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Колективната сигурност-споделена отговорност 

действия за превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм 

Норвегия 

и други европейски държави 

 
Основна задача и задължение на властите е да осъществят превенция и да предотвратят 

терористични атаки, застращаващи интересите и сигурността на държавата. Нужни са 

мерки, насочени в следните области: в посока информираност и знание, укрепване 

съвместните действия между институциите, засилване диалога и насърчаване включването, 

подкрепа за уязвимите групи и тези в риск. Необходимо е знание за начините за 

комуникация по отношение на насилствения екстремизъм. Но превенцията в тази посока не 

може да бъде осъществена единствено от държавните институции. Конструктивният диалог 

с доброволческите, културни и религиозни организации, различните малцинствени групи и 

местните общности е ключов момент. 

 

Радикализация и насилствен екстремизъм 

 

1. Опитът с насилствения екстремизъм в Норвегия и Европа 

По време на следвоенния период в Европа, няколко държави понасят щети от инциденти, 

свързани с прояви на насилие от леви и десни екстремистки групи, сепаратистки групи и 

природозащитни организации, прибягващи към насилие за постигането на своите 

политически цели. Пример за това са: Фракцията „Червената армия“ във ФРГ и „Червените 

бригади“ в Италия като леви екстремистки терористични организации, ИРА в Северна 

Ирландия, борещи се за обединена и независима от Обединеното кралство Република 

Ирландия, както и ЕТА, която е нелегална сепаратистка организация в Испания. В много 

европейски държави, процесите на неонацизъм, расизъм и десните екстремистки 

организации са били отговорни за редица убийства и атаки, насочени към малцинствени 

групи. Тези примери ясно показват, че действията на посочените организации варират. 

Примерите също показват, че радикализацията може да присъства във всяка идеология или 

политическа ориентация. 

 



В последните години, фокусът ясно попадна върху екстремния ислямизъм в Европа. 

Естремистите са извършвали или възнамеряват да извършат терористични атаки в 

Германия, Италия, Обединеното кралство, Дания, Франция. Растящата тенденция за 

„домашно“ базирана ислямистка радикализация представлява загриженост за европейските 

власти. Кандидатите за участници в екстремистки групи са предимно млади хора, израснали 

в Европа, които са били радикализирани от ислямистската идеология и планират да 

извършат терористични атаки. Убийството на нидерландтския режисьор Тео ван Гог през 

2004 г. и атентатът в метрото на Лондон са примери за действия, извършени от израснали в 

Европа терористи. 

За разлика от много други държави, до този момент  насилственият екстремизъм 

представляваше маргинално предизвикателство за Норвегия, въпреки наличието на десни 

екстремистки течения, използващи насилието като оръжие. Съществуват две основни 

направления. От една страна, това са десните движения, представящи своите крайни 

възгледи, вдъхновени от процесите на национализъм, расизъм и нацизъм. От друга страна 

са левите екстремистки групи, използващи силови методи за прокарване на анархистки и 

антикапиталистки идеологии. 

Заплахата от екстремистки групи е дори по-висока в редица други европейски държави в 

сравнение с Норвегия. Но негативният фокус, поставен върху проблема, рефлектира 

сериозно на норвежките държавни интереси. 

Трябва ясно да се подчертае, че мнозинството от мюсюлманите не са ислямисти и повечето 

от тях не подкрепят насилието като политическо оръжие. С други думи, ислямистите 

представляват една маргинална група в рамките на Европа. 

Необходимо е да се отбележи, че в Норвегия има хора, които подкрепят външни ислямистки 

групи чрез подготовка на материали, фалшификация на документи и осъществяване на 

пропаганда. 

 

2. Знание за радикализацията в европейски контекст 

За да се придобие по-добра представа и за да се изработи подход към превенция на 

радикализацията, важно е да са разбере как и защо хората се радикаризират и какво 

характеризира човека, който е поел в радикална посока. Въпреки че причините са 

разнообразни, европейската наука е обособила няколко основни общи белега като пример 

за радикализация. Международният опит показва, че преобладаващият брой на 

радикализираните са мъже. Голяма част от тях са във възрастовата граница 15-30 години, а 

мнозинството- в 20-те си. Освен това, Интернет се е превърнал в основен източник на жени, 

споделящи мнения и информация по темата. 

Не може да се отговори еднозначно на въпроса „Защо тези хора прибягват към употреба на 

насилие за постигането на политически и обществени цели?“. Политическите и религиозни 

мотиви са важни и тяхната комбинация винаги ще представлява доказателство за 

развитието на тези процеси. Политическите мотиви варират и могат да бъдат с 

националистки или сепаратистки фокус или да обуславят международната борба срещу 

външни за исляма врагове. 

 



В Европа се проявяват признаци, че действията на САЩ и техните западни съюзници в 

Афганистан и Ирак са сигурен белег и причина за желанието на екстремистите да отвърнат 

на тези удари в Европа. Ситуацията в Средния изток и особено конфликтът между Израел и 

Палестина също допринася своето. Въпреки това, основните политически фактори не могат 

да бъдат сведени единствено под този знаменател. 

В Европа, фокусът попада върху намирането на връзки в слабостта на интеграционната 

политика и малцинствените групи като позиционирани извън обществото участници. 

Съществуват множество групи от млади хора, които смятат, че радикалните течения им 

предлагат бърз и лесен отговор на трудностите и предизвикателствата, които те срещат в 

процеса на своята интеграция в европейските общества. Отговорът, който те получават, не 

е пряк път към разрешаване на проблема, тъй като голяма част от „домашните“ 

екстремистки групи отдавна са били интегрирани в обществата. 

