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Denna broschyr har baserats på information som tidigare inkluderats 
i EU:s snabbguide som publicerades i maj 2021 av Europeiska 
kommissionens direktorat D. Brottsbekämpning och säkerhet för skydd 
av gudstjänstlokaler.

Därför uttrycker vi särskilt vår uppskattning till Laurent Muschel och 
Radoslaw Olszewski för deras samarbete och vägledning.
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Under de senaste tio åren har förövarna i allt högre grad riktat in sig på gudstjänstlokaler. Terrorattacker 
inträff ade och påverkade i hög grad varje församlingsledarskap och deras församling.

Gudstjänstlokaler är tänkta att vara platser för stillhet, visdom och andlighet. De fl esta av anläggningarna 
har byggts utan beaktande av någon potentiellt skadlig handling, särskilt inte en terrorattack. Av den-
na anledning kallas gudstjänstlokaler för “mjuka mål” av säkerhetspersonal, vilket betyder att de bara 
skyddas knappt eller inte alls.

Förövarna har också förstått möjligheten dessa platser ger dem att utöva sina hatiska handlingar.

Terrorattacker, vanhelgande, vandalism och andra brott har begåtts i synagogor, moskéer, kyrkor och 
tempel.

Den här guiden, “Skydda min församling”, syftar till att ge grundläggande och tillämpbara verktyg för 
gudstjänstdeltagare att förbättra och öka sin skyddsnivå och motståndskraft.

SASCE-projektet och European Commission DG Home Counter Terrorism Unit hjälper er att stärka er 
församling genom att vidta nödvändiga åtgärder, genom att positivt engagera era gudstjänstdeltagare 
och utveckla ert samarbete med era lokala myndigheter.
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Även om myndigheterna arbetar hårt för att minska riskerna och eliminera potentiella hot är nyckelfak-
torn för att öka säkerhetsnivån fortfarande medvetenheten hos gudstjänstdeltagarna och lämpligt be-
teende från deras sida vad gäller eventuella faror.

När vi väl är medvetna och beredda kan vi fortsätta våra liv i fred, fritt och utan rädsla.

Vårt program för säkerhetsmedvetande, #TOGETHERWEARESAFER, erbjuder enkel och grundlig utbild-
ning i ämnet för människor i alla åldrar och var som helst i Europa.

Genom att tillämpa dessa enkla metoder kommer ni att förbättra säkerheten och motståndskraften i och 
utanför er gudstjänstlokal.

Här är 10 tips för att förbättra er beredskap:

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

MISSTÄNKT FÖREMÅL
Ett misstänkt föremål är alla saker som inte hör hemma på platsen

DESsA SER UT SOM VANlIGA 
FÖREMÅL, MEN DE KAN OCkSÅ VARA 
NÅGOT ALlVARlIGt

Eller så kan dessa burkar och fl askor till och med lämnas kvar under ett säte i 
en buss.

Om du ser en 

Rör inte! Ta dig bort från 
det! Anmäl det!

MISsTÄNkT FÖREMÅL

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

KIDNAPPNING

OM EN FrÄMlINg ERbJUDER DIG 
GODIS ELlER EN PrESENt

OM NÅGON DU INtE KÄNnER BER DIG ATt 
ÖPpNA DIN DÖRr

OM DU ÄR OSÄKER SkA 
DU RINgA 112

112
UNdER ALlA 

OMsTÄNdIGhETER

Följ aldrig 
med 

främlingar

Acceptera aldrig vad de 
erbjuder dig

Öppna aldrig 
din dörr

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

HLR
Hjärt-lungräddning

SOM EN DIScOTAKt
SOM EN DIScOTAKt

HjÄRt-
LUNgRÄDdNINg

FÖRfARANdE
(om o� ret inte andas)

Kalla på hjälp. Lägg händerna på 
bröstet.

Legen Sie Ihre Hände 
auf die Brust.

Använd om möjligt 
en AED.

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

DATASKYDD

ANnA GILlAR ATt DELA DETALjER 
OM SITt VARdAGsLIV PÅ NÄTET.

