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Sammandrag

Den informationsteknologiska revolutionen, i denna uppsats koncentrerad till
Internet, som skedde i mitten av 1990-talet har gett terroristorganisationer nya
möjligheter för aktioner och konsolidering. Vi skiljer på det aktiva (logiska
attacker) och det passiva (konsolidering) utnyttjandet av Internet.

Denna uppsats fokuserar på terroristorganisationers passiva utnyttjande av
Internet. Dess ansats är att försöka besvara frågor om vilka av de studerade
organisationerna som utnyttjar Internet, vilka syften de har med att publicera
sig samt att undersöka om det finns några likheter mellan de olika kategorie r-
nas utnyttjande av Internet.

Uppsatsen redovisar olika definitioner av begreppet terrorism samt ger ett
exempel på hur man kan indela terroristorganisationer i olika kategorier.
Den beskriver också översiktligt den informationsteknologiska revolution
som skedde under mitten 1990-talet samt belyser de möjligheter som den ger
terroristorganisationerna.

Totalt har 37 organisationer undersökts, av dessa är 21 publicerade på Inter-
net. I samband med att den genomförda undersökningen redovisas beskrivs
också de svårigheter som uppsatsskrivaren ställts inför när organisationerna
skall sökas på Internet

Kategori Syfte med publicering Benägenhet till publicering

Nationalism Informations och propaganda
spridning

Låg benägenhet

Separatism Informations och propaganda
spridning

Medelgod benägenhet

Rasism Informations och propaganda
spridning, kommunikation och
insamling av pengar

Hög benägenhet

Religiös fundamenta-
lism

Informations och propaganda
spridning, kommunikation och
insamling av pengar

Hög benägenhet

Millenialism Antalet studerade organisatio-
ner för litet.

Antalet studerade organisationer
för litet.

Ultra vänster Informations och propaganda
spridning

Låg benägenhet

Avslutningsvis diskuterar författaren resultatet i perspektiven syfte, infra-
strukturella förutsättningar, teknisk kompetens, resursstyrka samt behov av
sekretess. Alla dessa variabler påverkar organisationens utnyttjande av de
möjligheter som Internet medger vid publicering.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1064
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 2 av 61
Mj Conny Holmström

Innehåll

1 Inledning .............................................................................. 4
1.1 BAKGRUND............................................................................................. 4
1.2 SYFTE..................................................................................................... 5
1.3 PROBLEMATISERING............................................................................... 6
1.4 PROBLEMFORMULERING......................................................................... 7
1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR............................................ 7
1.6 DEFINITIONER......................................................................................... 8
1.7 MÅLGRUPP ............................................................................................. 8
1.8 FÖRKORTNINGAR ................................................................................... 8
1.9 KÄLLKRITIK ........................................................................................... 9

2 Metod ................................................................................. 11
2.1 INLEDNING........................................................................................... 11
2.2 VAL AV FORSKNINGSMETOD................................................................. 11
2.3 DISPOSITION......................................................................................... 12

3 Terroristorganisationer...................................................... 13
3.1 DEFINITIONER....................................................................................... 14
3.2 KATEGORISERING AV TERRORISTORGANISATIONER ............................. 17
3.3 STUDERADE TERRORIST ORGANISATIONER ........................................... 20

4 Informationsteknologi........................................................ 21
4.1 BAKGRUNDS BESKRIVNING OCH UTNYTTJANDE.................................... 21

5 Undersökning ..................................................................... 27
5.1 ALLMÄNT............................................................................................. 27
5.2 NATIONALISTISKA ORGANISATIONER................................................... 28
5.3 SEPARATISTISKA ORGANISATIONER...................................................... 31
5.4 RASISTISKA ORGANISATIONER ............................................................. 33
5.5 RELIGIÖSA FUNDAMENTALISTER .......................................................... 35
5.6 MILLENIE ORGANISATIONER................................................................. 39
5.7 ULTRA VÄNSTER ORGANISATIONER...................................................... 39
5.8 INTERNETSÖKNING............................................................................... 41

6 Diskussion ............................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
6.1 NATIONALISTISKA ORGANISATIONER................................................... 45
6.2 SEPARATISTISKA ORGANISATIONER...................................................... 46
6.3 RASISTISKA ORGANISATIONER ............................................................. 47
6.4 RELIGIÖSA FUNDAMENTALISTER .......................................................... 48
6.5 MILLENIE ORGANISATIONER................................................................. 49
6.6 ULTRA VÄNSTER ORGANISATIONER...................................................... 50



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1064
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 3 av 61
Mj Conny Holmström

6.7 SAMMANFATTNING AV SLUTSATSER..................................................... 51
7 Reflexion............................................................................. 52

7.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING...................................................... 57
Källförteckning ..................................................................... 58

A: LITTERATUR.......................................................................................... 58
B: ARTIKLAR OCH TIDSKRIFTER................................................................. 58
C: KÄLLOR PÅ INTERNET ........................................................................... 58

Tabell förteckning

Tabell 1 Syfte med publicering Nationalistiska organisationer......................45
Tabell 2 Syfte med publicering Separatistiska organisationer........................46
Tabell 3 Syfte med publicering Rasistiska organisationer..............................47
Tabell 4 Syfte med publicering Religiösa fundamentalistiska organisationer48
Tabell 5 Syfte med publicering Millenie organisationer.................................49
Tabell 6 Syfte med publicering Ultra vänster organisationer .........................50

Figurförteckning

Figur 1 Utvisande frekvens av definierande begrepp från 109 olika definitio-
ner av terrorism.......................................................................................16



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1064
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 4 av 61
Mj Conny Holmström

1 Inledning

I detta inledande kapitel kommer jag att ge en bakgrund till ämnet, därefter

följer en problematisering. Utifrån problematiseringen sammanställer jag

mina frågeställningar, samt syftet med uppsatsen.