Европейската практика показва, че създаването на устойчиви връзки с лидери на 

екстремистки групи или органи на радикални организации са важна част за повлияването на 

хора от мюсюлманските общности и тяхното включване в процеса. След като даденият 

човек е въвлечен в участие и сътрудничество, той решава да се отклони от неговата 

естествена среда. Европейските анализи сочат, че съществува връзка между 

екстремистките групи и лица, които редовно осъществяват пътувания към региони, дълбоко 

засегнати от проблема. Причината за тези пътувания са различни. Една част от тях се 

включват в местни тренировъчни центрове с цел да приложат обучението си в актове на 

насилие. Друга част изявяват своето желание да придобият образованието си в местни 

университети или да посетят своите семейства. Но по време на техния престой, те биват 

внедреди в терористични системи и насочена към насилие идеология. 

Интернет също е източник на влияние. Въпреки това, съвместявайки многобройни форуми и 

дискусии, той не може да бъде единствена причина за радикализацията на лицата. Трудно е 

да се осъществи превенция на този метод за форсиране на процеса, тъй като глобалната 

мрежа съдържа огромна по обем информация. Следователно, превантивните мерки трябва 

да бъдат насочени към укрепване съпротивителните сили на тези, които се намират в риск 

от въвличане в процеса. 

 



3. Стратегиите на други държави 

 

Дания 

През януари 2009 година, датският план „Общо и безопасно бъдеще. План за превенция на 

екстремистките възгледи и радикализация сред младите хора“ е представен. Този план има 

две основни цели. Правителството на Дания възнамерява да използва тази и много други 

инициативи за да развие обществото като демократично, отговорно, предоставящо 

равенство и възможности за всички. Планът предвижда 22 специфични дейности, 

разделени в следните области: 

 

• Пряк контакт с млади хора 

• Включване, осъществявано на базата на права и задължения 

• Диалог и информираност 

• Демократична кохезия 

• Усилия, насочени към рискови жилищни части на градовете 

• Специални инициативи в затворите 

• Знание, партньорство и кооперация 

 

Примери за предвидени мерки са индивидуалните превантивни разговори, които трябва да 

бъдат проведени от Датската служба за сигурност и разузнаване и които ще включват 

млади хора, които се намират в процес на ранна радикализация или които са свързани с 

радикални или ексктремистки групи. Ще бъдат приложени антидискриминационни мерки за 

превенция на тенденциите за формиране на гета чрез инициативи в рисковите жилищни 

райони и училища за насърчаване на демокрацията и гражданството. 

Датската служба за сигурност и разузнаване е изградила Център за превенция в рамките на 

Департамента за превантивна сигурност. Министерството за бежанците, имиграцията и 

интеграцията е създало Сектор за кохезия и превенция на радикализацията. Тези звена за 

превенция ще работят във всяка област на експретиза за превенция на екстремистки 

възгледи и радикализация сред младите хора. 

 

Обединеното кралство 

Властите в Обединеното кралство инициираха тяхната стратегия срещу терора през 2013 г. 

Тя бе последователно ревизирана и оценена и нейната нова версия бе презентирана през 

2009 г. Стратегията се състои от следните цели: 

 

• Да преследва терористи и да попречи на осъществяването на терористични 

атаки. 

• Да предотврати подкрепата и привличането на хора за терористични цели. 

• Да предпази населението, чрез укрепване на системата за сигурност на 

държавата срещу терористични атаки. 

• Да подготви методология за справяне с тероризма и да смекчи неговото 

въздействие. 

 

 



В допълнение, Обединеното кралство е разработило комуникационна програма, която също 

е част от Стратегията. Мерките, отнасящи се до „преследва“ и „предотвратява“ целят 

намаляване на заплахата, докато мерките по отношение на целите на Стратегията да 

„предпазва“ и „подготвя“ се отнасят до намаляване на уязвимостта. Частта в стратегията на 

Обединеното кралство, отнасяща се до предотвратяването на възможни терористични 

атаки, до голяма степен се припокриват със същите, заложени в плана за действие на 

Норвегия и британските експерти смятат, че това е дългосрочно решение на проблема. 

Стратегията на Обединеното кралство е разбираема и включва полицията, 

разузнавателните служби, други служби за незабавна реакция, доброволчески и 

организации и др. Вярва се, че сътрудничеството между институциите е необходимо с оглед 

да се окаже съпротива на тероризма. Стратегията разполага с мерки на международно, 

национално и локално ниво. 

В частта си за превенцията, Стратегията се основава на пет базови точки: 

 

•  Да се промени идеологията, основа на насилствения екстремизъм и подкрепа 

на  мнение на мнозинството. 

• Да попречи тези, които насърчават екстремизма или подкрепят местата за 

неговото разпространение. 

• Да подкрепи уязвимите и подлежащи на вербуване лица или тези, които вече 

са били вербувани. 

• Да увеличи съпротивителните сили на общностите към насилствения 

екстремизъм. 

• Да отнесе огорчението и недоволството, които насилието се опитва да 

експлоатира. 

• Да развие разузнаването, анализа и информацията. 

• Да подобри стратегическата комуникация на властите. 

 

Голяма част от превентивната дейност срещу радикализацията и насилствения 

екстремизъм се провежда на локално ниво. Когато става въпрос за тероризъм, повечето 

хора насочват своето внимание към последиците от терористичните атаки, но не и към това, 

което се случва преди тях. Следователно, значително време се отделя на 

„демистифицирането“ на антитерористичната картина и обяснение на местните партньори, 

че всъщност, този процес засяга осъществяването на превенция на престъпността. 

