Vad är terrorism

En definition som har skapats i en antiterror-resolution från
FN:s Generalförsamling lyder:
Terrorism är en handling som syftar till att döda eller allvarligt
skada civila eller icke-stridande, med avsikt att skrämma en
befolkning eller utöva tvång på en regering eller en
internationell organisation.

Lång akademisk konsensus-definition
• Terrorism är en metod för framkallande av fruktan med
upprepade våldsaktioner, utförd av (semi) olagliga individer,
grupper eller statliga aktörer, av idiosynkratiska, kriminella
eller politiska skäl, vid vilken - i motsats till mord - direkt
våld inte är det viktigaste målet. Det omedelbara mänskliga
offret för våldet väljs i allmänhet slumpmässigt
(målmöjligheter) eller selektivt (representativt eller
symboliskt mål) från en målgrupp, och tjänar som
meddelandeskapare. Hot- och våldsbaserade
kommunikationsprocesser mellan terrorism (organisation),
(fara) offer, och viktiga mål används för att manipulera det
direkta målet (målgrupp (er)) och omvandlar den till ett mål
för terror, ett mål för krav, eller ett mål för uppmärksamhet,
beroende på om hot, tvång eller propaganda eftersträvas i
första hand.

• Få terrorister har kallat sig
själva terrorister, möjligtvis
endast de som låg bakom
mordet på tsar Alexander II i
Ryssland år 1881.
• Det är omvärlden som
sätter stämpeln terrorism
på någon.

• När Jesus drev ut månglarna
ur templet var det ett angrepp
på den romerska
kolonialmakten som säkert
spelade en roll för att
romarna såg honom ett
politiskt hot.
• Det har även spekulerats i om
inte Judas förrådde Jesus av
andra skäl än pengar, kanske
var han till och med i
sikarierna, en terroristgrupp
som var fristående från
seloterna ………………….?

Här är världens tolv största terrorgrupper på 00- talet
1. Abu Nidal
Internationell terrorgrupp, troligen baserad i Irak. Misstänks ligga bakom attacker i ett 20-tal
länder, som dödat eller skadat 900 personer. Har dödat flera PLO-ledare.
2. Aum
Japansk religiös grupp med mål att ta över Japan - och resten av världen. I mars 1995
utförde de en gasattack mot tunnelbanan i Tokyo. 12 dödades och 5 000 skadades.
3. al Qaida
Etablerades av Usama bin Ladin i slutet av 80-talet. Har sitt centrum i Afghanistan. Kämpar
för ett muslimskt världsövertagande.
4. ETA
Baskisk gerillagrupp som dödat minst 800 människor i sina attentat sedan 60-talet. Slåss
för ett fritt Baskien. Marxister.
5. Hamas
Islamisk organisation som är koncentrerad till Gazaremsan. Den politiska grenen av
Hamas är huvudrival till PLO. Ansvarig för upprepade attacker mot israeliska mål.

6. Harakat ul-Muhajedin
Militant islamisk grupp i Pakistan. Främst aktiv i Kashmir mot indiska trupper och civila mål.
Organiserar träningsläger i östra Afghanistan.
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Här är världens tolv största terrorgrupper på 00- talet
7. Hizbollah
Shiamuslimsk grupp baserad i Libanon med täta kopplingar till Iran. Har som mål att införa en
islamisk stat. Utförde en rad attacker mot amerikanska och israeliska mål under 80- och 90-talen.
8. Islamiska gruppen
Den största militanta islamiska gruppen i Egypten. Löst organiserad. Specialiserad på attacker
mot egyptiska myndigheter. Låg bakom attacken i Luxor 1997, där 58 utländska turister dödades.
9. al Jihad
Egyptisk islamisk extremistgrupp med nära kopplingar till al Quaida. Ansvarig för avrättningen av
president Anwar Sadat 1981. Har nätverk i Sudan, Pakistan och Storbritannien.
10. Muhajedin Khalq
Marxist-islamistisk organisation baserad i Irak. Anti-västerländsk, men utför främst attentat mot
mål i Iran. Säger sig ha varit inblandat i ett flertal attacker mot persiska mål.
11. Palestinska befrielsefronten
Marxist-leninistisk grupp aktiv sedan slutet av 60-talet. Aktiv vid internationella terrorattacker
under 70-talet, sedan dess främst mot israeliska och moderata arabiska mål.
12. Islamiska Jihad
Palestinsk extremistgrupp som vill föra heligt krig mot Israel. Har utfört självmordsbombningar i
Israel, Gaza och på Västbanken.
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Vad vill terroristerna?
För en generation sedan klargjorde terroristerna vad deras mål var.
• När terrorgruppen Popular Front for the Liberation of Palestine tre
gånger i september 1970 kapade flygplan krävde de, framgångsrikt, att
fängslade arabiska terrorister i Storbritannien, Schweiz och Västtyskland
skulle friges.
• Vid attacken på B'nai Briths huvudkontor och två andra byggnader i
Washington D.C. krävde en Hanafimuslimsk grupp att en film med titeln
Mohammad, Messenger of God skulle förbjudas, att $750 skulle
utbetalas till dem som återbetalning av ett bötesbelopp, att
myndigheterna skulle överlämna till dem de fem män som hade
massakrerat Hanafiledarens familj, samt frisläppandet av Malcolm X
mördare.
• Sådana "icke förhandlingsbara krav" ledde till svåra gisslandraman. "Vi
kommer aldrig att förhandla med terrorister", deklarerade regeringens
talesmän. "Ge dem Hawaii men se till att min man kommer tillbaka" bad
fruarna till de män som hölls som gisslan.

