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NORSK LANSERING AV NY UNDP-RAPPORT OM FOREBYGGING AV VOLDELIG EKSTREMISME 

Fredag 15. september 2017 på Litteraturhuset i Oslo.  

 

Deltakere: 
Laila Bokhari, statssekretær i Utenriksdepartementet 
Abdoulaye Mar Dieye, Ass. Generalsekretær i FN og direktør for UNDPs Afrikaavd. 
Alexander Avanessov, Spesialrådgiver for forebygging av voldelig ekstremisme i UNDPs avd for policy 
og programstøtte. 
Petter Nesser, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 
Mohammad Yaya, presenterte rapporten.  

Teamet bak rapporten hadde intervjuet masse unge mennesker som var rekruttert til diverse 
terrororganisasjoner spredd utover Afrika. UNDP skulle ønske alle ville angripe dette problemet 
gjennom bistand. De mest sårbare blir rekruttert der hvor det er stor urettferdighet, fattigdom og 
desperasjon. Og her må det utdanning til og kanskje planer for mikrofinasiering. 71 % svarte at det 
var styringssystemene i landet som var problemet, og i motsetning til Europa rekrutteres det flest på 
landsbygda og ikke i byene.  



 

2 
 

I år 2000 fantes det bare terrorisme i Algeri (interne konflikter) i Afrika. I 2016 har det spredd seg til 
over 20 land og 18 500 har mistet liv. 81 % av de som rekrutteres er menn, men av de 11 % som er 
tvunget er 53 % kvinner. Generell betraktning er at det er snakk om unge mennesker med veldig lav 
utdannelse eller ingen i det hele tatt. De fleste forstår seg heller ikke religion. De har ikke tillit til 
institusjoner og demokratiske systemer, og de fleste rekrutteres via venner. Heldigvis er de fleste 
ikke på nett ennå, da ville rekrutteringsprosenten gått mye hurtigere. Hvis man angrer er det veldig 
vanskelig å komme ut av det igjen.  

 

UNDP mener religiøse ledere bør være en del av løsningen og ikke det motsatte som forsvarets 
forsker var inne på. Dynamikken i Afrika er sterkt knyttet til religiøse ledere, og dette er vanskelig for 
europeere å forstå. De religiøse lederne i Afrika må være mer transparente om hva de predikerer, 
der ligger det største problemet.  

 

Laila Bokhari skrøt av rapporten og mente andre regioner i verden og andre FN-avdelinger bør følge 
dette opp som et godt eksempel på hvordan man skal kartlegge hva som foregår. PVE (Plan og Action 
to prevent Vilent Extremism) har fått et nytt og eget FN-kontor, hvor resolusjon 2250 involverer unge 
mennesker. Og det er bedt om at kvinneorganisasjoner også kommer med input til policyen.  

 

Fordi det er en så liten prosentandel som er kvinner, er det også nesten ingen kvinner som er 
intervjuet til rapporten, dessverre. Jeg har hele rapporten, og håper at det står litt ekstra der om 
Boko Haram og kidnapping av unge jenter for eksempel. Men det er ikke sikkert.  

 

Interessant var det uansett, og de snakket stadig om utdanning som et virkemiddel, og der gjør jo vi 
allerede en kjempejobb gjennom Utdanningsfondet.  

 