Местните власти са окуражени да развиват планове за действие на локално ниво, които се 

използват от правителството за съставянето на мерки. За щастие, няколко от осуетените 

терористични атаки в Обединеното кралство ни дадоха урок. Много експерти, включително 

учители, доктори и др., са забелязали, че нещо „не е наред“ в поведението на извършителя 

непосредствено преди извършването на терористичния акт, но те не са знаели как да 

реагират. Ще бъдат взети мерки, които да включват обучение на персонала, който има пряк 

контакт с рисковата среда, с цел да се обособи място, в което всеки човек може да реагира 

на принципа „ако видиш нещо- кажи“. 

 

 



Нидерландия 

През септември 2007 година, Нидерландия представи своя Национален план за действие 

„Поларизация и радикализация. План за действие 2007-2011 г.“ Целта на плана е да 

предотврати бъдещо развитие на поларизация, отклонение и радикализация и да осигури, 

че определени отговорни лица могат да идентифицират тези процеси в ранен етап, за да 

бъдат приложени мерките. Това се прави и с цел да се ограничи вербуването, което се 

осъществява от хора, прекрачили демократичните граници. 

Нидерландия разполага със солиден опит в превантивната работа и осъществява дейност 

на местно, национално и международно ниво. Справянето с проблема на местно ниво се 

счита за важна крачка към успеха. Освен това, местните планове за действие се 

разработват с цел постигане на фокусирани усилия. Мерките на местно ниво могат да бъдат 

„меки“, например: организиране на дебати и срещи, оказване съдействие за пласиране на 

трудовия пазар, както и мерки, които да осигурят, че младите хора ще завършат своето 

образование. Мерките могат да бъдат и „твърди“, като например различен контрол и 

подсигуряване на присъствие в училище. 

Нещо повече, съществено важно е повишаване знанието за поларизация и радикализация. 

Нидерландското Министерство на вътрешните работи е създало център за обучение и 

консултация, наречен Нуанса. Центърът, който е достъпен за всеки, предоставя 

информация и практически съвети по отношение на поларизацията и радикализацията. 

Освен всичко друго, уебстраницата на Нуанса разполага с информация от публичните 

власти и информация за релевантни проекти и планове. Това създава знание в областта, 

знание което е достъпно до всички заинтересовани страни. Нещо повече, Нуанса изнася 

презентации и организира уъркшопи за поларизацията и радикализацията. 

На национално ниво, работата се фокусира върху оперативната дейност, политиката по 

настаняване и интеграция. Поставя се акцент и върху увеличаване компетенциите на 

професионалистите, които често работят с млади хора и младежи, така че те да бъдат 

наясно със сигналите, индикиращи негативно развиващи се тенденции в посока 

увеличаване на поларизацията и радикализацията. 

Повишаване радикализацията и поларизацията е предизвикателство за много държави. 

Следователно, сътрудничеството на национално ниво се смята за ключов елемент в плана 

за действие. 



ЕС 

През декември 2005 г., ЕС прие стратегия срещу тероризма, която рамкира дейностите на 

ЕС в тази област. Първата цел на стратегията за противодействие на тероризма е да 

осигури превенция за хора, склонни към тероризъм, чрез справяне с проблемите, които 

могат да доведат до радикализация и вербуване, както в Европа, така и по света. Планът се 

ревизира периодично. Стратегията и планът за действие съдържат съвместни стандарти и 

схеми за държавите-членки, но също признава собствения опит на държавите-членки в 

областта. 

ЕС разполага със свои Координатор, отговарящ за антитероризма, който трябва да 

координира различни инциативи срещу тероризма и да осигури изпълнението на 

Стратегията. 

  

Стратегия за превенция обхваща три основни области: 

 

• Превенция на процеса на вербуване- чрез идентифициране и мониторинг на 

проблемното поведение, предоставяне на подкрепа на местните власти, фокусирне на 

затворници и също укрепване познаването на езика от имамите. 

 

• Осигуряване доминацията на общественото мнение над това, на екстремистите чрез 

подкрепа на мюсюлманите и техните организации в процеса на интеграция в 

обществото. Развита е медийна и комуникативна стратегия с набор от послания и 

терминология за използване на езика по отношение на подобни теми. 

 

• Стимулиране сигурността, правосъдие, демокрацията и равните възможности за всички 

чрез диалог и конкретни мерки. 

 

Антитерористичните мерки са ключов елемент от петгодишния план за правосъдие и 

вътрешни работи на държавите-членки. Подчертава се опасността от тероризъм и 

необходимостта от специални превантивна мерки. Програмата изисква следното: 

 

• Развитие на превантивни механизми за ранно откриване на процесите на 

радикализация и заплахи, включително заплахите от насилствен, военен екстремизъм. 

 

• Подобрение на антитерористичните мерки, прилагани в уязвимите групи и базиращи се 

на оценка на въздействието на националните мерки. Поставя се акцент върху обмена 

на опит, особено в рамките на приоритетните области, като интеграция 

антидискриминация. 

 

• Изграждане мрежа за обмен на опит от превантивната работа. 

 

Особено важно е да се осигури разбиране за риска от разпространението на 

терористичната пропаганда, особено посредством Интернет. 

 

 

 

 



Ролята на правосъдието за превантивната дейност 

Отговорността на полицията 

Ролята на полицията е да предотврати престъпната дейност, както и да спре рисковото 

поведение на младежи и подрастващи. Когато полицията е наясно, че определени лица са в 

извършили престъпления или са в риск от тяхното извършване, тяхно задължение е да се 

намесят и да приложат необходимите мерки. Това изисква строго интердисциплинарно и 

междуведомствено сътрудничество. Полицията трябва активно да подпомага властите в 

тяхната отговорност за превентивна дейност и в областта на тяхната отговорност и в 

координацията на осъществяваните инициативи. 