1.1 Bakgrund1

Mycket talar för att informationsteknologin (IT) redan är ett medel för terro-

ristorganisationer2 och troligtvis kommer att vara det även i framtiden. I vad

mån detta utnyttjande även i fortsättningsvis kommer att ske i passivt3 syfte;

för konsolidering, propaganda och kommunikation är en öppen fråga. I det

aktiva utnyttjandet talar man om att det finns olika typer av logiska attacker,

det vill säga attacker utförda med ”vapen” av programvarukaraktär. Man

skiljer också mellan IT-relaterade attacker och kvalificerade IT-hot. Den förra

typen, som dominerar i antal, är normalt förknippad med relativt små skade-

verkningar eller med stora slumpmässigt spridda attacker (som till exempel

virusattacker). Den senare typen svarar mot mer koordinerade attacker eller

attacker mot nyckelmål med stor precision i tid och rum. Dessa attacker kan

ge betydligt allvarligare skador. Denna uppsats kommer dock att fokusera på

terroristorganisationers passiva utnyttjande av IT.

Datornätverk finns överallt i det moderna samhället. Ett datornätverk uppstår

så snart två eller fler datorer är ihopkopplade så att de kan utbyta information.

Informationen kan t ex vara e-post, programvara eller filer. Nationella nätverk

är i stor utsträckning kopplade, enligt gemensam standard, till Internet. Anta-

let användare av Internet år 2000 uppskattas till runt 300 miljoner. Många

talar idag om den informationsteknologiska revolutionen. Denna revolution

består väsentligen av tre delar. Den så kallade Internet revolutionen där en

                                                
1 FOA TIDNINGEN Nr 3 juni 2000 sid 12
2 Terroristorganisation definieras under punkten definitioner sid 8
3 Passivt och aktivt utnyttjande definieras under punkten definitioner sid 8
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gemensam standard för e-post, program och filer skapades och implemente-

rades samtidigt som man utvecklade de första grafiska Webbläsarna. Den

andra delen i denna revolution är PC-revolutionen där en ökande tillgång och

efterfrågan på PC ökade prestanda och pressade priserna. Som ett resultat av

detta gjorde datorn sitt intåg i hemmen. Idag har en mycket stor del av be-

folkningen både tillgång till, och utnyttjar Internet dagligen.

Den tredje delen i denna revolution är kunskapen att skapa och publicera så

kallade hemsidor på Internet har blivit spridd utanför företag och specialister.

Idag kan i nästan vem som helst skapa och publicera en hemsida. I princip är

det enda som behövs en Internet uppkopplad dator, ett Webbredigeringspro-

gram samt ett utrymme på en server att lagra hemsidan på. Detta utrymme

följer normalt med ett vanligt Internet abonnemang hos våra vanligaste ISP4.

Som en följd av denna IT revolution kan du idag söka information om, och

läsa om, i princip vad du vill. Många ISP tar idag heller inget ansvar för vad

som publiceras på deras servrar, vilket underlättar för dem som vill sprida

budskap eller information om sådant som i andra medier skulle vara svårt

eller omöjligt.

Vilka möjligheter ser terroristorganisationerna i denna utveckling. De har

traditionellt sett haft svårt att kommunicera sina budskap. Tidigare var de

hänvisade till flygblad, affischer och publicitet i nyhetsmedia. I kölvattnet på

denna utveckling öppnas möjligen ett flertal nya sätt för dessa organisationer

att kommunicera sina budskap, att kunna kommunicera sinsemellan och re-

krytera medlemmar.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att redovisa terroristorganisationer som finns publice-

rade på Internet, vilket syfte det har med denna publicering samt analysera

om det finns några paralleller mellan olika kategorier av terroristorganisatio-

ner och deras utnyttjande av Internet. Med paralleller menas om organisatio-

                                                
4 ISP; Internet service provider. T ex Telia, Chello med flera
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nerna utnyttjar de möjligheter som Internet ger på ett likartat sätt eller om det

är skiljaktigheter i utnyttjandet.

1.3 Problematisering

En viktig effekt av den informationsteknologiska revolutionen är den kraftiga

maktutjämningen mellan olika aktörer som spridningen av billig och använ-

darvänlig teknik möjliggör. Teknik som ger påverkansmöjligheter som tidiga-

re varit förbehållna resursstarka stater.

I debatten5 kring olika aktörers användning av IT-relaterade medel och tekni-

ker nämns allt oftare terroristen. Är IT eller skulle IT kunna bli ett medel för

terrorister? Här avses att den nya tekniken utnyttjas i passivt syfte för exem-

pelvis konsolidering, kommunikation och propaganda. Vissa6 hävdar att tek-

nikanpassningen redan ägt rum och att det finns tydliga tecken på att vissa

terroristgrupper använder digitala nätverk. Även om dessa inte brukas offen-

sivt, anses näten ha stöttat verksamheten. Hizbollah har pekats ut, av förre

CIA-chefen John Deutch7. Med det resonemang som förts ovan har i princip

samtliga terroristorganisationer den teoretiska möjligheten att utnyttja IT.

Vilka organisationer använder då denna teknologi?

Syftet med att synas på Internet kan variera mellan de olika organisationerna.

Det kan vara att sprida sitt budskap, alltså någon form av propaganda hjälp-

medel. Det kan också vara för att rekrytera medlemmar, såväl passiva som

aktiva. Passiva stödmedlemmar som hjälper till att formulera och kommuni-

cera budskap. Aktiva medlemmar som tar ett större ansvar vid direkta terror-

aktioner. Ytterligare motiv kan vara av rent finansiell karaktär, genom att

ange hur sympatisörer kan stödja terroristorganisationen med ekonomiska

bidrag. Den stora fördelen med att utnyttja Internet i detta sammanhang är att

man når ”World-Wide”. Man når sympatisörer över i stort sett hela jordklotet

                                                
5 FOA TIDNINGEN Nr 3 juni 2000 sid 12
6 Ibid sid 12
7 John Deutch, (1996), ”Foreign Information Warfare Programs and Capabilities”.
www.cia.gov/cia/public_affairs/speeches/archives/1996/dci_testimony_062596.html



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1064
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 7 av 61
Mj Conny Holmström

och kan på detta sätt över tiden säkra organisationens överlevnad och vitalitet.

De olika organisationerna har olika mål och syften med deras verksamhet och

existens, finns det några paralleller eller likheter mellan de organisationer

som utnyttjar respektive inte utnyttjar IT.

1.4 Problemformulering

Min problematisering har lett mig till ett par centrala frågor i denna uppsats.

Dessa frågor har jag gjort till min problemformulering.

• Vilka terroristorganisationer utnyttjar IT för passiva syften?

• Vilket syfte har dessa organisationer med att finnas publicerade på Inter-

net?

• Kan man finna några samband mellan de organisationer som finns publi-

cerade på Internet?

