningsmetoder (dataintrång, buggning, illegal telefonavlyssning etc.) är avsevärt
större än vad som tidigare varit känt. Den främsta aktören på signalspaningens
område är USA. Även Ryssland bedriver teknisk inhämtning i betydande om-
fattning.

Sedan det kalla krigets slut har världens underrättelsetjänster börjat intressera
sig mer för ekonomiska frågor samt olika typer av s.k. transnationella hot t.ex.
internationell terrorism, spridning av massförstörelsevapen, organiserad krimi-
nalitet, smuggling av narkotika och gränsöverskridande databrottslighet. Den
sistnämnda kategorin av problem kan rubriceras som okontroversiella ”vita frå-
gor”, vilka lämpar sig väl för internationellt underrättelsesamarbete. När det gäl-
ler ekonomisk inhämtning och industrispionage – kategorier som skulle kunna
kallas underrättelsevärldens ”svarta frågor” – är det dock tydligt att det inte exi-
sterar några vänner eller allierade.

Det finns vissa tecken som tyder på att det nu pågår en förskjutning tillbaka till
traditionella ”hårda” underrättelsefrågor – d.v.s. säkerhetspolitiska, militära och
försvarsteknologiska inhämtningsmål. I princip är detta en logisk reaktion på att
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stormaktsmotsättningarna tilltagit och att många regionala konflikter förvärrats
sedan mitten av 1990-talet. 

Av de närmare femtio utländska spionfall som under 1999 blivit allmänt kända
i massmedia refereras nedan de tjugo viktigaste. Informationen bygger på öppna
källor och SÄPO kan därför inte garantera tillförlitligheten i varje detaljuppgift.

Mars 1999. Tretton iranska judar grips i den sydiranska staden Shiraz. Enligt
iranska myndigheter misstänks de för att ha spionerat för Israel. Omvärlden be-
traktar dock händelsen som ett fall av religiös förföljelse.

Mars 1999. En taiwanesisk-amerikansk matematiker avskedas från sin tjänst
vid kärnvapenlaboratoriet i Los Alamos, New Mexico. Mannen misstänks för att
ha lämnat ut information om amerikanska kärnvapen till Kina. Han grips i de-
cember 1999 och står nu åtalad för att ha kopierat filer ur ett sekretessbelagt da-
tasystem.

April 1999.En turkisk affärsman och tidigare underrättelseofficer grips i Mos-
kva som misstänkt för spioneri och subversiv verksamhet. Han uppges ha sökt
kontakt med nordkaukasiska separatistledare för att påverka dessa i proturkisk
riktning.

Maj 1999. I USA grips en australiensisk f.d. underrättelseman som försökt sälja
900 amerikanska underrättelser och satellitbilder till ett oidentifierat tredje land.
Den tilltänkta kunden valde dock att rapportera erbjudandet till FBI.

Maj 1999. En rysk FN-diplomat utvisas från USA efter att ha försökt komma
över sekretessbelagt material. 

Maj 1999.I Polen utbryter en spionskandal när två pensionerade arméöverstar
grips och anklagas för att under många år ha spionerat för först Sovjetunionen
och sedan Ryssland. En tredje överste i aktiv tjänst grips i slutet av juni.

Juli 1999. Ryssland förklarar en biträdande amerikansk försvarsattaché i Mos-
kva persona non grata (icke önskvärd i landet). Utvisningen motiveras inte, men
uppgifter i rysk press antyder att amerikanen bedrivit spioneri i Volgograd.

Juli 1999. Den ryska säkerhetstjänsten FSB utvisar en 25-årig amerikansk kvin-
na som under två år arbetat i staden Voronezj som representant för delstaten Kan-
sas. Kvinnan uppges ha erkänt att hon insamlat material om regionens försvars-
industri och vidarebefordrat denna information till CIA.

Juli 1999. En tysk affärsman grips på flygplatsen i Hannover strax innan han
skall flyga till Moskva. I mannens resväska påträffas en stor mängd sekretess-
belagda försvarsteknologiska dokument. Samtidigt grips hans medhjälpare, en
ingenjör på den tyska flyg- och försvarskoncernen DASA. De båda männen tros
ha spionerat för den civila ryska underrättelsetjänsten SVR.

Augusti 1999. En kinesisk statstjänsteman i provinsen Hainan döms till livstids
fängelse för att ha spionerat för den taiwanesiska militära underrättelsetjänsten

20

säpo  2000-03-17  15.17  Sida 20



September 1999. Fem personer grips i Sydkorea misstänkta för att sedan 1989
ha bedrivit underjordisk politisk verksamhet samt spionage för Nordkoreas räk-
ning.

September 1999. Kina avrättar en generalmajor och en överste som dömts till
döden för att i fem års tid ha sålt hemliga militära dokument till Taiwan. Fallet
beskrivs av kinesiska tidningar som mycket allvarligt.

September 1999. Australiensiska massmedia publicerar uppgifter som pekar
på att den indonesiska underrättelsetjänsten kan ha värvat en mycket inflytelserik
agent i Canberra.

September 1999. Tre amerikanska CIA-tjänstemän har enligt pressuppgifter
ombetts lämna Tyskland sedan de rekryterat en tysk medborgare. Agentens upp-
gifter påstås ha varit att fungera som budbärare samt att ge logistiskt stöd åt den
amerikanska underrättelsetjänsten.

Oktober 1999. Ryska myndigheter griper en rysk forskare som studerar sprid-
ning av massförstörelsevapen. Mannen misstänks spionera för USA.

November 1999. En rysk marinofficer döms i Kaliningrad till fem års fängelse
för att ha spionerat för den svenska militära underrättelsetjänsten.

November 1999. I USA åtalas en underofficer inom marinen för att ha sålt käns-
lig information om amerikanska signalspaningssystem till Ryssland.

November 1999. En amerikansk kvinnlig diplomat tas på bar gärning av den
ryska säkerhetstjänsten FSB när hon förbereder ett agentmöte i Moskva. Kvinnan
släpps efter förhör men ombeds lämna Ryssland inom tio dagar.

December 1999. Amerikanska myndigheter utvisar en rysk diplomat som be-
drivit en teknisk avlyssningsoperation mot USA:s utrikesdepartement.

December 1999. Schweiz utvisar en rysk diplomat som uppges ha ägnat sig åt
illegal politisk inhämtning under sin stationering i Bern.

Merparten av de spionfall som kommit till offentlighetens kännedom under
1999 avser underrättelseverksamhet med inriktning mot säkerhetspolitik, militära
förhållanden eller försvarsteknologi. De exempel som anförts ovan visar också
att klassiska spionagemetoder fortfarande utnyttjas för att komma över sekretess-
belagd information.

Internationell terrorism
Nittonhundratalets sista år gick i våldets tecken om man ser till antalet terrorre-
laterade våldshandlingar världen över. Huvuddelen av terrordåden utfördes dock
inom själva konfliktområdena vilket innebar att antalet internationella dåd av ter-
rorkaraktär minskade. Samtidigt har de internationella dåd som utförts under se-
nare år kommit att kännetecknas av fler döda per attentat. Man kan beskriva tren-
den som färre men värre dåd. 
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Europa skonades så gott som helt från internationella terrorhandlingar. De grup-
peringar som gjort sig kända för att använda terrormetoder och som har repre-
sentation i Europa har huvudsakligen koncentrerat sin verksamhet på propagan-
daspridning och penninginsamlingar. Ett antal islamister med brittiska pass kopp-
lades dock samman med kidnappningar i Yemen i slutet av förra året. 

Vad gäller terroraktiviteter med islamistiska förtecken tycks det som om en geo-
grafisk förskjutning har ägt rum. Alltfler tecken tyder på att aktivismen förskjutits
österut från islams historiska kärnområde – Mellanöstern – till Ryssland, Afgha-
nistan, Pakistan och Indonesien. De allvarligaste bombdåden i världen under
1999 ägde rum i Ryssland och i Centralasien. Sambandet mellan de explosioner
som ägde rum i Moskva i september, vilka krävde över 200 dödsoffer, och kon-
flikterna i Tjetjenien och Dagestan är dock alltjämt oklart.