Планът за действие на правителството на Норвегия „Сили за добро“ се фокусира върху 

разработването на сътрудничество по превенция на престъпността. Планира се 

стимулирането на съвместни инициативи за проследяване развитието на млади 

престъпници, най-вече чрез индивидуални превантивни разговори с полицията и 

„възстановително правосъдие“  (правосъдие, което се концентрира върху възстановяване 

щетите от престъпно поведение. В Норвегия съществуват медиаторски бордове, 

предназначени за целта. Прилага се практиката за срещи между извършителя на 

престъплението и неговата жертва. Тези срещи дават значителни резултати през 

последните години.). Полицейските съвети и звеното за координация на мерки за превенция 

на местно ниво са основани и функционират в над 300 общини. Това са две свързани схеми, 

чиито цел е да осъществяват превенция на престъпността на местно ниво. Те се 

осъществяват като се сава възможност на двете страни да обменят информация и оценка. 

Това увеличава знанието за превенция и осигурява възможност за координиране на мерки в 

различни сектори, които могат позитивно и взаимно да се стимулират. Предимство на тези 

схеми е тяхната връзка на местно ниво. Този, който познава местната общност, би могъл да 

разпознае негативни тенденции и да определи дали дадено лице е в риск от радикализация 

от потенциално опасни групи. Следователно, превенция от радикализация и насилствен 

екстермизъм са включени в работата на полицията и звеното за координация. 

С течение на времето, полицията се фокусира върху предотвратяване насилието и 

екстремизма, използвайки превантивни методи, основани на знанието. Тази дейност трябва 

да продължи и да се засили. В допълнение, разследването и наказателното преследване 

имат значителен превантивен ефект и трябва да се разглеждат във връзка с превантивната 

работа на полицията.  

Проблемно ориентираната полицейска дейност е метод, който се използва, освен всичко 

друго, за превенция на престъпността при малолетни и деца. Този метод се фокусира на 

базирана на знанието полицейска дейност, както и включването в процеса на групи, извън 

полицейските, в допълнение на младите хора и техните родители. Други примери за 

превантивна дейност са индивидуалните разговори, които полицията провежда. Те са 

структурирани като средство за комуникация с непълнолетни и техните родители за 

превенция на нежелано поведение. Този метод не може да бъде сравнен със стандартното 

разпитване по време на разследванията. 

  

Опитът на полицията за превенция на насилствен екстремизъм 

През 2003 година, Норвежката полицейска служба за сигурност, заедно с редовата полиция, 

проведоха офанзива срещу крайнодесни организации: Vigrid и Норвежкото движение за 

съпротива. Опитът, който те придобиха в мярката, е също релевантен по отношение на 

превенцията на радикализацията. 

 



Случаят с Vigrid. 

В рамките на 6 седмици са били проведени около 100 превантивни разговора с членове на 

организаията в присъствието на техните родители. Целта на разговорите е да запознае 

младежите с последствията от членуването в крайнодесни организации и да ги принуди да 

напуснат Vigrid. Резултатът  от мярката е изключително добър. Почти половината от 

младежите напускат организацията или намаляват свързаността си с нея, като обмислят 

бъдещото си оттегляне. Факторите, допринесли до този резултат са: 

 

• Добра координация между Звеното и полицията 

• Тясно сътрудничество със семействата и близките 

•  Превантивните разговори са били последвани от следващи такива, като им е била 

предложена помощ за създаването на нови социални мрежи и/ или помощ за 

продължаване на образованието или намиране на работа. 

 

Офанзивата срещу Норвежкото движение за съпротива 

Членовете на тази организация са по-възрастни и опитни от тези на Vigrid. Повечето от тях 

разполагат с криминални досиета. Основните предприети мерки са свързани с организиране 

на акции срещу движението и демонстрирането на нулева толерантност към криминални 

престъпления. Проведени са разговори и са посетени домовете на членовете на 

организацията. Мерките спомагат за създаването на вътрешни разногласия в Норвежкото 

движение за съпротива. 

  

Полицията е мост в превантивната дейност. 

Опитът на полицията с хора, които поради една или друга причина са решили да се 

отклонят от общоприетите норми за поведение, показва, че посредством диалог, 

систематична работа и широко сътрудничество обикновено се постигат необходимите 

резултати. В Осло полицията следи действията на всеки младеж и установява контакт с 

техните родители. Превантивните разговори се използват до голяма степен с цел 

мотивиране на младежите да осъзнаят последствията от тяхното участие в организацията. 

През 2008 година, Дирекцията на националната полиция изработва План за работа по 

разнообразието в Норвежката полиция 2008-2013 г. За да подобри доверието на 

имигрантите в полицията и да осигури добър диалог между двете страни, е бил организиран 

форум за диалог между Дирекцията и имигрантските организации. Този форум се 

организира 4 пъти годишно и функционира като съвещателно тяло в работата на 

Дирекцията. 

 

 



Работата по разнообразието е важен елемент в организацията на полицията. За да се 

осъществи превенция на различни разновидности от престъпления, полицията често 

разчита на сведения и сътрудничество от обществото. Те няма да вземат тези сведения от 

хора, на които не биха се доверили. Накратко, мерките се взимат както на национално, така 

и на местно ниво, за да се затвърди сигурността и доверието в полицията. 