1.5 Avgränsningar och förutsättningar

- Om en terroristorganisation finns publicerad på Internet avgörs om jag

med stöd av sökmotorer8, metasökmotorer9 och visst externt stöd kan åter-

finna organisationen. Denna avgränsning görs av tidsskäl.

- Jag behandlar enbart terroristorganisationer som är publicerade på ett

språk som jag förstår, det vill säga engelska eller svenska. Denna av-

gränsning görs av tidsskäl.

- Jag behandlar enbart organisationer som är eller varit verksamma under

perioden från 1995-2001. Denna avgränsning görs med anledning av att

IT-revolutionen hade sitt genomslag mitten av 1990-talet.

- Informationsteknologi – endast Internet behandlas i uppsatsen.

                                                
8 Sökmotor; indexerar Web sidor på Internet vilket gör dem sökbara
9 Metasökmotor; sökmotor som utnyttjar flera sökmotorer samtidigt
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1.6 Definitioner

Terroristorganisation – ”organisation som avsiktligt skapar, och exploaterar,

skräck genom våld eller hot om våld syftande till att skapa politisk föränd-

ring”.

- Aktivt och passivt utnyttjande av Internet

o Passivt – enbart publicering, informationsspridning, rekrytering

o Aktivt – Organisationen utnyttjar Internet för att genomföra så

kallade ”logiska attacker”, det vill säga attacker utförda med

”vapen” av programvaru karaktär. Dessa attacker syftar till att för-

störa information, förneka någon tillgång till information eller för-

hindra informations/data överföring.

1.7 Målgrupp

Min uppsats är främst riktad till lärare och studerande vid Försvarshögskolan.

Jag vänder mig också till MUST som varit mig behjälplig med uppsatsens

framskridande och för vilka resultatet bedöms användbart.

1.8 Förkortningar

ISP – Internet Service Provider = Internetleverantör

MUST – Militära Underrättelse och Säkerhets Tjänsten

MUST/SÖK -  /Sektionen för Öppna Källor

IT – InformationsTeknologi
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1.9 Källkritik

Sverige

Det finns mycket sparsamt med litteratur på svenska som behandlar ämnet för

min uppsats. Jag har inte funnit någon svensk litteratur som fokuserat på det

passiva utnyttjandet av Internet. Det finns svensk litteratur som behandlar det

aktiva utnyttjandet. Svenska tidskrifter har i särskilda nummer behandlat ter-

rorism och Internet på ett för mig användbart sätt. I detta fall är det ”FOA

TIDNINGEN” där jag kunnat inhämta bakgrundsmaterial. Jag har inte funnit

någon anledning att ifrågasätta trovärdigheten hos den tidskriften. Jag har inte

funnit något material, publicerat på svenska, till uppsatsen på Internet.

USA

Det finns en riklig mängd amerikansk litteratur om terrorism. Mycket av den

litteraturen fokuserar visserligen på ”internationalisering av terrorism” och på

”terrorism och massförstörelsevapen” Jag har dock hitta två böcker från USA

som varit användbara. ”The Ultimate Terrorist” av Jessica Stern och ”The

Future of Terrorism: Violence in the New Millenium” av Harvey W. Kush-

ner. Amerikansk litteratur om terrorism skall läsas med stor försiktighet, de

har en tendens att definiera terrorism, dess bakgrundsfaktorer och aktioner på

ett sätt som tjänar deras syften. Deras begrepp och tolkning

”internationaliseringen av terrorism” delas inte av ledande europeiska forska-

re, vid framför allt St. Andrews University. Enligt Paul Wilkinsson vid St.

Andrews University har en stor del av den amerikanska litteraturen förenklat

analysen av de trender man kan se i terrorismens utveckling. Han menar att vi

mot bakgrund av vad vi idag ser inte får reducera trenderna till ”internationell

terrorism riktad mot amerikanska mål” och ”hotet att terrorister skall nyttja

massförstörelsevapen”10 Litteraturen kan alltså i vissa avseenden vara ten-

dentiös. Detta återspeglas även i den på Internet publicerade informationen

om terrorism. Det finns en uppsjö av webbsidor om terrorism publicerade av

                                                
10 http://www.st-and.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv/publications1d.htm 2001-05-20
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amerikaner på amerikanska servrar. Det gäller att närma sig denna informa-

tion med ännu större försiktighet än den amerikanska litteraturen. Jag har

funnit att ”US state Departments” sidor är värdefulla som bakgrundsläsning

och till del som referenslitteratur.

Storbritannien

”Inside Terrorism” av Bruce Hoffman samt ”St Andrews University of

Scottland” webbsida har varit två värdefulla bidrag både som referens men

även som bakgrundsläsning. Anledningen till detta är att båda dessa är att

betrakta som auktoriteter på ämnet terrorism och åtnjuter ett stort förtroende i

forskarsammanhang. Jag har inte funnit någon anledning att ifrågasätta deras

trovärdighet.
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2 Metod

2.1 Inledning

Avsikten med detta kapitel är att beskriva hur jag gått till väga för att besvara

mina forskningsfrågor. Jag kommer att beskriva de metoder jag använt samt

på vilket sätt jag utnyttjat dem.

2.2 Val av forskningsmetod

Efter överväganden om metod har jag valt att genomföra en kvantitativ fall-

studie av webbsidor för de terroristorganisationer som finns redovisade av

organisationerna nedan.

- US State Department

- The International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT)

- Special Operations Com (SOC)

- Annan organisation11

Ett syfte med en fallstudie är helt enkelt att ta en liten del av ett stort förlopp

(som alltså innehåller många fall av olika sorter vid olika tidpunkter) och

med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får repre-

sentera verkligheten12. Jag har i detta fall valt att genomföra fallstudien mot

olika typer av organisationer varför en kategoriindelning varit nödvändig. Om

det är möjligt för forskaren att göra klara kategoriindelningar, ta exempel

(fall) från olika kategorier (kanske för varje förekommande), så skall han

göra det13. Jag har redovisat min kategoriindelning i kapitel 3.2.

