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Introduktion
Rusland har spillet en rolle i den syriske borgerkrig siden 2015 for
sammen med Syriens leder Assad at bekæmpe oprørsgrupper i
landet. I hjemlandet blev Ruslands deltagelse i krigen fremlagt
som en nødvendighed for at stoppe ISIL fra at nærme sig den
russiske grænse. I Vesten ses Ruslands rolle i Syrien som et
opportunistisk træk, mens den i Rusland forklares som et
afgørende strategi for at beskytte Rusland mod, hvad russerne
frygter allermest; islamisk terrorisme. Seneste tal fra 2017
vurderer, at 3417 russere kæmper for kalifatet i Syrien og Irak, og
i Rusland frygter man, hvad der sker, når de vender hjem.[1]

[1] http://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017...
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Russisktalende fremmedkrigere
Rusland er det land i verden, der bidrager med flest udenlandske
fremmedkrigere til ISIL. Russisk er det tredje mest talte sprog
blandt krigere i Syrien, og en rapport fra 2017 vurderer, at 3471
russere kæmper for kalifatet i Syrien og Irak. Det er en stigning på
40 procent siden 2015, hvor antallet af krigere var 2400. Til
sammenligning har Saudi Arabien 3244 krigere, og Jordan har
3000. Rusland og dets naboer står for næsten 9000 krigere,
hvilket udgør en fjerdedel af de 40.000 krigere, der regnes med at
kæmpe for kalifatet. [1]

[1] http://thesoufancenter.org/wp-
content/uploads/2017/10/Beyond-the-Caliphate-Foreign-
Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-
v2.pdf)

[2] http://kremlin.ru/events/president/news/56516
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Russisktalende fremmedkrigere
I Rusland rejser det høje antal krigere et afgørende spørgsmål:
Hvad der skal ske, når fremmedkrigerne en dag vender hjem. For
frygten er, at de hjemvendte krigere er blevet yderligere
radikaliserede og dertil kampdygtige.

Som I ved, blev der i går begået en terrorhandling i Skt.
Petersborg, og for nylig standsede den føderale sikkerhedsenhed
et andet forsøg på terrorhandling. Og hvad ville der være sket,
hvis disse hundreder, tusinder, som jeg netop har nævnt, vendte
tilbage, bevæbnede og uddannede? – Ruslands præsident
Vladimir Putin [1]

Præsident Putin udtalte i februar 2017, at 10 procent af
fremmedkrigerne fra Rusland og tidligere sovjetiske republikker
nu var hjemvendt.[2] Dette tal vil med stor sandsynlighed stige. I
Rusland diskuteres det derfor, hvordan man bedst modvirker
truslen fra den tilbagevendte strøm af militante ekstremister. Det
foreslås blandt andet at fratage dem statsborgerskab, sætte dem i
fængsel og indføre en såkaldt “blacklist” til landets
grænsekontrol, så grænsevagter kan identificere militante
ekstremister og forhindre dem i at komme ind i Rusland igen.[3]

[1] http://kremlin.ru/events/president/news/56516

[2] http://thesoufancenter.org/wp-
content/uploads/2017/10/Beyond-the-Caliphate-Foreign-
Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017-
v2.pdf)

[3] (http://svpressa.ru/war21/article/181018/)
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Frygten for terror i Rusland
Imens Vesten ofte forklarer Ruslands rolle i Syrien med
henvisninger til Syriens køb af russiske våben og den strategisk
vigtige havn i Tartus, handler krigen i Syrien set gennem russiske
briller om krigen mod terror og om at beskytte sine egne borgere
mod en stigende terrortrussel.

”Vi har i forbindelse med udførelsen af militæroperationer i
Syrien ikke et øjeblik glemt, at det var Rusland, vi forsvarede, og vi
er forpligtede til at gennemføre disse operationer succesfuldt.
Det er ikke kun vores militære pligt og loyalitet over for hæren,
der har kaldet os til dette, men også en dyb anerkendelse af
ansvaret for at gøre en ende på den globale terrortrussel i landet.”
Putin[1][1]

Kremls narrativ, som gentages af de russiske statsmedier,
italesætter krigen i Syrien som en kamp mellem den legitime
leder, præsident Bashar al-Assad, og “internationale terrorister”.
Narrativet virker, fordi det spiller på en stigende frygt for
terrorisme i Rusland.