На 5 март 2008 година се учредява Комитетът „Финстад“ с цел оценка на мерките за контрол 

на полицията. Докладът, изработен от Комитета сочи, че през последните години са 

приложени множество продуктивни мерки, но въпреки това, полицията трябва да  приложи 

по-добри системи за да се учи от своите грешки. 

  

Работата на Службата на Норвежката полиция за превенция на насилствения 

екстремизъм 

Службата е специален орган към полицията и докладва директно на Министерството на 

правосъдието и полицията. Тя е национален орган, представен от Централна служба в Осло 

и разполага с полицейски служители във всички полицейски райони. 

Службата осъществява превенция и разследва престъпления срещу националната 

сигурност и суверенитет, както и осъществява превенция срещу саботажа и политически 

мотивирано насилие и нарушение на разпоредбите, свързани с тероризма в Наказателния 

кодекс. Действията срещу тероризма включват идентифициране на хора, които имат връзки 

с терористичната мрежа, както и разследване на приложимостта на плановете и на 

подкрепата, която се оказва за изпълнението на терористичните атаки. Превенцията също 

включва мерки срещу радикализацията, защото в най-лошия случай това може да привлече 

хора към процеса. Службата предотвратява привличането и радикализацията на 

насилствения екстремизъм чрез свои собствени мерки и дейности и чрез сътрудничество с 

други власти. За да предотврати привличането на хора и тяхната радикализация, Службата 

осъществява диалог с местната полиция, чиято цел е да увеличи чувствителността към 

проблема и да подобри компетентността на полицията в сферата. Тази дейност е особено 

важна, за да се осъществи превенция на ислямския екстремизъм след младите хора. 

Службата има дългогодишен опит в работата си с крайнодесни движения.  

Прозрачността в работата на съдебната система е ключов компонент в създаването на 

доверие в полицията. Службата извършва оценка на некласифицираната заплаха и е 

изградила канал за двупосочна комуникация, чрез създаването на своя собствена Фейсбук 

страница и чрез присъствието си в социалните медии и в собствения си сайт. Това се прави 

с цел по лесния достъп на обществеността до работата на Службата. Тя също изготвя 

доклади за случаите на екстремизъм и ги насочва към Прокуратурата. Но, разследването на 

случаите и тяхното съдебно преследване не попадат в рамките на настоящия План. 

Норвежката антитерористична политика фокусира превенцията и борбата срещу тероризма 

чрез съдебни инструменти, в съгласие със законите на страната и чрез широко 

международно сътрудничество. Всички инструменти за превенция трябва да бъдат 

приложени в рамките и в съответствие със закона. 

 



Работата на Норвежките изправителни служби в затворите 

Опитът на изправителните служби с насилствения екстремизъм се отнася най-вече към 

хора с крайнодесни възгледи. Изправителните служби са взели единствено мерки по 

рехабилитация и сигурност по отношение на затворници и осъдени лица. Фокусът на 

службите не попада върху екстремизъм на религиозна основа. Затворът насърчава 

развитието на култура, която социализира затворниците чрез набор от неформални норми и 

ценности, допринасящи за изразяването на различни реакции. Прекалената показност пред 

съкилийниците и персонала в затвора, хомогенизацията и рутинното съществуване могат да 

внушат чувството за загуба на идентичност. Това са рисковете на затворничеството, които 

са осъзнати от службите. На тези ефекти може да им бъде противодействано, чрез 

подпомагане на вече адаптирали се затворници и социално обучение в различни сфери от 

обществото.  

Една от мерките за превенция на радикализацията в затворите е осигуряването на 

персонал, който да се занимава с религиозните въпроси и който има достъп до 

затворниците в съгласие с всички регламенти, насоки и наредби на отговорните власти. 

Това означава, че всички програми и дейности ще бъдат осъществени в зачитане 

човешките и индивидуални права, независимо от профила на затворника. 

Създаден е дневен ред за обмяна на информация между изправителните служби, 

полицията, Службата на Норвежката полиция за превенция на насилствения екстремизъм и 

Прокуратурата. Тези връзки подпомагат качеството на оценката на риска на изправителните 

служби, отчитайки характера и личностната същност на затворниците, както и техния 

напредък по време на престоя си в затвора и по отношение на техните идеологически 

възгледи. Нещо повече, Норвежките изправителни служби са имплементирали методология 

за управление на знанието за сигурността и информацоята, на-вече, за насилствения 

екстремизъм. 

Важно е да се приложи знание за радикализацията като цяло и как тя може да спомогне в 

затворите. Прилагайки систематично знание за криминалната картина, включително 

насилствения екстремизъм, е по-лесно за изправителните служби да идентифицират 

нежелани отношения между групите и отделните затворници. 

Норвежкото правителство насърчава службите да въведат проактивни практики и 

отношение по въпроса. Това включва фокусиране върху изследването и мерки за 

противодействие на формиращите се престъпни групи и организирана престъпност в 

организационните единици на изправителните центрове, включително и стратегии за 

преодоляването на проблема, възникнал сред затворниците. Дейността се отнася и към 

предизвикателствата за справяне с радикализацията, възникваща в затворите. 

 

 



Имиграционна политика 

Водещите цели на Норвежкото правителство по отношение на техните усилия, насочени 

към бежанците и имиграцията, са свързани с контролираната имиграция, която е в полза на 

обществото и предоставянето на убежище, както и имиграционна политика, основана на 

принципите на солидарност и защита по време на целия процес. За да бъдат постигнати 

тези цели, имиграционната администрация трябва да бъде всеобхватна в своето действие, 

ефективна и насочена към таргетираната група. Ефикасният подход е най-подходящ както 

за лица, на които позволено да останат в страната и да се приспособят към обществото, 

както и към тези, които ще напуснат Норвегия. Имиграционната политика играе важна роля 

за превенцията на радикализацията и насилствения екстремизъм. 

