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Över hela Europa ökar antalet attacker mot gudstjänstlokaler och andra religiösa institutioner. Därför
finns det ett tydligt behov:
•

(a) att övervaka och spela in sådana händelser, och

•

(b) göra det möjligt för lokala ledare att förbereda sig för och hantera sådana händelser om de
skulle inträffa.

Terrorattacker har haft stor inverkan både på församlingsledare och församlingsmedlemmar.
Gudstjänstlokaler är tänkta att vara platser för stillhet, visdom och andlighet. De flesta av anläggningarna
har byggts utan beaktande av någon potentiellt skadlig handling, särskilt inte en terrorattack. Av denna anledning kallas gudstjänstlokaler för “mjuka mål” av säkerhetsexperter, eftersom 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.

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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Guiden “Skydda er församling” syftar till att ge grundläggande och tillämpliga verktyg till församlingsledare och personal i gudstjänstlokaler för att förbättra och öka deras säkerhetsmedvetande, 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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För att skydda er församling måste ni veta vilka potentiella hot som kan påverka er organisation och era
gudstjänstdeltagare.
Därför är det viktigt att identifiera varje potentiell risk för att förhindra eller hantera den. SASCE råder er
att:
•

Förbli i kontinuerlig kontakt med era lokala myndigheter (brottsbekämpning) för att hållas
uppdaterade om hotet i er land, er stad, er församling.

•

Slutföra detta grundläggande förfarande för riskbedömning:

Denna lista över incidenter är inte uttömmande. Vänligen lägg till alla relevanta typer

TYP

Missbruk av internet/sociala medier
Förolämpningar/trakasserier
Vandalism/klotter
Vanhelgande
Stöld
Mordbrand
Kidnappning
Våldsamt överfall
Knivattack
Tagande av gisslan
Bilattack
Aktiv skytt
Explosiv

Sannolikhet
1 till 5

Allvarlighetsgrad
1 till 5

Vidtagna åtgärder

FÖREBYGGANDE OCH REDUKTION AV RISK

RISKBEDÖMNING
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FYSISK A O C H TE K N ISK A V E RK TYG
Utan att bryta mot principerna i den fristad som gudstjänstlokaler representerar kan sådana platser vidta
vissa åtgärder som kan avskräcka potentiella angripare som agerar utan avancerad förberedelse och
som helt enkelt slumpmässigt kan välja er gudstjänstlokal.
De grundläggande fysiska och tekniska verktygen ni skulle installera omkring eller i er byggnad bör
anpassas efter er riskbedömning.
Starkt dörrlås
Utrusta er byggnad med ett starkt dörrlås.
Ett starkt dörrlås hindrade skytten i Halle-synagogan från att få tillträde och döda oskyldiga gudstjänstdeltagare.
Övervakningskameror
Utrusta er byggnad med övervakningskameror för att övervaka och upptäcka misstänkt aktivitet runt er
anläggning, såsom misstänkt beteende och misstänkta bilar och föremål.
Larm
Inbrottslarm skulle förhindra en gärningsmän från att bryta sig in när er anläggning är stängd.
Brandlarm och branddetektionsanordningar skulle minska risken för oavsiktlig eller anlagd brand. Dessa
två larm bör anslutas till myndigheten för brottsbekämpning.
Ytterligare avskräckande verktyg
Sätt upp skyltar, övervakningskameraatrapper samt andra åtgärder som kan ge intryck av robust säkerhet som potentiellt kan avskräcka eventuella gärningsmän.

.........................................................................
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G RUN DLÄG GANDE SÄ K ER HETSF ÖRFARAN D E N
•

Utse säkerhetsförvaltare

•

Håll dörrarna till er byggnad låsta

•

Samarbeta med brottsbekämpningspersonal för att upprätta nödprotokoll

•

Rapportera misstänkt aktivitet till
•

era kollegor/personal

•

Brottsbekämpningspersonal

•

I nödsituationer ska du använda de fördefinierade protokollen och ge rätt
instruktioner till gudstjänstdeltagarna

•

Om nödsituationen leder till en kris ska ni aktivera er krishanteringsgrupp

SÄK E R H E TS M E DV ETA NDE
Även om myndigheterna arbetar hårt för att minska riskerna och eliminera potentiella
hot är nyckelfaktorn för att öka säkerhetsnivån fortfarande medvetenheten hos gudstjänstdeltagarna och lämpligt beteende 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 utbildning 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.
Därför uppmanar vi er att sprida dessa tips i hela er församling. För att ladda ner de 10
videoklippen och aﬃscherna kan ni besök vår webbplats på www.sasce.eu
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RIS KR E DUK T I ON

SA M A RB E TE M E D B ROTTSB E K Ä M P N IN GSP E RSO N A L

Riskacceptans är en del av riskhanteringsprocessen och en väsentlig del av alla säkerhetsprocesser. Gudstjänstlokaler utgör inga undantag.