Klassificering

I syfte att underlätta den kommande kvantitativa analysen har jag klassificerat

mitt insamlade data i ett sökkort. När forskaren…samlat in de data han tror

                                                
11 Underlaget hos författaren. Organisationen får ej namnges.
12 Rolf Ejvegård ”Vetenskaplig metod” Andra upplagan 1993, 1996 Sid 31
13 Ibid sid 32
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sig behöva så skall han tillämpa någon metod för att kunna analysera dessa

data14. Under tiden som jag skrev kapitel 3. växte detta sökkort fram och när

insamlandet av data var genomfört justerade jag slutligen sökkortet till sin

nuvarande form. Sökkorten finns redovisade i bilaga 2.

Anledningen till detta är att de, utom den sista, är hemsidor på Internet med

olika bakgrund och till del olika profil. Därför gör jag bedömningen att de

tillsammans utgör en näst intill heltäckande lista över de terroristorganisatio-

ner som jag avser försöka behandla i uppsatsen.

2.3 Disposition

Uppsatsen består väsentligen av fem delar där del ett (kapitel 1-2) behandlar

problemformulering, frågeställningar och metodologiska utgångsvärden.

I del två (kapitel 3-4) är avsikten att genom deskriptiv metod definiera vad en

terrorist organisation är samt att genomföra en kategorisering av terroristor-

ganisationer. Därefter redovisas de organisationer jag avser att undersöka. I

denna del beskrivs också Internet och dess funktioner samt hur terroristorga-

nisationer kan utnyttja dessa funktioner.

I del tre (kapitel 5) genomförs fallstudien, en sökning genomförs syftande till

att försöka hitta webbsidorna för var och en av de organisationer jag valt att

studera. Därefter genomför jag en kvantitativ analys av sökresultatet som re-

dovisas i sökkort som upprättas för varje organisation. Av den kvantitativa

analysen framgår bland annat vilket syfte respektive organisation har med att

publicera sig på Internet.

I del 4 (kapitel 6) diskuterar jag terroristorganisationerna kategorivis. Syftet

med denna diskussion är att försöka klarlägga om det finns några likheter

mellan hur de publicerade organisationerna utnyttjar Internet. I denna del re-

dovisas uppsatsen sammanfattande slutsatser.

                                                
14 Rolf Ejvegård ”Vetenskaplig metod” Andra upplagan 1993, 1996 Sid 33
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I del fem (kapitel 7) görs en ansats till kvalitativ analys där främst tendenser i

sökresultatet diskuteras.

Visualisering av metod.

3 Terroristorganisationer

         Vad är en terrorist organisation?

Definition av
terrorism

Redovisning av
Studerade terro-
rist organisatio-
ner

Klassifice-
ring av stu-
derade terro-
rist organisa-

Till
kapitel
5

       Beskrivning av Internet

Hur kan terroristorganisationen utnyttja Internet
Till
Kapitel
5

    Sökning på Internet efter valda organisationer
      För varje organisation upprättas ett sökkort.

Sökkort
redovi-
sas i

Diskussion
med samman-
fattning av sök
kort som grund

Vilka organi-
sationer är
publicerade

Vilket syfte
har de med
sin publice-

Finns det pa-
ralleller mellan
organisationer
av samma ka-

tegori

Redovi-
sas i ka-
pitel 6

Slutsatser av genomförd diskussion
redovisas.

Redovi-
sas i ka-
pitel 6
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The killing of soldiers and nearby civilians [is] to be defended only insofar as

[it is] the product of a single intention, directed against the first and not the

second. The argument suggests the great importance of taking aim in warti-

me, and it correctly restricts the targets at which one can aim

-Michael Walzer, 1977

______________________________________________________________

3.1 Definitioner

Hundratals definitioner erbjuds den som söker i litteraturen. Vissa fokuserar

på förövarna, andra på deras syften och ytterligare några på vilken teknik de

använder. Enligt Jessica Stern15 finns två avgörande karakteristiska skillnader

när man skall skilja terrorism från andra former av våld. Den första är att ter-

rorism riktar sig mot icke kombattanter. Detta är vad som skiljer terrorism

från strider i krig. Det andra, terrorister använder våld för ett bestämt syfte:

vanligen att skapa skräck hos den utpekade befolkningen. Detta avsiktliga

framkallande av skräck är vad som skiljer terrorism från vanliga mord och

våld.

Definitionerna av terrorism har ändrats med tiden och den politiska miljön.

Ordet terrorism har sitt ursprung i den Franska revolutionen, och den första

definitionen i Oxfords engelska ordbok (Oxford English Dictionary)

”government by intimidation as carried out by the party in power in France

during the Revolution of 1789-1797”. (Ungefär: utöva riksledning genom

skräckvälde på samma sätt som det styrande partiet i Frankrike gjorde under

Franska revolutionen 1789-1797). Den svenska definitionen enligt Svenska

akademins ordlista (SAOL): terrorism: verksamhet som begagnar terror. Ter-

ror definieras som: skräckvälde, skräckinjagande våldsmetoder använda i

politiskt syfte.

                                                
15 Stern, Jessica ”The ultimate terrorists” 1999 Sid 11
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The US State Department definierar terrorism i ”Title 22 of the United Sta-

tes Code, Section 2656f(d)16

”uppsåtligt, politiskt motiverat våld utfört mot icke kombattanter av sub-

nationella grupper eller dolda personer, vanligen syftande till att påverka en

grupp människor”

US Federal Bureau of Investigation (FBI) definierar terrorism som17

”det illegala användandet av maktmedel eller våld mot människor eller egen-

dom i syfte att skrämma eller betvinga en stat, civilbefolkning  eller någon del

därav till förmån för politiska eller sociala mål”

Svenska säkerhetspolisens  definition18:

”med terrorism menas användning av våld och hot eller tvång för politiska

syften”

Detta är ett antal exempel på definitioner som används av myndigheter idag.

Inte helt oväntat så reflekterar de olika definitionerna respektive myndighets

prioriteringar och speciella intresseområden. Men det är inte bara myndighe-

ter, ibland till och med inom samma funktion, som har svårt för att enas om

en definition. Experter och forskare är lika oförmögna att nå consensus. Alex

Schmid ägnade i ”Political Terrorism: A research Guide”19 mer än ett hundra

sidor till att undersöka fler än ett hundra olika definitioner av terrorism. Fyra

år och en utgåva senare var Schmid inte närmare sitt mål att hitta en gemen-

sam definition. Dock sammanställde Schmid en tabell med ord från de 109

definitioner som undersöktes.