Детекция и реакция към малките малцинствени групи, които са потенциална заплаха за 

фундаменталните национални интереси са санкционирани по силата на Интеграционния акт 

и са поставени под инструкциите, издадени от министерството към Норвежката дирекция за 

имиграция и към Апелативния имиграционен борд. 

Превентивният ефект на днешното имиграционно законодателство е сдържан по отношение 

на регулациите в употребата на принудителни и наказателни средства и по отношение на 

санкциите, основани на нарушаване на Имиграционния акт. Освен всичко друго, в него се 

съдържат разпоредби, отнасящи се до конфискацията на пътнически документи и 

налагането на задължение за докладване и определяне на фиксирано място за 

пребиваване на чужденци, които представляват заплаха за националните интереси. 

Съществуват и други административни реакции, като например анулиране, отказ на 

молбите за подновяване правата за пребиваване. Когато съображенията на органите по 

външна политика, както и националните интереси определят това за необходимо, на 

чужденците може да им бъде отказано правото за временно пребиваване, както и правото 

да влизат на територията на държавата или да им бъдат наложени ограничения и условия.  

В последните години, фокусът беше поставени върху лица, които пристигат в Норвегия и 

които имат минало, свързващо ги с дейности, представляващи заплаха за 

фундаменталните държавни интереси, или чиито действия могат да афектират външната 

политика на страната. Съгласно инструкциите на министерството към Дирекцията по 

имиграция и Апелативния имиграционен борд, подобни имиграционни случаи трябва да 

бъдат препратени към министерството за оценка за това дали то трябва да използва силата 

на разпоредбите, заложени в Имиграционния акт.  

Няколко хиляди имигранти пристигат в Норвегия всяка година без необходимите 

транспортни документи или друга идентификационна документация. Норвежките власти се 

нуждаят да знаят самоличността на хората, които пристигат в страната във връзка с 

националната сигурност. Следователно, през 2009 година, Норвежкото правителство 

приема основаването на  Национален център за документация и идентификация, който 

отваря врати през есента на 2010 година и който трябва да изпълнява ролята на 

национален експерт за консултация на страните в полето на имиграцията. 

  



Ролята на останалите сектори  

В няколко области правителството разполага с междусектрони планове за превенция или 

противодействие на процеса. Основната цел на тези планове не е превенцията на 

екстремизма, но някои от тях допринасят за решаването му. Приоритетната област е 

осигуряването на добри решения за обществото. В така дефинираната цел, плановете 

могат да съдържат мерки за противодействие на привличането на хора и тяхната мотивация 

за насилствен екстремизъм. Заложените мерки предвиждат обща превенция. Тези мерки, от 

една страна, могат да бъдат възприети като опит за засягане интересите на цели групи от 

обществото, но, от друга страна, напълно естествено е да се търси осигуряването на 

добруване за обществото, за да се осъществи пълноценно противодействие на 

маргинализацията на определени групи. 

  

Местното управление 

Местните държавни органи са отговорни за важни съвместни задачи, свързани с 

осигуряване на добри условия на живот за всички граждани. Това помага за 

предотвратяване на отлъчените от обществото хора. Такива съвместни задачи включват 

възможности за образование и обучение, както и здравни услуги, които са важни за общата 

превантивна работа. Силата на местните власти се крие в познаването на местните дела. 

Различните органи и предоставяните от тях услуги дават възможност да се открие и да 

помогнат на тези, които са били изтласкани от обществото и да се приложат мерки за 

предотвратяване на по-нататъшната маргинализация. Добро сътрудничество между 

местната власт и местната полиция ще бъде важно за предотвратяване на радикализацията 

и екстремизма, както и други видове престъпления. 

  

Деца, малолетни и подрастващи 

Превантивната роля на образователната система и обучението трябва да съдържа знание и 

умения, които да помогнат на учениците да се справят с живота и да овладеят 

предизвикателствата. Най-важната роля на училището е да стимулират мотивацията на 

учениците за търсене на ново знание. По този начин, те могат да осъществят превенция на 

маргинализацията на учениците и тяхното привличане в криминални групи. Учениците 

трябва да бъдат научени да уважават другите, да развият етични, социални и културни 

компетенции и демократично разбиране и участие. Персоналът на училището трябва да 

забележи деца и юноши с проблеми, защото те отговарят за тези деца всеки ден. Въпреки 

това, важно е да се знае, че  училищният персонал има ограничени правомощия и времето 

за решаване на основните причини за проблемите е недостатъчно. В такива случаи, най-

важната задача е да има добро, по-тясно сътрудничество с родителите и свърже детето и 

родителите със съответните органи, които могат да помогнат. Важно е мерките да бъдат 

съгласувани с родителите. 

 



Създадена е работна група, която да докладва за организацията на работа в училищата. 

Работната група трябва да наблюдава как училището работи систематично и изчерпателно 

срещу расизма, антисемитизма и дискриминацията, а също и как училището може да си 

сътрудничи с родителите/ настойниците в оформянето на детските ценности и нагласи и да 

определи какви инструменти училищата трябва да използват, за да се локализират 

нежеланите нагласи и поведение сред учениците и учителите. Училището е длъжно да 

работи активно и систематично за да насърчават добрата психо- социална среда, в която 

всеки ученик се чувства сигурен и има чувство за социална принадлежност. Чрез тези 

задачи, училището е важна институция, която помага за включването в обществото. 

