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LÅSTA RUM ”Så fort det blir slutna rum kan vi inte vara med. Vi behöver kraft för att komma åt det”, säger Säpochefen Anders Thornberg.
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”Vi hänger inte
med i tekniken”
VISBY. Svenska tonåringar
rekryteras till terrorsekten
IS via nätet.
För Säpo är låsta rum på
sociala medier ett stort problem
för att kunna stoppa rekryteringen.
– Vi kan vara ute på Viber men
så fort det blir slutna rum kan vi
inte vara med. Vi behöver kraft
för att komma åt det, säger
Anders Thornberg, chef på Säpo.

Säpochefen Anders Thornberg
deltog under måndagen i ett seminarium i Almedalen om samhällets förmåga att förebygga och
bekämpa radikalisering och terrorism.

Begränsad möjlighet
Ett stort problem som lyftes
fram är hur rekryteringen sker
på sociala medier, något som
Aftonbladet har granskat i flera
artiklar.
Säpo har i dag begränsad möjlighet att spana på sociala medier,
enligt Anders Thornberg.
– Tekniken har sprungit ifrån
oss. Förr var det kraftfullt med
telefonavlyssning, nu kommuni-

Säpo maktlös – kommer
inte åt IS-sidorna på nätet

cerar man via till exempel Viber,
säger han.
– Så fort det blir slutna rum kan
vi inte vara med. Vi behöver kraft
för att komma åt det.
Anders Thornberg får medhåll från rikspolischefen Dan
Eliasson.
– Förr i tiden kunde vi avlyssna
telefoner, nu använder man
sociala medier och vi kommer
inte in där. Jag tror det hade varit
bra om vi fått den möjligheten.
Samtidigt betonar Anders
Thornberg att det finns problem
med ökad övervakning.

att spana på nätet.
I Danmark och
Finland har polisen
större möjligheter till
hemlig dataavläsning.
Regeringen kommer
nu att se över vad man
kan göra för att svensk
polis ska kunna få de
verktyg de behöver.

Samlad strategi i höst

”Skulle flytta direkt”
– Jag brukar säga, jag skulle inte vilja leva i ett samhälle där jag
bestämde vilka lagar och verktyg
vi skulle ha i Sverige. Då skulle jag
flytta direkt. Jag tycker det är
alldeles utmärkt att man lämnar
de besluten till riksdagen.
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Inrikesminister Anders Ygeman är
medveten om problemet.
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Inrikesminister Anders Ygeman
är medveten om problemet som
Säpo står inför vad det gäller

– Det är ett problem att
den kommunikation som
tidigare fördes via
mobil nu sker via till
exempel appar, säger
Anders Ygeman.
I höst presenterar
regeringen en samlad
strategi mot terrorism
där man även kommer
att ta upp problematiken.
– Vi ser igenom de
olika problemen. Vilka
konkreta åtgärder vi ska
föreslå får jag återkomma till,
säger Anders Ygeman.
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I MORGON: SÅ SKA IS STOPPAS I SOCIALA MEDIER