StATUSUPpDATERINgAR PÅ SOCIa-
LA PlATtFORmAR, FOTON, PlATs-

ER HON HAR BESÖKt…

MEN DENnA PrIVA-
TA INfORmATIoN 
KAN ANvÄNdAS AV 
BrOTtSlINgAR OCh 
TERrORIStER

PEDOFILER
TERrORISm

BrOTtSlINgAR

SÅ TÄNk TILl EN EXtRA GÅNg INnAN DU DELAR DIN PrIVATA 
INfORmATIoN PÅ NÄTET!

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

RADIKALISERING

OM DU MÄRkER ATt DIN VÄN:

ISOLERAR SIG SjÄLv

FÖRlORAR KONtAKtEN MED SIN 
FAMILj

BÖRjAR PrATA OM 
KONsPIRATIoNsTEoRIeR

BÖRjAR RADIKALISERAS

HÅLl KONtAKtEN MED HEN,

PrATA MED HENs VÄNnER ELlER 
FAMILj

KONtAKtA DET LOKALA NUMrET 
FÖR FÖREBYGgANdE AV 

RADIKALISERINg

Inform his/her parents Contact the prevention of 
radicalization

DÖDA DEM 
ALlA…

Prata med hens vännerHåll kontakten med hen

Informera hens föräldrar Kontakta förebyggande

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

FALSK IDENTITET PÅ NÄTET

HUR KAN DU VETA VEM 
SOM LIGgER BAKOM EN 
PrOFIL PÅ INtERnET?SkICkA FlER 

BILdER TILl 
MIG! NU!

GÖR DET, ANnARs 
DELAR JAG ALlT MED 
DIN SkOLA…

GrOoMINg PÅ 
INtERnET

Stoppa 
kommunikationen Samla bevisen Be om hjälp

Du kan vara säker på att 
detta kommer att hållas 

konfi dentiellt.

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

MISSTÄNKT BETEENDE
Om du bevittnar ett misstänkt beteende ska du ringa 112 för att förhindra en 

eventuell incident

RINg 112 FÖR ATt FÖRhINdRA EN EVENtUeLl INcIDENt. DU GÖR SkILlNAD!

112

OM DU BEVITtNAR NÅGON 
SOM LÄMnAR MISsTÄNkTA 
FÖREMÅL…

… SURfAR PÅ 
MISsTÄNkTA WEBbPlATsER 
ELlER

SAMlAR IN INfORmATIoN 
OM BrOTtSbEKÄMpNINg-
SpERsONAL 

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

HATBROTT

DET VAR EN 
TrEVlIG DAG FÖR 
EN PrOMENAD 
FÖR DETtA PAR. 
TILlS…

DETtA ÄR ETt HATbROTt, EFtERsOM OFfREN ENdASt VÄLjS UT BASERAT PÅ 
DEN SÄRsKILdA SOCIaLA GrUPp DE TILlHÖR.

MEN OM DU BEVITtNAR BrOTt SOM DESsA ÄR DET 
VÄLdIGt ENkELt…

112

ANMÄL 
HATBROTT

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

AKTIV SKYTT

SANdRA ÄTER SIN LUNcH I 
MATsALEN, NÄR PlÖTsLIGt…

AKtIVA SkYTtAR ÄR OFÖRUTsÄGbARA HOT SOM AGERAR BÅDE PÅ 
PrIVATA OCh OFfENtLIGA PlATsER FÖR ATt BEGÅ VÄPnADE AT-

TACkER

HITtA EN SÄKER PlATs ATt GÖM-
MA DIG PÅ OCh OM MÖJlIGt LÅSA 
DÖRrEN OCh BlOCkERA TILlTrÄDE

SÄTt ALlTID DIN MOBILtELEFON I 
TYSt LÄGE ANmÄL GENOM ATt RINgA 112

FlY
GÖM DIG

ANmÄL

AKtIV SkYTt

#TOGETHERWEARESAFER
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett o�  ciellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.