Една добра и приобщаваща детството среда е важна и за предотвратяване на 

маргинализацията. Съгласуваните усилия срещу насилието, тормоза, насилието и расизма 

са условие постигането на това. "Мерки за деца и младежи в градските райони " е грантова 

схема, която е пример за мерки, насочени към подобряване на детството и условията на 

живот на децата и юношите. Схемата е разпределена през 2010 г. и включва 23 града и 7 

избрани райони в Осло. Схемата е разделена на две инициативи: една, насочена към 

младежи и младежки групи и една, насочена към децата, младите хора и семействата, 

засегнати от проблемите на бедността. Градовете / районите могат да кандидатстват за 

средства за незабавни действия при възникване на остри проблеми в младежките групи, за 

да се противодейства на престъпността и проблемите с престъпни групи. Наградата на 

Бенджамин се връчват ежегодно на училище, което се отличава с работата си срещу 

расизма и дискриминацията.  

 

Социално включване 

Работата по приобщаване и осигуряването на добра социална среда са важни елементи за 

превенцията на маргинализацията и осигуряването на социално включване. Една от целите 

на правителството на Норвегия е да елиминира разликите в стандарта на живот. За да бъде 

постингано това, фокусът попада върху насърчаването на участието на гражданите на 

трудовия пазар, осигуряване на равен достъп до добри социални програми, включване на 

всеки и превенция на бедността. Работната среда и училището са двата компонента, които 

могат да осигурят социално включване на всеки. 

 

5.  Мерки 

Планът включва 30 мерки, разпределени в четири области. Някои от тях са нови, докато 

други са продължение на вече предприетите действия: 

 

 В област 1: Повече знание и информация: 

 

• Създаване на изследователски екип – задачата на екипът е да проведе проувачния на 

национално и международно ниво и да докладва резултатите на министерството. По 

този начин, отговорните държавни институции могат да се снабдят с необходима 

входяща информация. 

 



• Изследване в областта на насилствения екстремизъм и радикализация – с акцент 

върху превантивните мерки. – включва фокусиране върху ключови фактори, водещи до 

поларизация и екстремизъм. Необходимо е да се изследват настоящите превантивни 

мерки, както и мерките за ранно предупреждение, радикализацията в Интернет, ще се 

направи сравнителен анализ между Норвегия и други страни. 

 

• Създаване на уеб портал за насърчаване съзнанието и знанието за радикализацията и 

екстремизма – публикуване на информация, която да бъде използвана от 

специалистите от „първа линия“ (полицейски служители, училища, здравни служби, 

изправителни центрове, регистрационни лагери и др.). 

 

• Провеждане на годишни конференции – провеждане на конференции за обмен на 

знания. Състоят се от 2011 г. 

 

• По-добра информация относно регулации, които се прилагат към лица, 

представляващи риск за сигурността – данните за фундаментален екстремизъм трябва 

да бъдат докладвани на министерството от Дирекцията по имиграция и Аапелативния 

имиграционен борд, за да е възможно министерството да оцени, в кои от случаите е 

необходимо използването на властови ресурси. 

 

• Годишна оценка на състоянието – оценките за заплахата на националната сигурност и 

независимост съдържат анализ за очакваното развитие на процесите. 

 

• Подготовка на наръчник за противодействие на финанисирането за тероризъм. – 

множество организации в Норвегия получават финансиране от различни източници. 

Има опасност, част от това финансиране да се насочва към ислямистки организации. 

 

• Докладване на плана за действие – докладите биват публикувани онлайн. Цели се 

обмяна на практики, знание и развитие на последващи действия. 

 

• Превод на плана за действие с цел споделяне на знание с международната среда – 

радикализацията и екстремизмът са проблеми от глобално значение. Преведен на 

английски език, планът може да бъде използван вна международни форуми. 

 

• Ревизия на комуникационната кризисна стратегия на правителството- стратегията ще 

бъде ревизирана и адаптирана към Координирания комуникационен кризисен план. 

  

 



В област 2: Подпомагане сътрудничеството между властите 

• Създаване на междусекторна координационна група за изпълнение на плана за 

действие – групата ще бъде съставена от експерти от релевантните министерства, като 

Министерството на правосъдието и полицията ще оглавява екипа. Групата е длъжна да 

извършва изследвания и снабдява с информация за форми на радикализация и 

екстремизъм в национален и международен план. 

 

• Полицейските съвети и служби ще координират действията си, за да противодействат 

на радикализацията и екстремизма на местно ниво –мерките, приложими на местно 

ниво се разглеждат като продължение на тенденциите, наблюдавани глобално. Тъй 

като тези структури са добре запознати с локалната ситуация и познават спецификите 

на местните общности във всяка община, те биха могли да обменят опит и да 

докладват резултати на съвместните си срещи. 

 

• Продължаване развитието на ролята на полицията и функционирането на нейните 

структури – организиране на обучителни програми за насръчване знанието за 

държавната административна структура и процес за вземане на решения и развитие на 

полицейските съвети и служби като структури със свои роли и отговорности. 

 

• Повишаване вниманието на полицията за процесите на радикализация и екстремизъм- 

обхваща структурите, отговорни за следенето на процесите, както и останалите звена 

на полицията. 

 

• Преглед на регулациите по отношение на задължението за конфиденциалност и 

задължението за гласност.- форсиране на междуведомственото сътрудничество в 

посока разясняване на ситуациите, в които е необходима конфиденциалност и тези, 

при които трябва да бъде проявена гласност. 