Siden 1992 har 3860 personer mistet livet under terrorangreb i
Rusland.[2] En undersøgelse fra 2016 fra det uafhængige
meningsmålingsinstitut Levada viser, at russernes største frygt er
international terrorisme (72 procent), fjendtlige landes
besiddelse af atomvåben (65 procent) og islamisk
fundamentalisme (63 procent).[3]

[1] http://kremlin.ru/events/president/news/56516

[2] https://www.washingtonpost.com/graphics/world/a-hi...

[3] https://www.levada.ru/2016/08/16/neponyatnyj-terro...
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Muslimsk mindretal

De tidligere sovjetiske republikker, som stadig er ustabile,

puster til frygten for terrorisme på russisk jord. Den

hovedsageligt muslimske Kaukasusregion har i flere perioder

været en ustabil region og bliver af mange betragtet som et

hotspot for militante islamister. Og særligt Tjetjenien og

Dagestan bliver ofte portrætteret som en smeltedigel af

terrorister. For eksempel var det ofte tjetjenere, der stod bag

de blodige terrorangreb i Rusland i 1990'erne og start-00'erne.

Samtidig har Rusland et stort muslimsk mindretal på ca 13

procent af befolkningen, og dette tal forventes at stige i

fremtiden. Trods en demografisk krise i Rusland stiger

fødselsraten blandt den muslimske andel af befolkningen.
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ISIL rettet mod Rusland
Siden 2015 har ISIL øget deres propaganda på russisk. Al-Hayat
Media har publiceret magasinerne Istok og Furat Press, som
udelukkende udgives på russisk. I marts 2015 begyndte ISIL at
broadcaste deres daglige Al-Bayan radio nyheder online på
russisk.

ISIL er kendt for deres kritik mod rivaliserende grupper, men
deres russiske propaganda har (indtil videre) ikke rettet kritik
mod Det Kaukasiske Emirat. Dette kan skyldes håbet om at
tiltrække de tilbageværende krigere fra Emiratet til IS, i stedet for
at bekrige dem.[1]

Furat Medias mål synes at have fokus på at give information til
deres russisktalende krigere om nyheder, rekruttering og selve
ideologien. Via oversættelse af arabisk materiale sikrer Furat, at
de russisktalende krigere har samme informationer som de
arabisktalende – der bygges bro, og det styrker ideen om et
globalt “sandt” islam.[2]

[1] EUROPOL

[2] EUROPOL
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Fokus på Rusland som
mål
I takt med, at ISIL har fået flere krigere fra
Rusland og dets naboer, er fokus på
Rusland som mål også blevet skærpet. ISIL
i Afghanistan truede med at udføre angreb
mod Rusland i en propagandafilm fra juni
2017. Videoen viser afhøringer af
påståede russiske spioner, der bliver
tvunget til at indrømme deres samarbejde
med Rusland for senere at blive henrettet,
mens gerningsmændene truer med, at de
"vil tage hævn over Rusland”.[1] Senest
har ISIL truet med massedrab under VM
2018 i Rusland, eksempelvis har de trykt et
billede, hvor en terrorist ses med en AK47
og en skydeskive på Putins hoved.[2]

[1]
https://www.circa.com/story/2017/06/19/world/isis-
...

[2]
https://www.segodnya.ua/world/wnews/storonniki-
igi...
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Konklusion
ISIL er nok blevet nedkæmpet i Syrien, men ikke nedkæmpet som
idé. ISIL mister deres territoriale kontrol, men ISIL som gruppe og
som ideologi vil formentligt overleve, så længe forholdene, der
fremmede deres vækst, eksisterer. Propagandaen vil fortsat være
et stærkt værktøj. Omfanget og kvaliteten vil muligvis dale, men
de radikale tanker vil stadig være tilgængelige og kunne inspirere
militante islamister.[1]

ISILs tiltrækning vil overleve organisationens død, og mange
lande, heriblandt Rusland, står over for at skulle vurdere truslen
fra den stadige påvirkning af borgere og de hjemvendte
fremmedkrigere.

Foreign fighters / fremmedkrigere - det er den store frygt i
Rusland. Mere end 3.000 kan være på vej hjem - og hvad vil de?
Fred eller terror? Rusland venter i spænding.
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[1] FE risikovurdering 2017
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Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk
tænketank, der blev oprettet i 1950 som følge af

Danmarks nyerhvervede medlemskab af NATO, hvor
neutralitet blev ændret til alliancesamarbejde.

Denne nye udenrigspolitiske retning affødte et
behov for at informere befolkningen om Danmarks

nye internationale rolle, og resultatet blev
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Som uafhængig folkeoplysningsorganisation har
Atlantsammenslutningen således haft til opgave at

oplyse danskerne om sikkerheds-, forsvars- og
udenrigspolitik i mere end 60 år.
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