Den hotbild som bedöms emanera från Usama bin-Laden och hans nätverk av
radikala islamister kvarstår. Usama bin-Laden är alltjämt på fri fot och misstänks
leda olika internationella aktiviteter av hotfull karaktär. 

Motsättningarna i Mellanöstern och Nordafrika minskade något under 1999,
med färre terroraktioner som följd. Vikten av att betraktas som fullvärdiga med-
lemmar av världssamfundet och inlemmas i den globala ekonomiska ordningen
har dessutom föranlett flera terrorismsponsrande stater i regionen att minska eller
upphöra med sitt stöd till terroriströrelser. Ett utbrett folkligt missnöje med de
politiska och sociala förhållandena gör dock att situationen i Mellanöstern och
Nordafrika alltjämt är mycket labil.

Det fanns under 1999 tecken på fortsatt iranskt politiskt och ekonomiskt stöd
till grupper som bekämpar Israel. Reformprocessen i Iran har ännu inte lett till
någon omprövning av den negativa inställningen till fredsprocessen i Mellanös-
tern. Det ekonomiska stödet har huvudsakligen gått till Hizbollahs kamp mot den
israeliska ockupationen av södra Libanon. Som en gest gentemot Israel gav den
syriska regeringen order om att alla grupperingar under dess vingar (sammantaget
minst tio fraktioner av palestinska s.k. vägrargrupperingar) skulle frysa den väp-
nade kampen. Dessa grupperingar, som sinsemellan inte agerar med någon större
enighet, motsätter sig Osloavtalet som bas för de kommande slutförhandlingarna
mellan palestinier och israeler. 

Det omfattande samarbete som ägde rum mellan säkerhetstjänster i Israel,
Turkiet, Jordanien och de palestinska områdena tycktes under året bära frukt.
En rad aktivister ur den palestinska islamistiska organisationen Hamas jordan-
ska gren fängslades under hösten, anklagade för attentatsförsök mot Israel från
jordanska områden, och ett antal av dem utvisades därefter till Qatar och Ye-
men. Alla Hamas kontor i Jordanien stängdes också. Samtidigt tycks det som
om Hamas ändrat sina strategiska mål. Hamasledaren Yassins förmåga att kon-
trollera det externa ledarskapet, bl.a. i Jordanien, har inneburit att en mindre
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militant linje kommit att dominera. Huvudparten av de attacker Hamas tog på
sig ansvaret för under året utfördes inom de områden som berörs av fredsför-
handlingarna.

Utvecklingen i Algeriet visar på en vilja hos flera parter att få ett slut på våldet
och leda landet in i en period av fred och stabilitet. Några grupperingar med an-
knytning till Väpnade islamiska armén (GIA) fortsätter dock med sporadiska ter-
roraktioner på den algeriska landsbygden. Deras stödgrupper i utlandet förefaller
ha försvagats som en följd av utvecklingen i hemlandet och ett internationellt po-
lisiärt samarbete. 

Hotet från Egyptens radikala islamiska grupperingar har minskat sedan den
större grupperingen, Gamaa al-Islamiya, beslutat lägga ned vapnen. Islamiska
jihadgruppens medlemmar är geografiskt splittrade på olika håll i världen och
beroende av stöd utifrån för att kunna agera. Denna gruppering är känd för att
ingå i Usama bin-Ladens världsomspännande nätverk.

Libyens beslut att omsider utlämna de två för Lockerbieattentatet misstänkta
gärningsmännen till rättegång i Nederländerna öppnade vägen för en normalise-
ring av landets relationer till omvärlden. Även den sudanesiska ledningen har
under 1999 visat sig angelägen om att skapa en större politisk öppenhet, bryta
sin isolering och odla sina diplomatiska förbindelser med omvärlden, inte minst
med USA. Detta kan komma att innebära att landet upphör att ge en fristad åt
olika radikala islamistiska aktivister.

Krisen inom den kurdiska separatistorganisationen PKK, som blev akut då or-
ganisationen efter turkiska påtryckningar tvingades lämna fristaden i Syrien i sep-
tember 1998, fördjupades ytterligare under 1999 sedan rörelsens ledare Abdullah
Öcalan i februari greps i Kenya och fördes till Turkiet. Han dömdes därefter till
döden. Gripandet av Öcalan ledde till en våg av våldsamma manifestationer på
olika håll i Europa. Öcalan tillkännagav i augusti att den väpnade kampen i Tur-
kiet skulle upphöra, något som accepterades av organisationens övriga ledning.
Beslutet mottogs dock kallsinnigt från turkisk sida, som alltjämt uteslöt förhand-
lingar med PKK.

Den blodiga kampen i Pakistan mellan sunnitiska och shiitiska extremistgrup-
per intensifierades under året med flera terrordåd som följd. Den tilltagande anar-
kin var en av orsakerna till den militärkupp som ägde rum i oktober. Även i Indien
fortsatte en rad väpnade konflikter med etniska och religiösa förtecken.

I november tillkännagav den baskiska separatistorganisationen ETA att den va-
penvila man hållit i fjorton månader skulle upphöra den tredje december. Orsaken
till beslutet var missnöje med uteblivna framsteg i fredsprocessen. Flera stora
sprängladdningar som hittades i Madrid i december bar tydlig prägel av ETA.
Samtidigt har under året en rad högt uppsatta aktivister fängslats i såväl Frankrike
som Spanien vilket försvagat organisationen.
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Fredsprocessen på Nordirland gick trots många problem framåt under 1999.
Det centrala problemet om hur parterna skall avväpnas kvarstår dock som ett all-
varligt hinder och har i början av 2000 medfört allvarliga bakslag i processen.

Att attentat med politiska motiv alltjämt är vanliga runt om i världen framgår
tydligt av följande händelser som inträffat under det gångna året.

Januari 1999.I den filippinska staden Jolo kastas en handgranat in i en folk-
samling, varvid nio människor dödas och cirka 50 skadas. En muslimsk extre-
mistgrupp misstänks ligga bakom dådet.

Januari 1999.En bomb detonerar utanför den grekiske talmannens kontor. Ing-
en människa skadas dock. Anarkistgruppen Novemberbarnen tar på sig ansvaret
för dådet.

Februari 1999.Vid en PKK-demonstration mot Israels konsulat i Berlin at-
tackerar cirka 80 PKK-aktivister den tyska polisen och tar en israelisk kvinna
som gisslan. De försöker också ta vapen från de israeliska säkerhetsvakterna, som
då öppnar eld. Fyra aktivister dödas och 27 tyska poliser skadas.

April 1999.MEK tar på sig ansvaret för två attentat i Iran. I det ena mördas
Irans vice överbefälhavare.

April 1999. I Angola attackerar Unitagerillan ett tåg nära hamnstaden Bengu-
ela. Minst 25 personer dödas, bland dem ett tiotal poliser.

April 1999. En brittisk programledare i TV mördas och samtidigt hotas hennes
chef till livet. En serbisk terrorgrupp uttalar anonymt att mordet är en hämnd för
NATO:s attack mot TV-huset i Belgrad.

April 1999.En tidsinställd bomb exploderar på Hotel Intercontinental i Aten,
varvid en person dödas och en skadas. Attentatet förvarnas av gruppen Revolu-
tionära cellerna.

Juni 1999.Det amerikanska generalkonsulatet i Istanbul utsätts för ett atten-
tatsförsök. Två av attentatsmännen upptäcks då de försöker avfyra en raket mot
generalkonsulatet och de skjuts ihjäl av turkisk polis. DHKP-C tar på sig skulden.

Juli 1999.Tio människor dödas och 38 skadas i ett bilbombsattentat i den col-
ombianska staden Medellin. FARC-gerillan misstänks ligga bakom dådet.