Vi uppmuntrar er att kontakta era lokala myndigheter och upprätta ett samarbetsvilligt och förtroendefullt förhållande. Som tidigare nämnts är det viktigt att brottsbekämpningspersonal informerar er om nivån och typen av hot
mot ert land, er stad och er församling.

Därför bör utformning, planering och implementering av lämpliga säkerhetsåtgärder för gudstjänstlokaler anpassas till riskbedömningen.
Baserat på er riskbedömning och förebyggande åtgärder bör ni definiera och genomföra de ytterligare åtgärder
som krävs för att reducera risken.

Vi rekommenderar att ni informerar brottsbekämpningspersonal om er riskbedömning och alla åtgärder ni har vidtagit för att optimera skyddet av er församling.
För att underlätta er kommunikation med brottsbekämpningspersonal och för att tillhandahålla lämplig information
för deras verksamhet ombeds ni vänligen att dela med er av “SASCE:s praktiska guide för brottsbekämpning” till
era kontakter:
För mer information kan ni besöka vår SASCE-webbplats på www.sasce.eu

TYP

Sannolikhet
1 till 5

Allvarlighetsgrad 1 till 5

Vidtagna åtgärder

Åtgärder som krävs

Missbruk av internet/sociala
medier

Förolämpningar/trakasserier
Vandalism/klotter
Vanhelgande
Stöld
Mordbrand
Kidnappning
Våldsamt överfall
Knivattack
Tagande av gisslan
Bilattack
Aktiv skytt
Explosiv
................................................................
Riskbedömning och riskreduktion bör ses över regelbundet för att säkerställa relevansen hos de åtgärder som
vidtas.
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KRISHANTERING

D E 2 H U V U D SA K L IGA M Å L E N FÖ R C M T
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.

Tillbaka till rutinen

Rädda liv
RO L L E RN A SO M TÄC K S AV C M T

KRISHANTERINGSTEAM

Trots våra bästa ansträngningar kan det hända att det otänkbara inträffar och leder till en krissituation.

E G E N S KA PER HOS EN K R I S
•

Betydande resurser står under hot

•

Begränsad tid är tillgänglig för respons

•

Händelsen kännetecknas av stor osäkerhet

•

Händelsen kan inte begränsas och hanteras utan extraordinära åtgärder

mänskliga, miljömässiga, ekonomiska

delvis och obekräftad information förekommer i början av krisen
dagliga rutinförfaranden är utformade för att hantera incidenter, inte kriser
ju längre vi väntar med att reagera, desto större blir konsekvenserna

För att mildra effekterna av en kris bör du aktivera ditt krishanteringsteam (CMT – Crisis Management
Team).
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SAM A R B E T E MED M YNDI GHETER NA
Förberedande steg ⊲ Ta kontakt med lokala myndigheter:
•

Kommun

•

Nationellt eller lokalt kriscentrum

•

Brottsbekämpningspersonal

•

Brandbekämpningspersonal

•

Akutsjukvård

Bygg upp ett förtroligt samarbete och bjud in dem till era förberedande övningar.
För mer information om krishantering kan ni se videon på vår webbplats www.sasce.eu
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OM SASCE-PROJEKTET
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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 församlingar. 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 säkerhetsgrupper.
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 kommunikationskampanjer över Europa.
Projektet syftar också till att bygga förtroende och samarbete mellan civilsamhället och nationella myndigheter, vilket underlättar formaliserade kommunikationskanaler mellan församlingsledning och offentliga 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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BILAGA: MEMORANDUM MED CHECKLISTA FÖR SÄKERHETSHJÄLP
NR

FRÅGA – OMRÅDET SOM AVSES

Status för anläggningen

N.OK

Vilken är min tillträdeskontroll? Är de viktigaste
ingångsportarna helt öppna? Erhålls tillträde till
gudstjänstlokalen efter visuell verifiering av dem
som begär tillträde?

☐

☐

Är huvudporten eller tillträdespunkten låsbar
och är konstruktionen tillräckligt stark för att
förhindra ett externt inbrottsförsök – vilka åtgärder kan vidtas för att stärka tillträdesporten?

☐

☐

3

Finns det ingångar belägna på sidorna eller på
baksidan som ger tillträde till gudstjänstlokalen?
Kan dessa öppnas från insidan eller utsidan och
ge oväntat tillträde till gudstjänstlokalens insida?

☐

☐

4

Vid hotfulla situationer utanför dörren, kan er
tillträdespunkt stängas och låsas snabbt när
en nödsituation inträffar utanför dörren för att
förhindra tillgång och skydda gudstjänstdeltagarna?

2

5

Finns det parkeringsmöjligheter vid din gudstjänstlokal? Finns det tillträdeskontroll eller är
dessa parkeringsområden helt allmänna? Kan
parkeringsplatsen utnyttjas för en bombattack?

6

Samlas deltagarna framför gudstjänstlokalen
före eller efter de religiösa aktiviteterna? Är
samlingsplatserna utsatta för eventuella fordonsattacker eller andra möjliga hot?

