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INNENRIKS aktuelt
TERRORTRUSSELEN
ɅɅTorsdag 24. juli kalte Politiets
sikkerhetstjeneste (PST) inn til pressekonferanse for å informere om at
personer med tilknytning til ekstreme
islamistiske grupper i Syria muligens
planla et angrep mot Norge.
ɅɅTrusselen ble beskrevet som
«uspesifikk og lite konkret, men samtidig
troverdig».
ɅɅPolitiet økte beredskapen, og
bevæpnet personell ble utstasjonert ved
blant annet Stortinget, Oslo S og
Statsministerens kontor.
ɅɅTirsdag denne uken begynte politiet å
redusere beredskapen, da faren var «noe
redusert». Situasjonen ble likevel
beskrevet som uavklart.

ter uttalte nylig at de ikke lenger har
oversikt over dem av deres borgere som
har reist til Syria.
– Det er mye snakk om terrorfare i
forbindelse med fremmedkrigere, men
vel så farlig er det at disse krigerne kan
bidra til at miljøet blir større. De kan
forlenge livet til radikal islamisme i
dette landet og bidra til nyrekruttering,
sier Hegghammer.
– Det kan generere terrortanker på
sikt, uavhengig av situasjonen i Syria.

Det blir spennende å se om
dette var en konkret trussel
eller en overtolkning av
etterretningsinformasjon.
Thomas Hegghammer, FFI

En overtolkning? Hegghammer understreker at det er lite som er sikkert
om den aktuelle trusselsituasjonen for
Norge, all den tid det har kommet så lite
informasjon om trusselen. Faktisk vet
vi ikke engang om den var rettet mot
Norge. Hegghammer har sine tvil.
– Fra ordlyden kan det være en trussel rettet mot Norge, eller det kan være
at Norge er nevnt som ett blant flere
mulige mål, sier han.
– Men Norge er det eneste landet som
har gått ut med en slik offentlig advarsel
og et høynet beredskapsnivå?
– Frankrike har også satt i gang tiltak.
Trusselen må ha vært konkret og alvorlig når PST informerte på den måten.
PST og norsk politi har ikke noen tradisjon for opphausing, sier Hegghammer.
– Kan politiet ha interesse av å hause
opp situasjonen?
– Ja og nei. De har interesse av å
være synlige, at beredskap er på dagsordenen. Men de må vokte seg veldig
for å gå ut unødig. Hver gang de gjør det,
bruker de tillitskapital. Det blir spennende å se om dette var en konkret trussel eller en overtolkning av etterretningsinformasjon.
– Om det var en overtolkning, vil vi
noen gang få vite det?
– Det kommer an på hvor mye dette
politiseres. Vi vil aldri få se rådataene,
men det vil bli en intern vurdering. Jeg
håper i hvert fall det, og at man ikke
bare sier at man gjorde det rette. Dette
har kostet mye penger. Men det kan gå
politikk i det, og om politiet eller enkeltmennesker føler seg anklaget, kan
de bli mindre villige til å innrømme feil,
sier Hegghammer.
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Et glimt av USA
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masjon, sier hun.
ville ikke alle sagt «hvorfor sa dere ikke
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for at man ser på borgerne som rasjo- nomført og det ble klart at myndighetene Se også side 6 og 14
H a n n e Ø st l i Ja ko b s e n

E