September 1999.Två bomber detonerar i Moskva och totalförstör två byggna-
der. 212 personer dödas och hundratals skadas eller saknas. I det ena fallet uppges
Dagestans befrielsefront ha tagit på sig ansvaret för dådet. I det andra fallet (lik-
som i ett liknande dåd i staden Volgodonsk) påstås islamister med anknytning
till Tjetjenien ligga bakom attentatet.

September 1999.Två bomber exploderar i den mexikanska staden Celaya, var-
vid 59 personer omkommer. Polisen har gripit fyra misstänkta gärningsmän.

November 1999. Tre hemgjorda sprängladdningar detonerar i den israeliska
badorten Natanya. En fjärde sprängladdning kan desarmeras. 34 personer skadas.
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December 1999.Den islamistiska organisationen Harakat ul-Mujahedin (med-
lem av Usama bin-Ladens organisation Islamiska Fronten) kapade i slutet av de-
cember ett indiskt flygplan med passagerare från ett tiotal olika länder. Kaparna
krävde frigivande av aktivister inom den egna och andra militanta islamistiska
organisationer, huvudsakligen organisationer som bekämpar det indiska styret i
Kashmir. Då den indiska regeringen efter förhandlingar släppt tre islamistiska
aktivister lämnade kaparna planet och försvann in i Afghanistan. Två personer
uppges ha dött i kapningen, en ur gisslan och en kapare.

December 1999. En kvinnlig självmordsbombare utlöser en sprängladdning
vid ett valmöte i Sri Lankas huvudstad Colombo. 22 personer dödas och bland
de skadade finns presidenten. ❏
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Säkerhetsskydd

En av SÄPO:s viktigaste uppgifter är att genom kontroll och rådgivning till
myndigheter och företag medverka till att dessa erhåller en med hänsyn till

verksamheten tillfredsställande säkerhetsskyddsnivå. Ett viktigt instrument för
att höja den nivån är att utbilda och informera personal som hanterar hemlig in-
formation. Vid de besök som görs på myndigheter och företag i samband med
kontroll och rådgivning prioriteras därför utbildning och information. Under
1999 har cirka 7 400 personer fått någon form av säkerhetsskyddsrådgivning eller
information genom SÄPO:s försorg.

Som ett led i rådgivningsverksamheten har SÄPO under året färdigställt en sär-
skild handbok i säkerhetsskydd, som har tillställts berörda myndigheter och fö-
retag.

För att understryka vikten av säkerhetsskyddsfrågorna har SÄPO – med med-
verkan även från Rikskriminalpolisen och Näringslivets säkerhetsdelegation –
under 1999 genomfört ett särskilt seminarium för cirka 200 chefer på hög nivå i
myndigheter och näringsliv.

I syfte att tillsammans med respektive myndighet identifiera eventuella brister
i säkerhetsskyddet och att bistå myndigheten med råd för att anpassa skyddet till
den för myndigheten särskilt framtagna hotbilden utför SÄPO säkerhetsskydds-
kontroller. SÄPO har under året – utöver uppföljning av tidigare gjorda kontroller
– kontrollerat bl.a. tolv kommuner och kommunägda bolag med viktiga totalför-
svarsuppgifter inom el- och vattenförsörjningsområdena. En effekt av dessa kon-
troller har varit att en del andra kommuner påbörjat en översyn av sitt säkerhets-
skydd.

I säkerhetsskyddsverksamheten prioriteras de frågor som rör informationssä-
kerhet i IT-miljö, främst genom utbildning och rådgivning då myndigheter m.fl.
bygger ut sitt IT-stöd. Anledningen är givetvis att IT-beroendet ökar i allt snabbare
takt samtidigt som hotbilden mot säkerhetsskyddet på IT-området utvecklas
minst sagt dynamiskt. IT-säkerhetsområdet är samtidigt det område som föran-
leder de största svårigheterna från säkerhetsskyddssynpunkt. Framför allt gäller
detta hanteringen av hemlig information (informationssäkerheten). Erfarenheter-
na av kontrollverksamheten visar tydligt att det finns svagheter på olika områden.
De mest framträdande finns inom sekretessvärdering och datamediehantering
samt – inte oväntat – på kommunikationsområdet. Allmänt bristande insikter om
riskerna med nätverkskopplade datorer medför att resurser inte avsätts för att
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åstadkomma ett tillräckligt säkerhetsskydd, när olika typer av nät skapas. Externa
anslutningar skapar ”bakdörrar” som ökar risken för intrång.

Det är SÄPO:s uppfattning att medvetenheten om de säkerhetsrisker som är
förknippade med IT-systemen alltjämt är otillräcklig inom det svenska samhället.
SÄPO kommer därför – inom sitt ansvarsområde  – att fortsätta sina ansträng-
ningar att skapa större insikter och förståelse på detta område.

Också när det gäller de säkerhetsrisker som är förknippade med användningen
av ny teknologi, bl.a. på kommunikationsområdet, tycks medvetenheten vara låg
i det svenska samhället. Under året har SÄPO tillsammans med Försvarsmakten
informerat särskilt om de säkerhetsrisker som är förknippade med användningen
av mobiltelefoner. Erfarenheter från utlandet visar också på att det finns anledning
att varna för bl.a. avlyssningsriskerna. SÄPO har därför i olika sammanhang un-
der året lämnat information om det.

Också under 1999 har det framkommit uppgifter om aktiviteter från främmande
makts sida som tydligt visar att vi från svensk sida har anledning att ta avlyss-
ningsriskerna på allvar.

Inom verksamhetsgrenen säkerhetsskydd handläggs också de uppgifter inom regis-
terkontrollverksamheten som SÄPO ansvarar för enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.
Beslut om utlämnande av uppgifter inom ramen för registerkontrollverksamheten fat-
tas av  Registernämnden. SÄPO fullgör dock Registernämndens kanslifunktioner. An-
talet personer som under 1999 varit föremål för registerkontroll uppgick till 66 470.
Endast beträffande 27 av dessa har uppgifter lämnats ut ur SÄPO:s register.

Personskyddsverksamheten inom SÄPO omfattar bevaknings- och säkerhets-
arbete som avser den centrala statsledningen, kungafamiljen och utländsk diplo-
matisk personal eller som har samband med statsbesök eller liknande händelser
samt visst annat personskydd.

Det hör till sakens natur att denna typ av verksamhet kan variera mycket i fråga
om hotbild och behov av skyddsinsatser.

Hotnivån har även under 1999 varit låg. Inom den centrala statsledningen och
kungafamiljen samt för viss diplomatisk personal finns dock alltjämt ett bety-
dande och permanent skyddsbehov. Bortsett härifrån har personskydd fått sättas
in temporärt för cirka 90 personer,  i de flesta fall i samband med statsbesök och
liknande händelser. I några fall har sådana temporära insatser pågått en något
längre tid än vanligt.

En viktig del i SÄPO:s säkerhetsskyddsarbete är att göra hotbildsanalyser av-
seende enskilda personer, organisationer eller händelser. Med ledning av sådana
analyser vidtar SÄPO egna åtgärder samt informerar och varnar SÄPO andra,
t.ex. polismyndigheter, som därigenom får underlag för egna skyddsåtgärder.
Detta har skett i ett stort antal fall, vilket har lett till att skärpt bevakning och andra
förebyggande åtgärder har vidtagits. ❏
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Författningsskydd

På författningsskyddsområdet har den under de senaste åren allvarliga hotbilden
accentuerats ytterligare under 1999. Framför allt kommer hotet från utom-

parlamentariska grupperingar inom den rasideologiska miljön. Liksom tidigare
år görs emellertid den bedömningen att dessa grupper inte utgör något reellt hot
mot det svenska statsskicket. Någon förändring av hotbilden i det avseendet ägde
alltså inte rum under 1999 och bedöms inte heller komma att ske i ett längre
perspektiv.