                                                
16 Hoffman, Bruce ”inside terrorism” 1998 Sid 38
17 Ibid Sid 38
18 http://www.police.se/gemensam/fakta/sapo.htm 2001-01-12
19 Hoffman, Bruce ”inside terrorism” 1998 Sid 39
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Begrepp Frekvens
(%)
1 Våld, styrka 83,5
2. Politisk 65,0
3. Skräck, betonad terror 51,0
4. Hot 47,0
5. (Psykologiska) effekter och (förväntade) reaktioner 41,5
6. Offer – mål differentiering 37,5
7. Målmedveten, planerad, systematisk, organiserad aktion 32,0
8. Stridsteknik, strategi, taktik 30,5
9. Extremism, brott mot accepterade regler,

utan humanitära begränsningar 30,0
10. Tvång, utpressning, framtvingande av samtycke 28,0
11. Publicitets aspekter 21,5
12. Godtycke, opersonlig, slumpmässig, omdömeslöshet

21,0
13. Civila, icke kombattanter, neutrala, utomstående offer 17,5
14. Rädsla 17,0
15. Betoning på oskyldiga offer 15,5
16. Grupp, rörelse, organisation som förövare 14,0
17. Symbolik, visa andra 13,5
18. Oberäknelighet, oförutsägbarhet, oförväntad våldshandling 9,0
19. I smyg, dold 9,0
20. Återkommande, mönster och system i våldets utövande 7,0
21. Kriminell 6,0
22. Krav på tredje part 4,0

Figur 1 Utvisande frekvens av definierande begrepp från 109 olika definitioner av ter-
rorism20

Innehåller då denna tabell alla nödvändiga begrepp för att bra definition?

Troligen inte menar Schmid, men om det är omöjligt att entydigt definiera

terrorism eller att försöka åstadkomma en översiktlig sammanfattande defini-

tion så kan vi inte nöja oss med det. Om vi inte kan definiera terrorism så kan

vi med hjälp av tabellen skilja det från andra typer av våld och identifiera vad

som är karakteristiskt för terrorism, nämligen det tydliga uttrycket för poli-

tiskt våld.

Det som är karakteristiskt för terrorism, som jag redovisat tidigare, skapar

också ytterligare frågor. Exempelvis: hur definierar vi ”icke kombattanter”?

En soldat på stridsfältet är odiskutabelt en kombattant, men om soldatens land

                                                
20 Hoffman, Bruce ”inside terrorism” 1998 Sid 40
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inte är i krig, och soldaten sover i ett militärt kasernkomplex, precis som de

19 amerikanska soldaterna gjorde som blev dödade av en bomb i Dhahran,

Saudi Arabien i juni 1996. Eller om soldaten sitter i en buss tillsammans med

ett flertal civila, som den Israeliska soldaten gjorde när en självmordsbombare

sprängde bussen i Gaza i april 1995. Är soldaterna under dessa förutsättningar

ett militärt mål?

Bruce Hoffman definierar terrorism som21 ”Det avsiktliga skapandet, och

exploateringen, av skräck genom våld eller hot om våld syftande till att skapa

politisk förändring”. Hoffman motiverar sin definition på följande sätt: Alla

terroristhandlingar innehåller våld eller hot om våld. Terrorism är speciellt

designad för att ha en långtgående psykologisk effekt, även bortom aktionens

direkta offer eller fysiska mål. Meningen är att skapa skräck och på så sätt

skrämma en större målgrupp; en rivaliserande etnisk eller religiös grupp, ett

helt land, ett lands politiska ledning, ett politiskt parti eller den allmänna opi-

nionen. Genom den publicitet som skapas av våldsaktionerna försöker terro-

risten uppnå den jämlikhet, inflytande och makt som de annars saknar för att

påverka politiken nationellt eller internationellt.

Jag har i denna uppsats valt att använda mig av Hoffmans definition.

3.2 Kategorisering av terroristorganisationer22

Med anledning av att jag valt att diskutera terroristorganisationerna utifrån

deras politiska eller ideologiska inriktning krävs att en sådan indelning redo-

visas.

Indelningens uppgift är att underindela terroristorganisationerna till kategorier

som är mer hanterbara för undersökningar och analyser. En grundläggande

skillnad är statsledd terror och icke statsledd terror (organisationer, grupper,

enskilda aktörer). I både den historiska som socialvetenskapliga litteraturen

finns mycket skrivet om statsledd terrorism. Brott mot mänskligheten, krigs-

                                                
21 Hoffman, Bruce ”inside terrorism” 1998 Sid 43
22 http://www.st-and.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv/publications1d.htm (St. Andrews
University) 01-01-15
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förbrytelser och massterror som har utförts och som fortfarande utförs av sta-

ter är ett mycket större problem för mänskligheten än icke statsledd terror

som ofta utförs av små grupper.

En andra viktig skillnad är mellan internationell terrorism, rörande två eller

flera stater, och inrikes eller nationell terrorism där aktionerna utförs inom det

egna landet eller provinsen. Analyser av terrorism baserade på enbart interna-

tionella terroristaktioner ger inte en tillräckligt bra bild över utveckling och

trender inom terrorismen, därför att den exkluderar mer än nittio procent av

det totala antalet händelser. Ytterligare en komplikation vid analysen är att i

princip alla längre inrikes kampanjer av terrorism har en internationell dimen-

sion. I de allra flesta fallen anstränger sig terroristledarna för att nå externt

politiskt stöd, pengar, vapen, säkra baser och andra betydelsefulla tillgångar.

Ett särskilt användbart sätt att indela de olika typerna av icke statliga terro-

ristorganisationer i det samtida internationella systemet är att klassificera dem

mot bakgrund av deras politiska eller ideologiska motiv. En vid kategorise-

ring kan självklart inte ge rättvisa åt ett så varierande och komplext fenomen

som terrorism, men enligt Paul Wilkinson23 (St. Andrews University), påvisar

litteraturen dock att de nuvarande aktiva terroristgrupperna drivs av en eller

flera av följande motiv:

• Nationalistisk. Organisationen strävar efter att frigöra en hel stat från

dess styrande regim alternativt strävar det efter att införa en ny politik

baserad på andra värderingar. Exempel är IRA.

• Separatism. Organisationen strävar efter att frigöra en del av staten.

Att åstadkomma exempelvis självstyre åt en särskild provins i staten.

Exempel är ETA.