 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

FORDONSATTACK

KOM IHÅG LONdON…

SÅ MÅNgA StÄLlEN SOM 
HAR BEVITtNAT TrAGIS-

KA HÄNdELsER…

VARjE GÅNg VAR 
METODEN IDENtISk:

FORdONsATtACk

BERlIN…

ETt FORdON SOM 
ATtACkERADE FOTgÄNgARE 
GENOM ATt RIKtA IN SIG 
PÅ DEM

I VISsA FALl FORtSATtE EN 
BEVÄPnAD FÖRARE ATtACkEN 
TILl FOTs.

nice…  

FÖRfARANdE

Fly Göm dig Anmäl

FORdONsATtACk
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SAMARBETE MED BROTTSBEKÄMPNINGSPERSONAL   

Som nämnts ovan rekommenderar vi att ni rapporterar alla misstänkta aktiviteter eller händelser till off entliga my-
ndigheter.

För att dessutom optimera er kommunikation med brottsbekämpande myndigheter och för att lämna adekvat infor-
mation för deras verksamhet ombeds ni vänligen att dela med er av “SASCE:s praktiska guide för brottsbekämp-
ning” till era kontakter.

Sprid gärna guiden i hela din församling för att lära er mer om de fyra trosuppfattningarna: buddhism, kristendom, 
islam, judendom

För mer information kan ni besöka SASCE:s webbplats på www.sasce.eu
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Trots våra bästa ansträngningar kan det hända att det otänkbara inträff ar och leder till en krissituation.

EGENSKAPER HOS EN KRIS 

• Betydande resurser står under hot 
mänskliga, miljömässiga, ekonomiska

• Begränsad tid är tillgänglig för respons 
delvis och obekräftad information förekommer i början av krisen

• Händelsen kännetecknas av stor osäkerhet 
dagliga rutinförfaranden är utformade för att hantera incidenter, inte kriser

• Händelsen kan inte begränsas och hanteras utan extraordinära åtgärder 
ju längre vi väntar med att reagera, desto större blir konsekvenserna

För att mildra eff ekterna av en kris bör du aktivera ditt krishanteringsteam (CMT – Crisis Management 
Team).
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DE 2 HUVUDSAKLIGA MÅLEN FÖR CMT 

Säkerheten för gudstjänstdeltagare och personal ska prioriteras. Ge dem nödvändigt stöd.

När säkerheten har tryggats ska lämpliga åtgärder vidtas för att återgå till er församlingsverksamhet. Det kommer 
att utveckla motståndskraften hos era gudstjänstdeltagare och stärka församlingen i helhet.

BLI EN DEL AV CMT   
Idag behöver din församling dig mer än någonsin!

Stärk beredskapen och kapaciteten i er församling för att hantera alla 
typer av kris.

Kontakta ert ledarskap för att erbjuda din expertis och talang. Bli en 
del av din församlings krishanteringsgrupp.

Din församling blir säkrare och starkare tack vare ditt engagemang.

ROLLERNA SOM TÄCKS AV CMT 

KRISHANTERINGSTEAM

Rädda liv
Tillbaka till rutinen
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SASCE är ett projekt i flera lager, finansierat av Europeiska kommissionen, för att öka säkerheten i och 
omkring gudstjänstlokaler, liksom inom och mellan kristna, buddhistiska, muslimska och judiska försam-
lingar. Bygger och utökar den praxis som rekommenderas av kommissionen för att skydda offentliga 
utrymmen, men förlitar sig också på kunskap och expertis från välorganiserade församlingar och säker-
hetsgrupper.

De fyra partnerorganisationerna erbjuder innehåll för församlingsledare, församlingsmedlemmar och 
medarbetare (grundläggande säkerhetsverktyg, säkerhetsmedvetande, krishantering). Därefter kommer 
det att skapa ett nätverk av samordnare angående användningen av detta innehåll och sedan sprida det 
genom utbildningar, genomgångar i och omkring församlingar, samt genom bredare kommunikation-
skampanjer över Europa.

Projektet syftar också till att bygga förtroende och samarbete mellan civilsamhället och nationella myn-
digheter, vilket underlättar formaliserade kommunikationskanaler mellan församlingsledning och offent-
liga verkställande myndigheter.

Vi hoppas att detta kommer att vara början på en långsiktig process av interreligiöst säkerhetssamarbete 
som kommer att ha mycket positiva effekter på våra samhällen, i och bortom EU:s medlemsstater.
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De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett officiellt ställningstagande från 
Europeiska kommissionens sida. Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig 

för hur nedanstående uppgifter används.
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