Däremot har SÄPO i flera sammanhang – bl.a. i förra årets verksamhetsberät-
telse – framhållit att utomparlamentariskt orienterade grupper och enskilda i allt
större utsträckning tenderar att utgöra ett hot mot enskilda individer och deras
egendom. Det är politiska meningsmotståndare, myndighetsföreträdare samt in-
vandrare och andra minoritetsgrupper, t.ex. homosexuella, som riskerar att utsät-
tas för brottsliga angrepp från detta håll. 

Trots kraftfulla åtgärder från såväl SÄPO som andra rättsvårdande myndigheter
uppvisar det gångna  året exempel på mycket allvarlig brottslighet med en politisk
dimension. Som exempel kan nämnas mordförsöket mot en polis och morden på
två poliser i Malexander, bilbombsattentatet i Nacka som skadade en journalist
och dennes son, misshandeln i Skåne av en man av judisk härkomst samt mordet
på en syndikalist i södra Stockholm.

Samhällets reaktion mot dessa och andra politiskt motiverade brott har varit
omfattande. Under hösten 1999 har exempelvis massmedia publicerat en rad av-
slöjande artiklar som bl.a. innehållit både namn och bild på aktiva högerextre-
mister i Sverige. Ett stort antal manifestationer mot rasism och främlingsfient-
lighet har under året ägt rum på flera håll i landet och samlat tusentals deltagare.
Rättsväsendet i allmänhet och SÄPO i synnerhet har intensifierat sina insatser i
syfte att stävja denna typ av grov brottslighet.

SÄPO:s brottsförebyggande och brottsbeivrande arbete på detta område har
under år 1999 i första hand omfattat riktade åtgärder mot grupper, nätverk och
enskilda som genom sitt handlande eller på annat sätt visat att de är beredda att
begå brott i syfte att nå egen politisk vinning eller som kan befaras stödja sådana
aktiviteter. Det gäller främst personer med kopplingar till antingen den rasideo-
logiska s.k. vit makt-rörelsen eller det anarkistiskt präglade s.k. autonoma nät-
verket. Antalet aktivister inom dessa båda subkulturer bedöms vara i stort oför-
ändrat i förhållande till tidigare år. Rörligheten är dock stor. Samtidigt som en
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del aktivister upphör med sin verksamhet tillförs den utomparlamentariska miljön
nya anhängare i ungefär lika stor omfattning.

Som en direkt följd av samhällets gemensamma kraftsamling kan det konsta-
teras att vit makt-rörelsens modus operandi till viss del förändrats. Utvecklingen
är dock inte entydig. Vissa grupper och nätverk tenderar att ha slutit sig och gått
in i en passiv konsolideringsfas medan andra grupper valt att höja aktivitetsnivån
genom att exempelvis starta fler lokalavdelningar på ett antal orter i landet. Andra
organisationer däremot har drabbats av interna splittringar och motsättningar,
bl.a. beroende på oenighet om hur man skall förhålla sig till de allvarliga brott
som ägt rum under det senaste året. Vissa har försvarat handlingarna, medan an-
dra ansett att de skadat rörelsen p.g.a. den oönskade exponering som följt i deras
kölvatten.

Det allvarligaste hotet mot rikets inre säkerhet kommer fortfarande från ras-
ideologiska grupper och individer som förespråkar och använder våld eller hot
om våld i den politiska kampen. Men också anarkistiska och syndikalistiska nät-
verk av individer har utmärkt sig under verksamhetsåret. Den våldspotential som
kännetecknar den inhemska utomparlamentariska miljön i allmänhet och den ras-
ideologiska rörelsen i synnerhet, kom att stå i fokus under större delen av året.
Det är dock för tidigt att uttala sig om den senaste tidens ökade våldsanvändning
skall betraktas som ett trendbrott eller ej.

En tydlig och oomtvistad trend är emellertid att propagandaspridningen via i
första hand Internet fortsätter att öka. Antalet hemsidor har blivit fler och tonen
i det politiska budskapet har blivit allt mer militant. Sådan hatpropaganda utgör
ett indirekt hot mot rikets inre säkerhet i den meningen att propagandan sprids i
syfte att locka anhängare till en politisk kamp, där det långsiktiga målet är ett re-
volutionärt maktövertagande med hjälp av våldsanvändning.

En annan trend är den ökande internationaliseringen inom såväl de rasideolo-
giska som de autonoma nätverken, vilket inneburit att SÄPO successivt fördjupat
informationsutbytet med utländska polis- och säkerhetstjänster. Inhemska utom-
parlamentariska grupper och enskilda aktivister inspireras i allt högre grad av sina
meningsfränder runt om i världen. Som ett resultat härav kan det konstateras att
de svenska ytterlighetsrörelserna i allt högre grad organiserar sig i mindre, svår-
överskådliga celler och nätverk efter utländsk modell, s.k. leaderless resistance.
Kontakterna dem emellan underlättas bl.a. av de möjligheter som dagens infor-
mationsteknologi erbjuder. Denna utveckling kommer i allt väsentligt att fortsät-
ta.

Under 1999 fortsatte arbetet med att samla in och kartlägga polisanmäld brotts-
lighet kopplad till rikets inre säkerhet. Statistik gällande utvecklingen för 1998
redovisades i en offentlig rapport i september 1999. Rapporten publicerades även
på Rikspolisstyrelsens hemsida på Internet. 

29

säpo  2000-03-17  15.17  Sida 29



Den bearbetade och analyserade statistiken för 1998 visade bl.a. att de främ-
lingsfientliga/rasistiska brotten ökade samt att brottsligheten kopplad till vit
makt-rörelsen och extremnationalistiska partier fördubblades jämfört med 1997.
Vad gäller brott med koppling till den autonoma rörelsen framkom att brottslighet
med antifascistiska inslag ökade kraftigt, medan illegala djurrättsaktioner mins-
kade något.

Vit makt-rörelsen
Dagens moderna rasideologiska undergroundkultur – vit makt-rörelsen – utgörs
sedan ett tiotal år tillbaka av en rad självstyrande lokalgrupper, nätverk och en-
skilda individer med gemensamma ideologiska värderingar. Endast ett fåtal har
rikstäckande ambitioner. Rörelsen är inte heller längre nationalistisk utan snarare
internationalistisk till sin karaktär. Det slutliga målet för den utomparlamenta-
riska verksamheten är ett revolutionärt maktövertagande för att "rädda den vita
rasen". 

Sedan ett par år tillbaka är Nationalsocialistisk Front (NSF) med huvudsäte i
Karlskrona den mest tongivande organisationen inom den svenska vit makt-rö-
relsen. Organisationens inre kärna består av ett litet antal personer, av vilka fler-
talet gjort sig skyldiga till och dömts för en rad politiskt motiverade brott. NSF
finns genom sin lokala organisationsstruktur representerad på ett tjugotal orter i
södra och mellersta Sverige. 

Verksamheten har under året till största delen bestått av propagandaspridning
i olika former, i första hand på flera olika hemsidor på Internet. Därutöver har
med viss regelbundenhet arrangerats möten, vit makt-konserter och demonstra-
tioner, varav flera varit icke-tillståndsgivna och därtill krävt stora polisiära insat-
ser. 

Under 1999 har ett antal NSF-medlemmar gjort sig skyldiga till brott med po-
litiska motiv. T. ex. dömdes NSF:s propagandachef och tillika ansvarige utgivare
av organisationens tidning, Den sanne nationalsocialisten (DSNS), i oktober till
75 dagsböter för hets mot folkgrupp sedan ett nummer av tidningen polisanmälts.
I juni misshandlades en person av judisk härkomst av medlemmar i NSF. Några
dagar efter misshandeln utsattes samme man för hotelser per telefon av en annan
NSF-medlem, som sedermera dömdes till tre månaders fängelse för övergrepp i
rättssak. Under hösten erhöll flera personer i Skåne, bl.a. två kommunpolitiker
och en kvinna, hotbrev med nazistiska inslag. Tre aktivister verksamma inom
NSF kom efter utredning att misstänkas och häktades i ärendet.

