EU og Terror
Terrorbekæmpelsen er et vigtigt område for det europæiske samarbejde. Terror er
grænseoverskridende og fjenden er svær at identificere og passivere.
Hvis vi effektivt skal bekæmpe terror, skal det anvendes kontante metoder over for lande der
understøtter terror eller ser passivt til, når deres virksomheder og borgere støtter terrorgrupperne.
Terrorisme knyttes især til Mellemøsten og fanatiske muslimer - bl. a. Al Quaeda.
I Saudiarabien er den meget rabiate muslimske sekt, wahabismen, eneste tilladte religion.
Saudiarabiens nye konge er stærkt provestlig og indstillet på reformer, men vil det gå hurtigt nok?
Saud slægtens nære bånd til wahabismen går helt tilbage til sektens stiftelse i det 18. århundrede.
Fundamentalisterne i Saudiarabien har meget stærke kræfter i kongefamilien først og fremmest
forsvarsminister prins Sultan og indenrigsminister prins Naif (som også har sikkerhedstjenesterne
og det religiøse politi under sig).
Ingen i dette autokratiske kongerige tør nægte Usama bin Laden hans andel af bin Laden
koncernens fortjeneste, når han hævder, at pengene går til at forsvare islam. Dette er Al Quaeda s
væsentligste finansieringskilde. Men Saudiarabien må forstå, at Vesten ikke kan forsvare regimet og
samtidig acceptere deres passive holdning til al Quaeda s finansiering. Saudiarabien er strategisk
meget vigtig for Vesten både på grund af dets beliggenhed og på grund af olieforsyningen. Men
Vesten er alligevel nød til at være konsekvent, og det bør ske i et samarbejde mellem USA og EU
Samtidig skal andre rabiate regimer forstå, at det kan medføre alvorlige repressalier, hvis de
understøtter terrorisme eller ser passivt til.
Der er også fremført flere synspunkter om terroren skyldes de store sociale forskelle i Mellemøsten.
Dette gælder i alt fald ikke finansieringen af terroraktioner. Men nogle selvmordsbombere især fra
Palæstina, Marokko og Algier er lette at hverve, fordi de på grund af meget stor arbejdsløshed i
deres lande ikke føler, at de har nogen fremtid. Ulandshjælp vil næppe hjælpe meget i den
forbindelse. Vi skal først og fremmest lempe EU s handelsrestriktioner over for disse lande - det
giver ingen selvværd at være på forsørgelse, så lad os give dem mulighed for at tjene penge selv.
Man foreslår også genindførelse af paskontrol, men de fleste terrorister er indrejst lovligt eller har
fast ophold / statsborgerskab i Europa og USA, så det er ikke vejen. Løsningen skal snarere findes i
et intensivt grænseoverskridende efterretningsvæsen. Derfor skal Danmark snarest muligt af med
den retslige og den militære undtagelse fra EU samarbejdet. Terror er grænseoverskridende og
derfor har det ingen mening at hævde vor suverænitet inden for Danmarks grænser.
EU bør ligesom i told- & handelsforhold repræsentere medlemsstaterne i internationale aftaler om
terrorisme.
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