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Halshuggningar, likhögar och terror. Den chockartade framfarten i norra Irak har fäst 
blickarna på terroriströrelsen Isis, Islamiska staten i Irak och Syrien. Nu rapporteras att 
organisationen betraktas som världens rikaste terrorgrupp, efter att ha plundrat över 400 
miljoner dollar från bankerna i Mosul. Terrorismexperter världen över försöker spekulera i 
hur långt en sådan summa räcker. År 2001, vid tiden för angreppet på World trade center i 
New York, hade al-Qaida en budget på omkring 30 miljoner dollar, sägs det. 

En detalj har dock knappt nämnts under veckan som gått. Isis är den enda terroriströrelse 
som har pekat ut svenska intressen generellt som mål för terrorattacker. 

Den 14 september 2007 kunde den dåvarande ledaren ”Abu Omar al-Baghdadi” höras i en 
halvtimmeslång ljudinspelning som spreds bland jihadister på webben. Mest 
uppseendeväckande var att han satte pris på konstnären Lars Vilks och redaktören Ulf 
Johanssons huvuden, med anledning av att den senare hade publicerat Vilks rondellhund i 
Nerikes Allehanda. 

Den som dödade någon av dem, skulle belönas med 50 000 dollar, hette det. Med det 
dubbla om de slaktades som lamm, det vill säga om huvudet skars av. 

Sedan dess har Vilks varit en ständig måltavla. Minst två attacker på honom har utförts och 
lyckligtvis misslyckats. Inför den ena av dem hade gärningsmännen rentav talat om 
prispengarna, menade åklagaren. 

Men det var inte bara männen bakom rondellhundarna som pekades ut. Isis-ledaren varnade 
också för attacker mot den svenska ekonomin. Företagen Ericsson, Scania, Volvo, Ikea och 
Electrolux nämndes specifikt. 

När Taimour Abdulwahab al-Abdaly sprängde sig i hörnet Drottninggatan-Bryggargatan i 
Stockholm under julruschen 2010, uppgav han att han agerade i Islamiska statens namn. 
Som hämnd för Vilks angrep han civila mitt under julruschen – alltså handeln och ekonomin, 
precis som enligt order. Uppgifter från Irak gjorde vidare gällande att han tränats av samma 
grupp där. 

Säkerhetspolisen har ännu inte presenterat någon fullständig utredning om 
självmordsbombningen (hur länge ska vi behöva vänta på den?) så tills vidare får vi nöja oss 
med bombmannens egna ord: 

”Nu har Islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige, 
vi är en verklighet, inget påhitt”. 



På senare tid har resorna från Sverige till kriget i Syrien uppmärksammats. Säkerhetspolisen 
uppger att minst 80 personer har rest. Mer än 40 ska också ha återvänt till Sverige; vissa för 
tillfällig omplåstring, andra permanent. Åtskilliga av Sveriges jihadresenärer har anslutit sig 
till Islamiska staten. Det finns bilder på göteborgare som hyllas och omfamnas av en av Isis 
högsta ledare. Isis propaganda – filmer på massakrer eller hyllningar till martyrskapet – 
sprids på svenska konton i sociala medier. 

Den norske forskaren Thomas Hegghammer har räknat på risken att en jihadresenär 
fortsätter med jihad efter hemkomsten. Han fann att minst en av nio resenärer begår eller 
försöker begå terrorbrott i Europa efter återvändandet från krigszonen. 

Isis terror i Mellanöstern är förstås det värsta. Stora delar av Syrien och Irak drabbas. Men 
även för svenskt vidkommande har Isis en våldspotential som är skrämmande hög. 

 

 
 

Soldater från al-Qaida-länkade terrororganisationen Isis. 
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