På ett möte utanför Ronneby i april 1999, då man firade Hitlers 110:e födelse-
dag, utropades NSF till ett regelrätt politiskt parti med målet att ta sig in i riks-
dagen och "med demokratiska medel avskaffa demokratin". Partiprogrammet är
starkt nationalsocialistiskt influerat och innehåller krav på största möjliga själv-
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försörjning, repatriering av all utomeuropeisk invandring, upprättande av en stat-
lig raskontroll samt obligatorisk skolundervisning i rasbiologi och rashygien.
NSF:s framtida möjligheter att vinna politiskt inflytande får emellertid anses som
närmast obefintliga.

I slutet av året meddelade NSF:s ledare att han av privata skäl lämnat sin post.
Andra orsaker till avhoppet kan dock inte uteslutas, t.ex. interna motsättningar.
Ansvaret för ledningen av organisationen uppges ha övertagits av ett s.k. riksråd,
vilket sägs bestå av ett mindre antal personer i den innersta NSF-kretsen. En av
dem är även engagerad i den skandinaviska grenen av det världsomfattande och
våldsbetonade Blood & Honournätverket med förgreningar i övriga Europa,
Nordamerika och Australien.

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) är ett nationellt sinnat nätverk som upp-
märksammades första gången 1997. Bakom nätverket står bl.a. en person med
ett förflutet i Vitt Ariskt Motstånd (VAM), en organisation som var verksam i
början av 1990-talet. Förutom huvudorganisationen består SMR av ungdoms-
förbundet Nationell Ungdom (NU), propagandaorganet Alternativ Media samt
Förbundet för Nationella Stödföreningar (FNS). FNS kan närmast beskrivas som
en paraplyorganisation för lokala grupper som kan komma att upptas i SMR, men
som inte kommit upp i den standard eller nivå som krävs för fullvärdigt med-
lemskap.

SMR/NU står för ett illa dolt våldsbudskap och den huvudsakliga verksamheten
består av medlemsrekrytering, politisk opinionsbildning via i första hand Internet
samt registrering av politiska meningsmotståndare. Personer med anknytning till
NU häktades under året för misstanke om delaktighet i det s.k. Sätramordet då
en syndikalist sköts ihjäl i anslutning till sitt hem. Dessutom åtalades den ansva-
rige utgivaren för partiorganet Folktribunen under 1999 för tryckfrihetsbrott (hets
mot folkgrupp) avseende innehållet i ett nummer av tidningen som publicerades
under 1998. För detta dömdes han nyligen till en månads fängelse.

Den rasrevolutionära fängelseorganisationen Ariska Brödraskapet (AB) har va-
rit verksam också under 1999, om än i mindre omfattning än tidigare. Organisa-
tionen bildades 1996 efter utländsk förebild och består av ett mindre antal mycket
våldsbenägna och grovt kriminellt belastade individer, av vilka flertalet fortfa-
rande vistas på anstalt dömda för allvarlig brottslighet med en politisk dimension. 

I ett nummer av tidningen Ariska Brödraskapet som kom ut sommaren 1999
uppmanades sympatisörerna att samla och skicka in information om poliser, åkla-
gare, domare, politiskt aktiva, pedofiler m.fl. till AB för f ortsatt kartläggning. Av-
sikten uppgavs vara att sådan information skulle kunna användas vid brottslig
verksamhet, t.ex. utpressning, kidnappning etc. 

Under året har organisationen omstrukturerats. Bl.a. har AB fortsatt att närma
sig den kriminella mc-miljön sedan en numera frigiven medlem övertagit ledar-
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Del av vapenbeslag på järnvägsstationen i Nässjö.
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rollen i Brödraskapet Wolfpack (Bsk). Bsk, som under året etablerat två avdel-
ningar utanför fängelsemiljön, är emellertid varken en alltigenom rasideologisk
organisation eller ett regelrätt mc-gäng, även om man organiserar sig som ett så-
dant med anhängare som delas in i s.k. hangarounds, prospects respektive full-
värdiga medlemmar. Oavsett det direkta eller indirekta politiska engagemang
som finns inom Bsk, delar anhängarna ett gemensamt samhällshat och en önskan
att slå tillbaka mot det system som man anser förföljer dem.

Som en följd av spaningsinsatser från SÄPO:s sida gjordes ett större vapen-
beslag på järnvägsstationen i Nässjö under sommaren. Den fortsatta utredningen
ledde till att två Bsk-medlemmar kunde häktas för grovt vapenbrott. En av dem
dömdes sedermera för brottet, medan den andre frikändes i tingsrätten. Åklaga-
ren har överklagat den frikännande domen.

Sverige intar fortfarande en framträdande roll inom den internationella mång-
miljonindustri som producerar och säljer s.k. vit makt-musik. Nordland/Musik
88 i Linköping är en av världens största producenter och distributörer av denna
typ av musik. Det Nordlandvänliga företaget Midgård i Göteborg är en annan
stor aktör på distributionsområdet. NS 88 och Blood & Honour Scandinavia –
f.d. Ragnarock Records – som samarbetar med varandra och som har sina säten
i Helsingborg bedriver en med Nordland och Midgård konkurrerande verksam-
het. Kopplingar finns i det senare fallet till utländska företag och organisationer
som engagerar sig i samma typ av aktiviteter.

Den i hög grad revolutionära vit makt-musiken är rörelsens främsta känneteck-
en. Musiken, konserterna och musiktidningarna är i mångt och mycket kärnan
kring vilken det mesta av rörelsens verksamhet byggs upp. Hade inte vit makt-
musiken funnits, hade sannolikt inte den utveckling vi sett under 1990-talet varit
möjlig. De senaste åren har SÄPO därför – ofta i samverkan med andra myn-
digheter – genomfört en rad polisiära insatser mot organisationer och företag som
engagerar sig i produktion och spridning av rasistisk propaganda. Insatserna har
ofta föregåtts av en omfattande spaning och annan kartläggning. I oktober 1998
genomfördes exempelvis en rad husrannsakningar i lokaler med koppling till så-
dana företag i en av JK ledd förundersökning gällande misstanke om tryck- och
yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Under större delen av 1999 fortsatte
förundersökningen och huvudförhandling i ärendet – som är det största hittills i
sitt slag i Sverige – påbörjades i januari 2000.

SÄPO har under de senaste åren successivt ökat sina insatser mot den höger-
extremistiska brottsligheten. Vidare har SÄPO och den vanliga polisen fördjupat
sitt samarbete i bekämpningen av sådan brottslighet. Som ett resultat av denna
kraftfulla satsning har ett mycket stort antal brott med högerextremistiska för-
tecken kunnat klaras upp och gärningsmännen kunnat lagföras. Det gäller även
brottslighet av allvarligt slag.
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Det autonoma nätverket
Den utomparlamentariska verksamheten med koppling till militanta enfråge-
grupperingar inom det autonoma nätverket har också under år 1999 varit omfat-
tande. De autonoma består i huvudsak av anarkistiskt orienterade aktivister som
med bl.a. kriminella arbetsmetoder säger sig bekämpa vad som anses som sam-
hälleliga orättvisor och statligt förtryck. 

Det långsiktiga revolutionära målet är att krossa de befintliga maktstrukturerna
i samhället och införa s.k. direkt demokrati, en självstyrande social ordning där
kapitalismen och klassamhället avskaffats och s.k. folkmakt i stället skall råda.
Det kortsiktiga målet är dels att skada motståndaren – ekonomiskt, PR-mässigt,
materiellt eller fysiskt – och dels att väcka opinion hos allmänhet, media och in-
om det politiska etablissemanget. 

Den primära måltavlan för de utomparlamentariska aktionerna – som bl.a. or-
sakar egendomsskador för miljontals kronor årligen – är staten, som anses vara
synonym med kapitalet och makten. Därutöver utgör enskilda individer och de-
ras egendom måltavlor i de fall deras förehavanden anses bidra till olika former
av förtryck och sociala orättvisor i samhället, t.ex. politiska meningsmotståndare
på den yttersta högerkanten samt veterinärer och forskare som sysslar med djur-
försöksverksamhet, djuruppfödare samt näringsidkare inom bl.a. päls-, djur- och
porrhandel.