Vad vill terroristerna?
De flesta terrorattacker mot västvärlden idag genomförs utan att några krav
uttalas alls
•
•
•
•

Bomber sprängs,
flygplan kapas och kraschar in i byggnader,
hotell kollapsar.
Skumma webbsidor kommer med obestyrkta anspråk.

• Anledningen till våldet kan inte förklaras, man kan enbart spekulera om
motiven
• terroristens personliga anledning till missnöje baserat på fattigdom, fördom eller
kulturellt utanförskap.
• få regeringar att dra tillbaka sina trupper från konfliktområde t.ex. Syria, Irak
• övertyga amerikaner att lämna Saudiarabien
• få ett slut på amerikanskt stöd till Israel
• pressa New Delhi till att ge upp kontrollen över hela Kashmir.

• Jihaditerrorister har en uppenbar, självfallen ambition:
• Skapa en värld dominerad av muslimer, islam och den islamiska Shari'alagen.
• Utvidga det islamiska området på jorden och etablera ett världsomspännande 'kalifat'
baserat på Shari'alagen

Efter WTC

• Efter attacken mot World Trade Center i New York den
11 september 2001 inledde USA det som kom att kallas
”kriget mot terrorismen”. Under en kort period sågs alQaida-nätverket och Usama Bin Ladin som det stora
hotet mot säkerhet och fred i världen. Inte bara av den
amerikanska Bush-administrationen utan av politiker
och experter världen över.
• Fyra år senare anser de flesta att nätverket spelat ut sin
roll.
• Nästan alla ledare av någon dignitet är dessutom döda
eller fängslade.
• Al-Qaida är tillbaka igen på 10-talet
• ”ingen är oersättlig” in ens Bin Ladin

Nya terrorismen på 10-talet
• Globaliseringen: lättare att skapa
transnationella nätverk med hjälp av IT-teknik
• icke-statliga aktörer fått större makt på gott
och ont.
• Återuppstått al-Qaida-nätverket utgör
skräckexempel på hur ett lösligt
gränsöverskridande nätverk kunnat
organiseras med bas i en gemensam ideologi.
• Antalet sajter som drivs av terroristgrupper har
ökat dramatiskt, hundratal –> tusental.

• Internet erbjuder anonymitet.
• informationen tillgänglig för stora grupper.
• Sajterna/socialmedia kan användas för
ordergivning, planering attacker, utbildning,
distribution av propaganda och samla in
pengar.
• Rättsväsendet dåligt utformat, saknar resurser
• Det finns tydlig doktrin

Tillbaka 11/9 WTC
• https://www.youtube.com/watch?v=QMAFvKJvwM
c
• https://www.youtube.com/watch?v=Kxr5xll7DP0

•1 7:59 a.m. American Airlines Flight 11, a Boeing 767, departs Logan Airport bound for Los Angeles with 81 passengers and crew of 11.
•2 8:14 a.m. United Airlines Flight 175, a Boeing 767, also departs Boston for Los Angeles with 56 passengers and crew of nine.
•3 8:20 a.m. American Airlines Flight 77, a Boeing 757, departs Washington's Dulles Airport for Los Angeles with 58 passengers and crew of six.
•4 8:42 a.m. United Airlines Flight 93, a Boeing 757, leaves Newark for San Francisco with 37 passengers and crew of seven.
•5 8:46 a.m. American Airlines Flight 11 crashes into the North Tower of the World Trade Center.
•6 9:03 a.m. United Airlines Flight 175 crashes into the South Tower of the World Trade Center.
•7 9:37 a.m. American Airlines Flight 77 crashes into the West side of the Pentagon.
•8 9:59 a.m. The South Tower collapses.
•9 10:03 a.m. United Airlines Flight 93 crashes in Shanksville, Pennsylvania, 80 miles southeast of Pittsburgh.
•110:28 a.m. The North Tower collapses.