• Rasism. Strävar efter att på alla sätt motarbeta en eller flera andra ra-

ser. Det kan gälla allt ifrån att inte tillåta invandring till att den dis-

                                                
23 http://www.st-and.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv/publications1d.htm (St. Andrews

University) 01-01-15
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kriminerade rasen ej skall tillåtas arbeta, utöva rösträtt eller bosätta sig

fritt inom staten. Exempel är White Aryan Resistance.

• Vigilantism. Medborgargarden, grupper som anser att den styrande

regimen ej uppfyller sina plikter gentemot såväl författning som med-

borgare. Dessa har då själva påtagit sig uppgiften att försvara såväl

författning som medborgare mot dess hot. Dessa organisationer har

ofta rasistiska förtecken.

• Ultra-vänster ideologier. Dessa organisationer vill införa en tydlig

vänsterprofil på den styrande regimen. Dessa grupper har sitt ursprung

i det forna Sovjets kommunistiska ideologier. Ofta var de också re-

sursmässigt stöttade av de forna Sovjetstaterna.

• Religiös fundamentalism. Dessa organisationer vill införa en mer fun-

damentalistisk syn på religionens tillämpning i den egna staten. De

anser att det skrivna heliga ordet inte tolkas rätt och att den styrande

regimen förleder befolkningen i synd. Exempelvis Jihad Group.

• Millenialism. Dessa grupper har fler benämningar, kulter är en. Dessa

grupper kan ha varierande mål med sin verksamhet. Tydligt är att de

har en religiös uppbyggnad där ledaren ofta har en ekumenisk titel,

exempelvis pastor eller präst. Exempelvis Aum Shinrikyo

• Enfråge kampanjer. Djurens rätt, anti abort med mera.

I syfte att uppnå en så bra bild som möjligt av de olika typerna av motiv för

terrorism idag så behöver vi tillföra:

• Statsterrorism. De fall när staten som sådan genom terrorism förtryck-

er sin egen befolkning.

• Stats stödd terrorism. När en stat stödjer en terroristorganisation som

verkar i en annan stat.
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Det kalla kriget är slut och det forna Sovjet Unionens sönderfall har drama-

tiskt minskat det antal stater som rutinmässigt använde sig av såväl statsterro-

rism som stats stödd terrorism för att nå sina inrikes- och utrikespolitiska mål,

men detta innebär inte att dessa former av terrorism inte längre existerar.

3.3 Studerade terrorist organisationer

I bilaga 2 redovisas en sammanställd tabell av de olika fallorganisationernas

terroristorganisationer. Av tabellen framgår i vilken region i världen de verkar

samt att jag genomfört en kategorisering av organisationerna.

Många av organisationerna återfinns på samtliga fallorganisationers listor, det

redovisas dock endast en gång. Av de studerade 37 organisationerna tillhör

tio stycken kategorin ultravänster, dessa verkar i samtliga regioner men har en

tyngdpunkt i Central- och Syd-Amerika. Ytterligare nio organisationer tillhör

kategorin nationalistiska, dessa har en tydlig koncentration till Europa och

Mellersta Östern. Åtta organisationer tillhör kategorin religiös fundamenta-

lism, koncentrationen är i huvudsak Mellersta Östern men Asien har en rela-

tivt hög representation. Fem av organisationerna tillhör kategorin separatistis-

ka och dessa är med ett undantag koncentrerade till Asien. Fyra organisatio-

ner tillhör kategorin rasistiska och återfinns samtliga i USA. Endast en orga-

nisation tillhör milleniekategorin och den återfinns i Asien.

Att beakta när man studerar det regionala utfallet är att denna lista av terro-

ristorganisationer inte är heltäckande, det går således inte att dra några under-

byggda slutsatser av denna del av redovisningen. Min ambition med den regi-

onala knytningen är att senare i uppsatsen studera om det finns några likheter

mellan organisationerna som verkar i samma region vad avser utnyttjandet av

Internet.
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4 Informationsteknologi

Internet, ett medel för terrorister på 2000-talet.

4.1 Bakgrunds beskrivning och utnyttjande 24

Äldre kommunikationsmetoder

Terroristorganisationer har i alla tider haft behov av att kunna kommunicera,

både sinsemellan och till utomstående. Det yttersta exemplet på detta är deras

våldsanvändning som är medel för att dra utomståendes blickar mot något

som de uppfattar som ett problem. Terroristaktioner kan betraktas som ind i-

rekta kommunikationsmetoder där man använder våldet och media för att

informera allmänheten om aktionens mål och syfte.

Mindre extrema, mer direkta, metoder har också använts av terroristgrupper

för att nå ut med sina budskap. Detta kallas vanligtvis propaganda. Traditio-

nellt sett har protestgrupper använt sig av det tryckta ordet, via flygblad, affi-

scher och nyhetsbrev i syfte att nå ut med sin information. På senare tid har

faxar också utnyttjats flitigt. De största problemen med dessa kommunika-

tionsmetoder är de relativt höga kostnaderna och att man inte når någon större

målgrupp med sitt budskap.

Terroristorganisationer har också experimenterat med andra kommunika-

tionsmetoder, exempelvis kortvågsradiostationer, till del används dessa fortfa-

rande. Detta sätt att kommunicera var billigare men målgruppen för informa-

tionen var fortsatt lika snäv. Nästa steg i utvecklingen var nationella så kalla-

de ”talkshows”. Detta skedde företrädesvis i USA. Med dessa kan man nå en

betydligt större målgrupp. Man var ändå inte nöjd med storleken på målgrup-

pen då dessa kommersiella radiostationer sällan är
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rikstäckande och heller inte når en internationell publik. Andra brister med

detta var att det sagda ordet snabbt föll i glömska hos lyssnaren. Ytterligare

en brist var att lyssnaren normalt sett tillhörde de redan övertygade och där-

med erhöll man ej särskilt många nya sympatisörer.

Informationsrevolutionen

Tillkomsten av ”World Wide Web” (WWW) i mitten på 1990-talet gav terro-

ristgrupperna tillgång till ett kommunikationshjälpmedel som var i tryckt

format, relativt billigt och som i princip hela världen hade tillgång till. Terro-

ristgrupperna var bland de första att använda dem i syfte att sprida propagan-

da. Denna typ av grupper är inga nybörjare när det gäller datorer och dess

utnyttjande. Faktum är att ”mailinglistor”, bulletin board systems (BBS) och

nyhetsgrupper har nyttjats av terroristgrupper under de senaste tio åren innan

Internet skapades.