Delar av beslagtaget material vid husrannsa-
kan hos producent av vit makt-musik.

säpo  2000-03-17  15.18  Sida 34



35

Under året har det antifascistiska motståndet stått i fokus mot bakgrund av de
allvarliga brott med koppling till vit makt-rörelsen som begåtts på senare tid. I
centrum för denna verksamhet återfinns det militanta nätverket Antifascistisk
Aktion (AFA). Flera attentat har bl.a. ägt rum mot personer med anknytning till
såväl Nordland som f.d. Ragnarock Records och mot egendom som disponeras
av dessa. 

Motståndet mot sexism och pornografi förefaller ha ökat på sistone. Stock-
holms anarkafeminister, som bildades i början av 1999, har successivt följts av
liknande nätverk på flera andra orter i landet. Verksamheten inbegriper bl.a. ska-
degörelsekampanjer mot pornografirelaterade företag, som systematiskt utsätts
för klotter och fönsterkrossning. I några fall har smörsyra kastats in i butiker som
exempelvis hyr ut pornografiska filmer. I juni 1999 totalförstördes en porrklubb
i Jönköping i ett mordbrandsattentat. En grupp som kallar sig ”Commando Laura
Palmer” tog på sig ansvaret för dådet.

I september 1999 anordnade en grupp inom det autonoma nätverket som kallar
sig för ”Reclaim the City” en icke-tillståndsgiven manifestation – en s.k. gatufest
– i centrala Stockholm. Syftet var att protestera mot bilismen och kapitalismen.
Manifestationen urartade sedermera till ett våldsamt upplopp, vilket resulterade
i att ditkommenderad polis grep 243 personer. Av dessa är nu fem aktivister miss-
tänkta för att ha initierat upploppet.

Det utomparlamentariska motståndet mot det multinationella oljebolaget Shell,
som i vissa autonoma kretsar beskylls för kapitalism och exploatering av den
tredje världen p.g.a. sin oljeutvinning i Nigeria, har minskat påtagligt. Endast ett
mindre antal skadegörelser mot bensinstationer har noterats under året.

De militanta djurrättsaktivisterna fortsatte under 1999 med sin verksamhet,
dock inte i någon ökad omfattning jämfört med tidigare år. Det tycks snarare
som om den utomparlamentariska delen av djurrättsrörelsen tappat kraft under
senare delen av året, även om det kan konstateras att en rad brottsliga gärningar
de facto begåtts. Den brottslighet som i första hand åsyftas innefattar bl.a. ska-
degörelse, olaga intrång, egenmäktigt förfarande, olaga hot, ofredande och mord-
brand. Särskilt allvarliga är sådana kriminella handlingar som riktat sig mot en-
skilda individer, vilka är yrkesmässigt verksamma med t.ex. djurförsöksverk-
samhet eller pälsdjurshantering.

I början av året greps och anhölls fyra militanta djurrättsaktivister på bar gär-
ning sedan de kastat en behållare med frätande syra mot vaktkuren utanför Smitt-
skyddsinstitutet (SMI) i Stockholm. De ingick i en större protestgrupp som under
en längre tid bedrivit en hätsk kampanj mot SMI därför att de ansåg att djur som
används i SMI:s verksamhet behandlades felaktigt.

Under 1999 intensifierade SÄPO – i samverkan med annan polis – insatserna
mot kriminella djurrättsaktivister.  Det kan konstateras att dessa riktade åtgärder
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tycks ha haft en dämpande effekt inom den utomparlamentariska djurrättsrörel-
sen, som bl.a. tagit sig uttryck i ett minskat antal anmälda brott under senare delen
av 1999. En annan åtgärd som troligen påverkat rörelsens brottsbenägenhet är
verkningarna av det nationella åtgärdsprogram som SÄPO i samarbete med den
öppna polisens kriminalunderrättelseenheter tagit fram under året (RPS Rapport
1999:2 Nationell strategi mot olagliga miljö- och djurrättsaktioner).

Den mest framträdande aktionsgruppen vad gäller det militanta miljömotstån-
det är Socialekologisk Aktion (SEA), som existerat sedan 1992 och som bl.a.
finns representerad i Stockholm och Göteborg. SEA driver i första hand kam-
panjer mot kontroversiella vägbyggen som man anser skadar miljön, t.ex. Den-
nis-överenskommelsen och det s.k. GÖKEN-projektet. Verksamheten består till
största delen av propagandaspridning, opinionsbildning samt demonstrations-
och mötesverksamhet, men också brottslig verksamhet förekommer. I slutet av
augusti 1999 åtalades exempelvis en ledande person inom SEA efter att i grup-
pens tidning Ekologisten ha uppmanat till skadegörelse, egenmäktigt förfarande
och olaga intrång. SEA-aktivisten dömdes i december 1999 till ett års fängelse
för grov uppvigling. Domen har överklagats till högre instans. ❏
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Kontraspionage

Underrättelsehotet mot Sverige består men är mindre än under 1980-talet.
Jämfört med den hotbild som var aktuell under 1990-talets första hälft är

trenden däremot uppåtgående. Denna förändring beror på att främmande makters
underrättelseofficerare har blivit fler här i landet under senare år samtidigt som
de blivit allt mer aktiva. De har också i tilltagande omfattning återupptagit an-
vändningen av konspirativa metoder. 

Omvärlden är i dag mer komplicerad och svårförutsägbar än den var under det
kalla kriget. Sedan mitten av 1990-talet har stormaktsmotsättningarna ökat lik-
som antalet regionala konflikter. Just denna osäkerhet har i sig utgjort ett viktigt
skäl för en del länder att satsa mer på underrättelseverksamhet. Trots att säker-
hetshotet generellt sett har minskat, har paradoxalt nog underrättelsehotet i stället
blivit större. 

Under 1999 kunde SÄPO skönja en del tecken som kan tyda på en ny utveck-
ling inom underrättelsevärlden. En stor del av underrättelseinhämtningen äger
fortfarande rum på legal väg via öppna källor och kontakter, men utöver den nor-
mala informationsinhämtningen förekommer nu i ökad utsträckning även klas-
siskt konspirativ och illegal underrättelseverksamhet i Sverige. Den bedrivs
främst med hjälp av mänskliga källor och agenter. Många gånger är uppenbarli -
gen användningen av en agent fortfarande det lämpligaste sättet att komma över
känslig information.

Underrättelseverksamheten är behovsstyrd och behovet av underrättelser fast-
ställs ytterst av det främmande landets politiska beslutsfattare. Underrättelsetjäns-
ten är det verktyg som har till uppgift att hämta in informationen i respektive
målland.

I tidigare års verksamhetsberättelser har uttalats att främmande makts under-
rättelseverksamhet numera i allt högre grad är inriktad mot politik, ekonomi och
teknologi medan de militära målen skjutits i bakgrunden. I allt väsentligt är den
trenden oförändrad. Under 1999 har emellertid ett visst ökat intresse för militär-
teknologi kunnat noteras. Detsamma gäller underrättelseinhämtning med anknyt-
ning till handel med militära vapen eller vapensystem. Om detta är en tillfällighet
eller en ny trend får framtiden utvisa.

Att politik, ekonomi och teknologi står i centrum för de främmande underrät-
telsetjänsternas verksamhet i Sverige innebär att dessa tjänster i första hand söker
sig mot sådana informationsbärare som har tillgång till viktig information på des-
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sa områden. Politiker, departementstjänstemän, företagsledare, produktutveck-
lare, forskare och registerhanterare är exempel på personer som nu är i fokus för
främmande underrättelsetjänsters intresse.

En del av den underrättelseverksamhet som främmande makt bedriver i vårt
land är inriktad mot frågor som rör svensk teknologi. Eftersom Sverige ligger
väl framme på områden som teknik och vetenskap är det naturligt att vårt land
blir utsatt för sådan underrättelseinhämtning. 