Omfattande skador på byggander i omgivning

Fakta om döda
• 50 000 jobbade dagligen i WTC towers
• 17 400 människorna som befann sig i World Trade
Center
• 2 762 Döda
• 343 brandmän och 60 poliser. Resterande 2 193 var
civila.
• identifierade cirka 1 600 kroppar
• cirka 1 100 inte gick att identifiera.
• ca 1344 dog i de översta delarna av det norra tornet
• 700 dog vid norra tornets kollaps

• Samtliga 265 flygplanspassagerare dog

The situation was…
• Telefontrafik blockerad på
östkusten
• Emotionell kris
• Nationell panik
• Fastigheter börjades evakuera
• Omedelbart storskalig
förfrågningar om assistans
• Stormvarning på Florida
område

The situation was…
• Vad skulle sägas till dom
som frågade assistera
• Lunga ner panik
• Bringa ordning i kaos
• Peka på riktning - Typ av
färdplan

Lessons Learned – internt 9:05
Vad var första funderingar?
• Kalla in personal men inte flyga, inte åka bil; hur??
• Personal att svara på telefon
• Krishanteringsgrupp
• Omstyrning av inkommande samtal
• Start Emergency Operation Center för att assistera

E m ergen cy
O p e r a tio n s
C e n te r

Lessons Learned – internt 9:10
• web-sidor för att informera internt – samma info
för alla
• Ha koll på läget
•
•
•
•

Status på landets gränser?
Transportsituation Flyg och väg?
Nya incidenter?
Väder?

E m ergen cy
O p e r a tio n s
C e n te r

Lessons Learned – internt 9:10
Vad gjordes på EOC
• Bemanna EOC
•
•
•
•
•

Ledning
Roller och ansvar
Lokaler
Kommunikation
Bilda sk leveransteam

• Skapa/Starta backup data centers på fastlandet
•
•
•
•
•

Hundratals extra personal
Säkerhet - vakter
Passerkort
Catering
Reservdelar kunder - eget

E m ergen cy
O p e r a tio n s
C e n te r

Lessons Learned - hjälpbehövande
Vilken typ av hjälp behövdes
• Hela verksamhet är borta – hjälp att bygga upp igen
• Behöver kontaktinfo (missing people)
• Hjälp oss eskalera till telebolagen
• Vi behöver 4000 arbetsplatser – nu (Workplace)
• Behöver nya dataprogram –program och
licensnycklar allt borta
• Ersätta hela datacenters
• Kunskap
• Varierande utrustning

Lessons Learned - hjälpbehövande
Vad insåg verksamhet under katastrofen
• Man måste tänka för värsta scenario
• Förlust av personal
• Förlust av annan typ av asset än personal

• Affärskrav stämmer inte med återställningsplaner
• Planer saknas helt enkelt
• Implementation av planer bristande

• Kommunikation
• Web sidor
• E-mail

Lessons Learned - hjälpbehövande
Vad som saknades för det flesta av bolag
• Inga planer att routa om e-mail
• Inga planer att routa om telefoni
• Inga planer at ta hand om externa/interna
kommunikation
• Planer att ha verksamhet på andra premisser
• Plan att bygga om verksamhet från grund
• Plan att göra transition till som det var förr

Organization
• New York City Office of Emergency Management was the agency responsible for coordination of the
City's response to the attacks.
• Volunteers quickly descended on Ground Zero to help in the rescue and recovery efforts.
• Ironworkers, welders, steel burners, and others with such skills were in high demand.

• By the end of the first week, over one thousand ironworkers from across North America had arrived to
help, along with countless others.[
• The New York City Department of Design & Construction oversaw the recovery efforts.
• Structural Engineers Association of New York (SEAoNY) became involved in the recovery efforts,
bringing in experts to review the stability of the rubble, evaluate safety of hundreds of buildings near
the site, and designing support for the cranes brought in to clear the debris.
• LZA-Thornton Tomasetti, to oversee the structural engineering operations at the site.

• To make the effort more manageable, the World Trade Center site was divided into four quadrants or
zones. Each zone was assigned a lead contractor, and a team of three structural engineers,
subcontractors, and rescue workers.
•
•
•
•

AMEC - North Tower along West Street
Bovis Lend Lease - South Tower along Liberty Street
Tully Construction Company, Inc. - Eastern portion of the WTC site
Turner/Plaza Construction Joint Venture - Northern portion and 7 World Trade Center

• The Federal Emergency Management Agency (FEMA), the United States Army Corps of Engineers, the
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), and the New York City Office of Emergency
Management (OEM) provided support.
• Forestry incident management teams (IMTs) also provided support beginning in the days after the
attacks to help manage operations.[37]
• A nearby Burger King restaurant was used as a center for police operations.[38

Vilka hjälpte
• Räddningstjänst
• 8:50 a.m.

• Läkare, Förstahjälp personal (EMT) och andra
sjukvårdspersonal
• 8:53 a.m.

• Polis
• Kustbevakning, Sjöfart generellt, privatbåtar
• Amatörradio

WTC & Amateur radio
Amateur radio played a role in the rescue and clean-up efforts. Amateur
radio operators established communications, maintained emergency
networks, and formed bucket brigades with hundreds of other volunteer
personnel. Approximately 500 amateur radio operators volunteered their
services during the disaster and recovery
The New Jersey Legislature honored the role of Amateur Radio operators in
a proclamation on December 12, 2002.

I would like to take this opportunity to commend you for your hard work and
efforts," said Assembly Speaker Albio Sires. "During times of disaster, your
group has displayed superior service and dedication to the safety of our
citizens. I applaud the efforts of the independent radio operators and thank
you for your selfless actions on September 12, 2001. Allow me to express
my sincere gratitude for your participation with the New Jersey General
Assembly on this day, December 12, 2002.

What if….