Mailinglistor använder sig av Internets E-post klienter för kommunikation.

Alla som prenumererar på listan erhåller de meddelanden som sänds till listan

hem till sin dator via E-post. De kan sedan ta del av innehållet och har sedan

möjlighet att svara på meddelandet, detta svar erhåller i sin tur också samtliga

som prenumererar på listan. Ett mycket enkelt och användbart sätt för att

snabbt sprida information men också för att i en stor krets föra en diskussion

där all kunskap kan tillvaratas.

Nyhetsgrupper har en lite annan utformning, där postar man sina meddelan-

den till en särskild server. Dessa servrar med nyhetsgrupper innehåller, bero-

ende på ISP, 25 000-30 000 olika grupper. Varje grupp omfattar ett eget ämne

eller diskussion. Med få undantag kan i stort sett vem som helst som har till-

gång till nyhetsgrupper läsa de meddelande som postats dit. Nackdelen med

denna typ av kommunikation är att den inte sker i realtid, du får vänta på sva-

ren tills mottagaren mottagit, läst och svarat på det.

                                                                                                                              
24 Harvey W. Kushner ”The future of Terrorism: Violence in the New Millenium” 1998 Kap
12 sid 208-224
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Denna något långsamma meddelandeprocess håller nu på att ersättas av chat

klienter. Exempel på sådana är Java-chattar som kan implementeras i vanliga

webbsidor men det finns också särskilda chatklienter som du kan använda i

din dator. Ett exempel på en sådan är MirC, Microsoft Internet relay Chat.

Med dessa olika typer av chatklienter har du möjlighet att utbyta information

i realtid, antingen i ett öppet forum som alla kan ta del av eller också som

”punkt till punkt” kommunikation där det endast är två stycken som kan läsa

och skriva.

Dessa tidigare nämnda kommunikationsmöjligheter var viktiga för planering

och utbyte av information mellan gruppmedlemmarna. Problemet var att så få

hade tillgång till informationen. Tillkomsten av Internet ändrade på detta för

dessa grupper. För första gången hade terroristorganisationerna direktkontakt

med den breda allmänheten som var dess potentiella medlemmar, sympatisö-

rer och bidragsgivare. Självklar så hade också deras potentiella motståndare

tillgång till den information som man publicerade öppet.

Innan vi går vidare kan det vara på sin plats att beskriva tillkomsten av Inter-

net samt dess föregångare. Internet skapades i slutet på 1960-talet av USA:s

försvarsdepartement. Syftet var att möjliggöra för forskare och vetenskaps-

män runt om i USA att kunna dela filer och information på ett enkelt sätt.

Enkelt uttryckt så anslöt man alla dessa datorer till varandra med hjälp av

kabel. Detta nät med datorer växte sedan undan för undan i och med att fler

användare anslöts till detta nät. Under denna tid krävdes det många olika pro-

gram för att dela filer och information. Snart uppstod kompabilitetsproblem

mellan datorer och grupper av datorer på grund av den stora floran av pro-

gram som användes.

Skapandet av WWW löste dessa problem genom att utnyttja ”hypertext mar-

kup language” (html). Hypertext har gett oss möjligheten att nå olika delar av

ett dokument, till och med de som ligger på olika servrar, med bara ett mus-

klick. Att länka samman datorer har också väsentligt förenklats då samtliga

datorer kan läsa och förstå hypertext. Det blev ännu enklare att få tillgång till
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information via Internet 1993, då utvecklades de så kallade webbläsarna som

tillät datorer att samarbeta via ett grafiskt gränssnitt. Först kom Mosaic

webbläsaren men snart följde andra som Netscape och Microsoft Explorer.

Dessa möjliggjorde att man fick tillgång till bildbaserade sidor som andra

användare har skapat och som är placerade på servar runt om i världen. Nu-

mera så har utvecklingen nått dit att vi inte bara har den rena webbsidan, den

har kompletterats med ljud och i vissa fall också video. Idag kan man alltså

lyssna på tal eller till och med se ett tal som utförts av någon som ett led i att

sprida information och propaganda.

Möjligheten att skapa hemsidor har också kraftigt förenklats under de senaste

åren. Idag finns särskild programvara som gör skapandet av en hemsida lika

enkelt som att skapa ett dokument i ”Word” eller att skapa en presentation i

”PowerPoint”. Med den minskande kostnaden för persondatorer, det ökande

antalet ISP, ökade uppkopplingshastigheter via modem, bredband och inte

minst den ökade kunskapen har gjort att WWW och dess utnyttjande har växt

dramatiskt. Från 1993, när det knappt fanns några hemsidor, fram till i dag

med cirka 3, 5 miljarder hemsidor måste det nog betecknas som en informa-

tionsrevolution.

På dessa hemsidor kan skaparen presentera information som allmänheten kan

läsa, skriva ut eller spara ned till sin egen dator för framtida bruk. Att navige-

ra, hitta och söka information, har också under de senaste åren förenklats.

Företag som exempelvis Alta Vista och Yahoo har skapat sökmotorer som

fungerar som databaser som innehåller adresser till en stor del av de hemsidor

som finns publicerade på Internet. Dessa sökmotorer scannar kontinuerligt

Internet för att indexera nya hemsidor, uppdatera gamla hemsidor och tillföra

dem till sin databas. I vissa fall katalogiseras även hemsidorna, denna katalo-

gisering presenteras sedan grafiskt i syfte att man skall kunna klicka sig fram

till den information man söker. Det finns ett flertal olika sökmotorer idag och

var och en har indexerat mellan tio-fyrtio procent av det totala antalet hemsi-

dor. Ingen sökmotor är således heltäckande. Sökmotorer ger användare möj-

lighet att använda så kallade nyckelordsökningar för att hitta information som
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rör särskilda ämnen. Exempelvis en sökning på ordet terrorism resulterar i ett

söksvar där samtliga hemsidor som innehåller ordet terrorism redovisas. Des-

sa söksvar redovisas som länklistor där det bara är att klicka på önskvärd länk

för att gå till respektive hemsida. När användaren väl kommit till hemsidan

har han möjlighet att klicka på knappar, ikoner eller understruken text (län-

kar) för att förflytta sig till andra delar av sidan eller till andra hemsidor. Till

exempel en sida med ett rasistiskt budskap innehåller normalt länkar till andra

sidor med ett liknande budskap, sidor med musik med rasistiska budskap och

sidor där du kan köpa olika typer av regalier som hör till den rasistiska kultu-

ren. Att följa dessa länkar inom och mellan olika sidor är vad som normalt

brukar kallas för att surfa på Internet.