Modern teknik kommer i allt större grad till användning även i inhämtningen
av underrättelser. Det sker bl.a. genom signalspaning. De främmande underrät-
telsetjänsterna utnyttjar också att bl.a. IT-systemen i det svenska samhället har
ett svagt säkerhetsskydd och därmed är sårbara.

Ett relativt stort antal länder har i dag underrättelsepersonal i vårt land. Cirka
15 länder har sådan personal fast stationerad här. Några av dessa länder har en
relativt stor personalstyrka i vårt land. Vid sidan härav finns det ett antal länder
som inte har underrättelsepersonal fast stationerad i vårt land, men som ganska
regelbundet skickar hit underrättelsepersonal som under kortare eller längre tid
utför uppdrag här.

Den personal från främmande makts underrättelsetjänster som är verksam i vårt
land är av två slag. En del av personalen är officiellt anmäld här och bedriver hu-
vudsakligen sin underrättelseverksamhet på ett öppet och legalt sätt. Utöver dessa
finns emellertid också underrättelsepersonal som inte är officiellt anmäld i Sve-
rige och som bedriver konspirativ och illegal underrättelseverksamhet. Antalet
medarbetare från främmande makts underrättelsetjänster som är stationerade här
i landet har ökat något under det gångna året. En ökning har också skett av det
antal som tillfälligt kommer hit för att utföra underrättelseuppdrag. Den del av
de främmande underrättelsetjänsternas underrättelseverksamhet som sker kon-
spirativt och illegalt har också ökat under det senaste året.

Att så pass många länder har ansett att de behöver ha underrättelsepersonal i
vårt land ger naturligtvis anledning till uppmärksamhet från SÄPO:s sida. Därvid
har bl.a. kunnat konstateras att även länder med vilka vi traditionellt har goda re-
lationer med bedriver underrättelseverksamhet här i landet.

Det finns indikationer på att främmande underrättelseverksamhet bedrivs i Sve-
rige under täckmantel av utländsk affärsverksamhet. Vidare finns vissa tecken
på att organiserad kriminalitet ibland kan vara sammanlänkad med främmande
makts underrättelseverksamhet. 

Liksom tidigare finns det tecken som tyder på att de främmande ländernas un-
derrättelseorganisationer har uppdrag som omfattar även rent industriella och
kommersiella intressen.

Inom kontraspionagets verksamhet har under året gjorts flera insatser för att
motverka främmande makts underrättelseverksamhet. Insatserna har varit fram-
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gångsrika. Detta har bl.a. lett till att underrättelsepersonal från främmande land
lämnat Sverige. SÄPO har vidare fortsatt att utreda vissa tidigare uppmärksam-
made fall.

Som framgått av SÄPO:s verksamhetsberättelse för 1994/95 har SÄPO under
1990-talets första hälft identifierat vissa tidigare östtyska agenter samt förhört
eller samtalat med dem om deras aktiviteter för Östtysklands räkning. Några av
dem har därvid erkänt att de arbetat för Östtyskland. Förundersökning inleddes
i två fall men åtal kunde inte ske på grund av att brotten var preskriberade. I ett
antal fall pågår emellertid alltjämt SÄPO:s utredningsarbete på detta område. Till
stöd för det arbetet ligger bl.a. informationer ur STASI:s arkivmaterial.

Sverige deltar i ett internationellt samarbete för att hindra att massförstörelse-
vapen sprids. I det svenska arbetet på detta område har SÄPO en viktig roll. Det
åligger SÄPO att genom underrättelseinhämtning och samverkan med andra
myndigheter inom och utom landet samt ingripanden av olika slag försöka mot-
verka att teknologi eller produkter som kan användas för tillverkning eller an-
vändning av massförstörelsevapen sprids. Detta arbete innebär bl.a. att SÄPO
skall vidta åtgärder för att motverka försök från vissa länders sida att från svenska
företag (eller genom förmedling av svenska företag) förvärva s.k. ”dual use-pro-
dukter” (d.v.s. teknik eller material som kan användas både för civilt bruk och
för tillverkning eller användning av massförstörelsevapen eller bärare, främst
missiler, av sådana vapen).

SÄPO:s arbete på detta område sker i nära samverkan med en rad andra svenska
myndigheter. I denna samverkan har SÄPO en samordnande roll. Vissa av myn-
digheterna deltar i samarbetet endast vid stora och kritiska händelser medan andra
har en tätare och mera regelbunden samverkan.

Den information som SÄPO hämtar in på detta område sprids kontinuerligt till
andra berörda svenska myndigheter, bl.a. Inspektionen för Strategiska Produkter
och Tullen. Information har också givits till företag som exporterar produkter till
de s.k. tröskelländerna. Dessa utgörs av ett antal stater, framför allt i Mellanöstern
och övriga Asien, som är särskilda riskländer när det gäller spridningen av mass-
förstörelsevapen, eftersom de visat sig arbeta med olika program för produktion
av sådana vapen. SÄPO och andra säkerhetstjänster har tillgång till uppgifter som
ger anledning till misstanke om att några av dessa länder har upprättat täckföretag
för att komma över teknologi som kan användas för sådan produktion.

SÄPO har i tidigare års verksamhetsberättelser framhållit att situationen inom
det territorium som en gång utgjorde Sovjetunionen är sådan att det finns en ökad
risk för spridning av massförstörelsevapen därifrån. Det finns förvisso inte an-
ledning att betvivla den goda viljan på rysk sida att upprätthålla kontrollen över
kärnvapen och andra massförstörelsevapen. Det kan däremot göras mer pessi-
mistiska bedömningar av Rysslands förmåga att upprätthålla ett effektivt skydd
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mot spridningen av dessa vapen samt teknologi och material som kan användas
i dessa sammanhang. Uppgifter som finns tillgängliga visar att det redan finns
exempel på brister i detta avseende.

En del länder har under det gångna året aktivt försökt att här i landet införskaffa
produkter för sina massförstörelsevapenprogram och för sin missilutveckling.
Detta har föranlett ingripanden. ❏
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Terrorismbekämpning

Inom ramen för det internationella samarbete som Sverige har anslutit sig till i
kampen mot terrorism skall våldsdåd med utländska politiska motiv förebyg-

gas, oavsett om dessa avses utföras i Sverige eller utomlands. En viktig uppgift
är således att se till att Sverige inte blir en bas för politiskt motiverat våld i andra
länder. I SÄPO:s terrorismbekämpning ingår också att motverka flyktingspiona-
ge och annan förföljelse i Sverige från regimer eller organisationer i andra länder
som förknippas med terrorism. Även tendenser till våld mellan olika religiösa
grupper eller ideologiskt sammanhållna organisationer med utländskt ursprung
uppmärksammas i detta sammanhang.

Ett viktigt fortlöpande arbete på terrorismbekämpningens område är att göra
analyser av hot mot framför allt enskilda personer. Dessa analyser utgör grunden
inte bara för SÄPO:s utan också för andra polismyndigheters skyddsinsatser. Den
verksamheten är omfattande och den har i ett stort antal fall lett till skärpt bevak-
ning och andra förebyggande åtgärder.

Inom terrorismbekämpningen är det också ett prioriterat intresse att avslöja
andra länders regimstyrda nätverk av agenter här i landet i den mån dessa nätverk
kan förknippas med terrorism. Uppgiften för dessa agenter är att på plats stödja
aktioner eller attentat för sin regims räkning och att kontrollera ledande opposi-
tionella personer som bedöms utgöra ett hot mot regimen i fråga.

Ett viktigt inslag i den förebyggande terrorismbekämpningen är att verka för
att utländska medborgare som aktiverar sig i organisationer som utövar politiskt
motiverat våld skall avvisas eller utvisas från Sverige. Detta sker genom yttranden
till Statens invandrarverk (SIV) över asylansökningar. SIV, Utlänningsnämnden
och regeringen begär vidare yttranden av SÄPO i ärenden rörande uppehållstill-
stånd. SÄPO yttrar sig till dessa instanser även i medborgarskapsärenden. Det
totala antalet sådana ärenden som SÄPO handlagt har under året varit 322. I tio
procent av dessa har SÄPO haft anledning att avstyrka bifall till ansökan.