7

8
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Om personal eller en religiös person som leder
gudstjänstlokalen observerar misstänkt beteende hos en person eller grupp, eller personer som befinner sig inne i gudstjänstlokalen,
vilka möjliga åtgärder kan vidtas för att varna
personalen?
Kan videokamerorna övervaka områden på ett
sätt som gör att ni kan identifiera eventuellt
konstigt beteende inne i eller utanför er anläggning? Tillses övervakningskamerorna kontinuerligt? Finns det ett system för tillträdeskontroll
som är kopplat till videoövervakning? Kan videoövervakning ge er möjlighet till respons och
skydd av er anläggning?

☐
☐
☐
☐

☐

☐
☐
☐
☐

☐

FRÅGA – OMRÅDET SOM AVSES

Status för anläggningen

Vidtagna åtgärder
OK

N.OK

9

Finns det ett säkerhetssystem som är kopplat
till ett tyst larm? Är det tysta larmet kopplat till
polisen eller en privat säkerhetsleverantör? Har
ni testat det tysta larmets respons? Hur lång är
svarstiden för ett givet larm?

☐

☐

10

Har ni skyltar framför gudstjänstlokalen som indikerar att säkerhetsåtgärder har vidtagits inne i
anläggningen?

☐

☐

11

Fientlig övervakning – se över om er anläggning
är väl detaljerad på webbplatser och kartor (t.ex.
Google Streetview, webbkameror med livesändning – windy.com)

☐

☐

12

Är videoövervakningen ansluten till antingen ett
privat eller offentligt övervakningssystem?

☐

☐

13

Har ni eller kan ni anordna en liten säkerhetskiosk utanför gudstjänstlokalen i syfte att antyda
att säkerhetsåtgärder har vidtagits? Är det praktiskt möjligt i ert fall?

☐

☐

14

Förekommer det regelbundna granskningar av
paket eller föremål som lämnats kvar i gudstjänstlokalen? Får ni en betydande volym av post?
Kan er gudstjänstlokal angripas via postpaket
(explosiva hot)?

☐

☐

15

Har ni tidigare genomfört någon typ av räddningsinsatser för att se hur er personal kommer
att agera i krissituationer?

☐

☐

16

Är personalen som stöder gudstjänstlokalens
verksamhet bekant med nödsituationsförfaranden? (förutom inbrottsscenarier)?

☐

☐

17

Har ni genomfört några aktiviteter för att öka
säkerhetsmedvetandet hos personalen?

☐

☐

18

Har ni upprättat en effektiv och tydlig kommunikationskanal med myndigheter som är
involverade i beredskapen i er gudstjänstlokal
(t.ex. polis, civilskydd, brand- och räddningspersonal), och känner alla personalmedlemmar till
dessa kontakter?

☐

☐

Vidtagna åtgärder
OK

1

NR
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NR

FRÅGA – OMRÅDET SOM AVSES

Status för anläggningen

Vidtagna åtgärder
OK

N.OK

19

Har åtgärder gällande COVID-19, såsom social
distansering, skapat potentiella sårbarheter enligt er? Är gudstjänstdeltagarna mer utsatta för
hot såsom fordonsattacker eller vapenattacker
när de befinner sig utanför er gudstjänstlokalen?

☐

☐

20

Har ni upprättat en arbetsmässig kontakt med
era offentliga myndigheter som ansvarar för
säkerheten i gudstjänstlokaler för att få säkerhetsinformation och annan relevant riskinformation?

☐

☐

21

Upprätthåller ni samma säkerhetsnivå för er
anläggning under vissa högtidsevenemang
(Hannukah, Ramadan, jul etc.) då hotet kan vara
högre?

☐

☐

22

Använder ni de sociala medieplattformarna för
att informera era deltagare om detaljer gällande
religiösa aktiviteter? Om ja, skulle ni överväga
att också bygga in vissa grundläggande säkerhetsmeddelanden i sådan framtida kommunikation för att öka säkerhetsmedvetandet utan att
väcka oro bland era gudstjänsdeltagare?

☐

☐

23

Vidtar ni några åtgärder för att förhindra att
religiösa ledare (präst, rabbin, imam) blir måltavlor för attacker, och för att skydda dem? Kan en
viss oförutsägbarhet byggas in i deras dagliga
rutiner?

☐

☐

24

Har ni upprättat en arbetsmässig kontakt med
era offentliga myndigheter som ansvarar för
säkerheten i gudstjänstlokaler för att få säkerhetsinformation och annan relevant riskinformation?

☐

☐

25

Är evakueringsvägarna tydliga och fria för att
underlätta en nödevakuering? Är personalen
medveten om evakueringsförfarandena?

☐

☐

Källa: EU:s snabbguide för att stödja skyddet av gudstjänstlokaler (maj 2021) av European Commission DG Home
Counter Terrorism Unit
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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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