 

• Подсилване готовността срещу насилието в училищата- осъществен е контакт между 

Дирекцията за образование  и Националната полицейска дирекция. Контактът цели 

обмяна на опит и информация за тенденциите на екстремизъм. Подготвена е 

информационна програма, която цели насочване на вниманието към ранната 

превенция на процесите и минимизиране въздействието на по-сериозни инциденти. 

 

 

 



В област 3: Укрепване диалога и участието  

• Комуникационна стратегия на Министерството на правосъдието и полицията – 

Министерството разработва изисквания за начина на комуникация след имигрантските 

групи. Смята се, че комуникацията е двустранен процес и по никакъв начин тя не може 

да бъде използвана за постигане на политически цели чрез насилие. Ще се стимулира 

двустранната комуникация между държавните власти и имиграционните групи. 

 

• Места за среща между представители на гражданския сектор и властите- на централно 

и местно равнище. Цели се създаване на устойчиви вазимоотношения между властите 

и имиграционните групи, малцинства, религиозни и етнически групи. Местната власт 

трябва да участва активно в тази мярка. Създаден е Комитет за контакт между 

имигрантите и властите, който е орган, чийто членове са назначени от правителството.  

 

• Комитетът подпомага диалога между имигрантите и полицията и други държавни 

органи. Изработен е наръчник за организиране на срещи между имигрантите и местни 

власти на локално ниво. 

 

• Курс за религиозните лидери на имигрантските общности по адаптиране в социалната 

среда в Норвегия- мярката се изпълнява съвместно с Богословския факултет на 

Университета в Осло. Целта е запознаване на религиозни лидери от общностите със 

социалните условия, ценности, законодателство, права, етика и морал в Норвегия. 

 

• Международен диалог- Норвегия подкрепя антитерористичната стратегия на 

Обединените нации. Добрата външна политика може да бъде инструмент за 

намаляване на обществената подкрепа за терористичните мрежи и за превенция на 

вербуването на хора за крайните движения. 

 

• Курс по социалните условия и демокрацията в Норвегия за новопристигнали имигранти 

– стимулира се изучаването на основна част от норвежкия език и социална култура, за 

да се подпомогне адаптацията на бежанците и техните семейства в обществото. 

 

• Усилия от страна на полицията да насърчава диалога и свободата на изразяване – 

пример за това е форумът с участието на имигранти, организиран от Националната 

полицейска дирекция. Полицията използва изчаквателен подход за мобилно и гъвкаво 

разрешаване на проблеми в имиграционните общности, избягвайки провокацията. 

Диалогът подпомага свободата на изразяване на мнението, стига посланието да не 

нарушава норвежките закони. 

 

 

 

 



В област 4: Подкрепа за уязвими лица и лица в риск 

• По-добра координация между изправителните служби и останалите държавни 

институции – целта е да се осъществи превенция слещу възможността освободените 

престъпници да извършат нови престъпления. Осигурява се плавния преход на всеки 

бивш затворник в неговата адаптация в социалната среда. 

 

• Норвежките изправителни центрове трябва да идентифицират рисковите фактори както 

генерално, така и индивидуално- Целта е изграждане на компетенции за превенция 

срещу факторите, които могат да доведат до радикализация и екстремизъм. 

Изправителните служби събират, обработват и анализират информация, която да 

допринесе за прилагането ана решения и предотвратяването на нови престъпления. 

 

• Продължаване провеждането на превантивни разговори от полицията- призовават се 

деца и техните родители при съмнения за извършени престъпления. Целта е да се 

стимулира ранната превенция при детската и малолетна престъпност. Въведени са 

изисквания по отношение на индивидуалния подход, изясняване сътрудничеството с 

други властови структури за да бъде осигурена законова защита. Изработен е 

справочник за действията, равните права, документация и качество на извършените 

превантивни разговори. 

 

• Укрепване и дефиниране ролята на Норвежката национална банка за жилищно 

строителство в плана за работа на общините чрез осъществяване на сътрудничество с 

Полицейския съвет – ситуацията с осигуряване на жилища за имигрантите може да 

бъде ключова по отношение пораждане на рискови фактори във връзка с процесите на 

екстремизъм и радикализация. 

 

• Работа в посока да се осигури, че повече хора завършват своето средно образование – 

Министерството на образованието приложи няколко мерки, насочени към стимулиране 

на младите хора към завършване на тяхното средно образование. Това е инициативата 

„Нов тласък“. Тя се осъществява съвместно с общинските администрации. Приложени 

са мерки през цялото време на провеждане на инициативата. 

 

• Специални инициативи, фокусиращи безработните младежи- програма за насърчаване 

на младежи под 20 години. На младежите, които са отпаднали от образователната 

система или не са упражнили правото си на образование, ще им бъде предложена 

специализирана помощ от службите за образование към общините. На младежите, 

които се регистрират в Бюрото по заетостта и благосъстоянието, ще им бъде 

предоставено предимство при кандидатстване за работа. Три грантови схеми ще 

гарантират участието на младежи под 20-годишна възраст, които не са намерили 

работа, в програмата за насърчаване на заетостта. 

 

• Организиране на затворниците по религиозни групи- целта е засилване на 

сътрудничество между религиозните групи и изправителните служби, както и 

осигуряване на възможгността затворниците да практикуват свободно своята религия. 

  

 



• Стратегия за превенция на агресивното поведение при деца и непълнолетни- 

изследванията сочат, че трудностите в социалното взаимодействие настъпват още в 

ранна възраст. Превенцията на негативното поведение в детска възраст може да 

спомогне за намаляване риска от агресивно поведение в бъдеще. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за 

подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност 

за съдържанието на документа се носи от “Сдружение за прогресивна и 

отворена комуникация” и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 
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