I den förebyggande verksamheten ingår ett omfattande internationellt samar-
bete i syfte att förhindra våldsdåd eller annan våldsanvändning med politiska för-
tecken. SÄPO har under året vid ett flertal tillfällen kunnat aktivt delta i denna
process och lämna sådan information som föranlett skärpt bevakning eller andra
förebyggande åtgärder i andra länder.

Några terrordåd har inte utförts här i landet eller i vår närmaste omgivning under
1999. 
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I Sverige finns åtskilliga medlemmar eller sympatisörer till organisationer som
i sina respektive hemländer och internationellt bedriver politiskt motiverat våld.
Deras aktiviteter här i landet har dock med tiden alltmer koncentrerats på framför
allt propaganda, penninginsamlingar och annat stöd till den kamp som bedrivs.
Till detta kommer emellertid att de i ökad utsträckning beger sig till andra länder
och där deltar i främst utbildning i ideologi och stridsteknik, men också i väpnade
konflikter eller aktioner av olika slag. Detta gäller särskilt anhängare till den ur-
sprungligen Algerietbaserade islamiska väpnade gruppen GIA.

I mars månad 1998 greps en svensk medborgare och GIA-aktivist i Belgien
vid ett polisingripande mot en väpnad islamisk grupp. Mannen frigavs efter av-
tjänat fängelsestraff från belgiskt fängelse i maj 1999 och utvisades till Sverige.

Sedan början av 1990-talet har SÄPO följt upp den svenska grenen av den Iran-
stödda terroristorganisationen Hizbollah. Under 1999 har organisationen hållit
en låg profil här i landet. En ny omständighet har emellertid uppmärksammats,
nämligen tecken på att företrädare för organisationens yttre säkerhetsapparat nu
är representerade i Sverige.

De kurdrelaterade aktiviteterna i Sverige under 1999 har naturligtvis influerats
starkt av gripandet av och rättegången mot PKK-ledaren Öcalan. 

När gripandet offentliggjordes utbröt en mängd väl samordnade PKK-aktioner
över hela Europa. I Stockholm ockuperades inledningsvis det vid tillfället obe-
mannade grekiska konsulatet av 37 PKK-aktivister. På gatan utanför samlades
ett 100-tal sympatisörer, vilka högljutt framförde protester mot gripandet. De-
monstrationen blev delvis våldsam, vilket resulterade i att ett 50-tal aktivister
greps av polisen.

Påföljande dag samlades omkring 200 PKK-aktivister utanför Folkets Hus i
Stockholm. Av dessa lyckades 47 tränga sig in i Socialdemokratiska partiets lo-
kaler och de tog 13 personer som gisslan. Efter flera timmars belägring och för-
handlingar gav ockupanterna upp och kunde gripas samtidigt som gisslan frigavs.

Även Vänsterpartiets lokaler i Malmö liksom UNHCR:s och Amnesty Inter-
nationals lokaler i Stockholm utsattes för ockupationer vid samma tid. Dessa kun-
de dock upplösas utan våldsamheter. 

Aktiviteterna från PKK-anhängarna avtog efter hand. Senare uppmanade Öca-
lan från sin fångenskap sina anhängare att avsluta den väpnade kampen och läm-
na turkiskt territorium med början den 1 september 1999. Kampen skulle därefter
föras med fredliga och politiska medel.

Denna uppmaning kan möjligen komma att splittra PKK som organisation. Den
högsta ledningen strävar dock efter att få behålla medlemmarna och få dem att
ställa upp bakom det nya initiativet. 

SÄPO har under det gångna året kunnat notera en ökning av flyktingspionaget
i Sverige och har med anledning därav satt in motåtgärder. ❏
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Övrigt

Islutet av 1998 tillsattes en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag
att utreda behovet av en central kraftsamling i kampen mot den organiserade

brottsligheten m.m. Mot bakgrund av att brottslig verksamhet av säkerhetsho-
tande karaktär ibland är uppblandad med allmänkriminell verksamhet, inte sällan
av organiserat slag, skall kommittén enligt direktiven utreda polisens organisation
för att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten, bl.a. Rikskriminal-
polisens (RKP) och SÄPO:s roller i sammanhanget samt gränsdragningen dem
emellan. En möjlighet som särskilt skall studeras är att skapa en samlad nationell
polisresurs genom ett samgående mellan RKP och SÄPO. Kommittén har med-
givits förlängd tid för sitt arbete och skall slutredovisa detta senast den 30 april
i år. 

Under 1999 har den av regeringen tillsatta Säkerhetstjänstkommissionen på-
börjat sin granskning av den författningsskyddande verksamhet som de svenska
säkerhetstjänsterna, däribland SÄPO, bedrivit när det gäller hot som härrör ur in-
rikes förhållanden. Med detta avses säkerhetstjänsternas arbete med att kartlägga
sådana svenska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som har bedömts ut-
göra eller kan komma att utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Utredningsarbetet,
som omfattar tiden fr.o.m. det andra världskrigets slut till dess kommissionens
arbete är slutfört, skall redovisas till regeringen senast den 31 augusti 2001.

Sekretesslagstiftningen ändrades fr.o.m. den 1 april 1999. Genom lagändringen
har SÄPO nu fått möjlighet att under vissa förutsättningar lämna ut uppgifter
som tidigare omfattats av s.k. absolut sekretess. Många har tagit tillfället i akt att
begära att få ut uppgifter ur SÄPO:s material, i de flesta fallen om sig själva. Un-
der 1999 inkom 1 445 framställningar om att få ut sådana uppgifter. Av dessa
hann SÄPO besluta i 1 074 fall. I det stora flertalet av dessa, 867 ärenden, förekom
inte den person som begärt att få uppgifterna i SÄPO:s register. I 207 ärenden
fanns alltså den person som ansökan avsåg i SÄPO:s register. I 142 av dessa fall
lämnades uppgifter ut. Det innebär att i cirka 69 procent av de fall där personen
var registrerad i SÄPO:s register så fick sökanden ut uppgifter ur SÄPO:s mate-
rial. SÄPO har alltså i mer än två tredjedelar av de fall där uppgifter fanns också
lämnat ut uppgifter till sökanden. ❏
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Här finns SÄPO

Huvudkontor

STOCKHOLM tel.: 08 - 401 90 00

Lokal organisation

N - SEKTION NORRLAND

LULEÅ tel.: 0920 - 29 50 00
Sundsvall tel.: 060 - 18 00 00
Umeå tel.: 090 - 15 20 00
Östersund tel.: 063 - 15 25 00

ÖM - SEKTION ÖVRE MELLERSTA

UPPSALA tel.: 018 - 16 85 00
Falun tel.: 023 - 460 00
Gävle tel.: 026 - 65 50 00
Visby tel.: 0498 - 29 35 00
Västerås tel.: 021 - 15 20 00

NM - SEKTION NEDRE MELLERSTA

ÖREBRO tel.: 019 - 15 60 00
Eskilstuna tel.: 016 - 16 20 00
Norrköping tel.: 011 - 21 60 00
Karlstad tel.: 054 - 14 50 00

V - SEKTION VÄST

GÖTEBORG tel.: 031 - 739 20 00 
Halmstad tel.: 035 - 17 10 00 
Jönköping tel.: 036 - 30 90 00 
Skövde tel.: 0500 - 47 20 00 
Trollhättan tel.: 0520 - 895 00

S - SEKTION SYD

MALMÖ tel.: 040 - 20 10 00
Kalmar tel.: 0480 - 45 60 00
Karlskrona tel.: 0455 - 36 22 00
Kristianstad tel.: 044 - 28 44 00
Växjö tel.: 0470 - 74 30 00
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