
UDIs merknader til NL EMN AHQ on detecting Jihadists in the asylum procedure 

 
 
Det nederlandske kontaktpunktet for European Migration Network (NL EMN NCP) har laget et fyldig 
sammendrag av svarene på denne forespørselen om tiltak i asylsaksbehandlingen for å oppdage 
(mulige) jihadister. I det alt vesentlige synes norsk praksis å være i samsvar med den praksisen som 
mange av de andre landene har for dette. Her er noen merknader basert på en sammenligning 
mellom sammendraget og det norske svaret, som det ellers er referert til i sammendraget av svarene 
på de fleste spørsmålene.  
 

 Som i Norge har politi og/eller utlendingsmyndighetene i de fleste land som har svart vært 
oppmerksomme problemstillingen i noen år, og det er truffet tiltak for å avdekke (mulige) 
jihadister og behandle slike saker. Fra noen svar framgår det at myndighetenes bevissthet og 
tiltak (ennå) ikke var blitt gjort offentlig kjent da svaret ble levert (PT, SK, SE og UK).   

 Som i Norge har de viktigste tiltakene for å avdekke (mulige) jihadister vært  
o opplæring av tjenestemenn i politiet, utlendingsmyndighetene og/eller ansatte ved 

asylmottak. 
o utarbeide risikoprofiler, bl.a. basert på (antatt) opprinnelsesland 
o forbedre opplegg for å dele informasjon mellom ulike myndigheter, bl.a. ved bedre 

tilgang til ulike myndigheters databaser. 

 I omtalen av tiltak for å bedre mulighetene for å oppdage (mulige) jihadister blant de som 
bor på asylmottak blir spesielt et BE sitt e-opplæringsprogram og DE sin brosjyre framhevet. I 
det norske svaret er det nevnt at det er utarbeidet retningslinjer og rutiner for 
mottaksdriverne, og at de ansatte får opplæring/instruks om når de skal varsle UDI eller 
politiet om episoder som de mener kan indikere at det foreligger en sikkerhetsrisiko eller 
forsøk på radikalisering, eller annen adferd som er i strid med norsk lov. 

 Sammendraget fra NL EMN NCP inneholder en tabellarisk oppsummering av de ulike 
landenes tiltak for å gjøre mottaksansatte i stand til å avdekke og varsle om (mulige) 
jihadister. 

 Av en tabellarisk oversikt framgår det at  fem av svarene indikerer at det hadde vært en 
økning i meldingene om (mulige) jihadister fra oktober 2014. Fem svarte at det ikke hadde 
vært noen økning. To svarte at slik informasjon ikke var offentlig og fire svarte at de ikke 
hadde slik informasjon. Flere av svarene som sa at det var observert en økning, inkludert det 
norske, bemerket at dette nok i hovedsak kunne knyttes til den sterke økningen i antall 
asylsøkere, og/eller en bedre bevissthet om dette blant saksbehandlere og mottaksansatte.    
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