Ytterligare ett hjälpmedel för terroristorganisationerna att använda Internet

som kommunikations hjälpmedel är kryptering. Idag finns ett flertal hjälpme-

del och program för att kryptera filer. Ett exempel på ett sådant är PgP 25 Des-

sa krypton är mycket starka och erbjuder ett gott skydd för organisationen.

Systemet är uppbyggt på samma sätt som annan form av kryptering. Det be-

står av ett kryptopar med en publik och en hemlig nyckel. Den hemliga nyck-

eln används för kryptering och den publika nyckeln för dekryptering.

Internet som instrument för terroristgrupper

Internet, särskilt WWW, kan användas på fem olika sätt av terroristgrupper.

Som propaganda maskin.

WWW erbjuder en enastående möjlighet för terroristorganisationer att värva

nya potentiella medlemmar av den enkla anledningen att så många har till-

gång till informationen. Man har också fått möjlighet att snabbt nå ut med

information i anslutning till en aktion i syfte att presentera målsättningar med

aktionen, att presentera krav eller att vilseleda motståndare eller allmänhet om

sina syften. Ett exempel på detta är när rebeller från ”Tupac Amaru Revolu-

tionary Movement” (MRTA) övertog den Japanska ambassadörens residens i

Lima, Peru i slutet av 1996. Terroristerna använde sig här av Internet för att
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sprida sitt budskap till hela världen. Under krisen gav de inblandade terroris-

terna intervjuer och gjorde uttalanden som spreds runt världen via deras Eu-

ropeiska hemsida, allt detta på tre olika språk.

Som kommunikationshjälpmedel.

En farhåga med det växande Internet är att det skapar förutsättningar för

människor, som annars aldrig skulle ha mötts, att kommunicera med var-

andra. En person i Norge som tycker illa om judar kan skapa en hemsida som

ger uttryck för detta hat. En person i Belgien kan besöka hans hemsida och ta

del av innehållet. Om personen i Belgien tycker sidans innehåll är bra kan han

skapa en länk på sin egen sida till den norska hemsidan. Denna åtgärd ökar

möjligheten för att besökare skall besöka den norska hemsidan. Den största

möjligheten vad avser kommunikation är att en människa som är intresserad

av ett ämne och ser något intressant, i ett ögonblick kan göra den informatio-

nen tillgänglig för andra liktänkande. Organisationer med stor geografisk

spridning kan så klart också sprida information från möten och andra typer av

sammankomster via Internet.

Virtuell Graffiti

När en terroristorganisation för in budskap på andras hemsidor. Exempelvis

att längst ned på en hemsida uttrycka sitt hat mot afro amerikaner. Denna

uppsats omfattar inte dylika åtgärder då det är att hänföra till aktivt utnyttjan-

de av IT.

Stöd åtgärder

En av de vanligaste aktiviteterna på terroristorganisationernas hemsidor är att

försöka samla in pengar för sin verksamhet. Budskapet i dessa aktiviteter är

att man saknar utrustning och pengar och att om man erhåller bidrag så kan

man på ett bättre sätt tillvarata sympatisörernas intressen.

                                                                                                                              
25 http://www.pgp.com/products/freeware/default.asp 010221
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Webben som vapen

Denna del fokuserar helt på det aktiva utnyttjandet av Internet. Med anled-

ning av att min uppsats inte behandlar detta lämnas det utan kommentarer.

Sammanfattning

WWW används av terroristgrupper runt om i världen för att leverera sina

budskap på sätt som de inte trodde var möjligt före 1980. Tillgången till In-

ternet har möjliggjort för terroristgrupper att värva fler sympatisörer än nå-

gonsin tidigare. De har också fått betydligt bättre möjligheter att kommunice-

ra sinsemellan för såväl planering som genomförande av aktioner. Internet har

också skapat betydligt bättre förutsättningar för att samla in pengar till grup-

pernas verksamhet.

5 Undersökning

5.1 Allmänt

Sökningen efter terroristorganisationerna på Internet baseras på den tabell

som upprättats i bilaga 2. Jag kommer att genomföra sökningarna med meta-

sökmotorn ”Copernic 2001 Pro”. Sökningarna riktar sig både mot hemsidor

och nyhetsgrupper, med prioritet till hemsidor.

Sökresultatet och studierna av hemsidorna, och i förekommande fall nyhets-

grupperna, redovisas i ett sökkort enligt nedan. Ett sådant sökkort upprättas

för varje terroristorganisation. Sökorten redovisas i bilaga 2. En sammanfatt-

ning med slutsatser från varje undersökt organisation redovisas i detta kapitel.

Slutsatserna riktas mot syftet med publiceringen, jag avser här att i förekom-



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1064
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 28 av 61
Mj Conny Holmström

mande fall redovisa både ett primärt- samt ett sekundärt syfte då det i vissa

fall kan vara svårt att enbart redovisa ett syfte.

Sökkort (mall)

Organisation Sökord vid träff

Kategori Region

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

5.2 Nationalistiska organisationer

Hamas (Islamic Resistance Movement)

Denna webbsidas främsta uppgift är sannolikt att sprida information och pro-

paganda. Sidan har två delar där detta kommer till uttryck. Den första är

”kommunikéer” där gruppen sammanställt sina uttalanden och ställningsta-

ganden. Den andra delen innehåller en kort sammanfattning av de aktioner

som genomförts och kallas ”Glory records”. Resultat i form av dödade och

skadade för varje aktion redovisas.

Kommunikation med organisationen via e-post är möjlig. Sidan uppdateras

regelbundet.
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Slutsats:

Primärt syfte med publiceringen är att sprida information och propaganda.

Irish Republican Army (IRA)

Sinn Fein är den politiska delen av kampen för ett fritt Nord Irland. Ett flertal

av de genomförda sökningarna pekar mot att mycket av informations- och

propaganda spridningen sker via denna organisations webbsida. Sidan erbju-

der såväl e-post kommunikation som en mailinglista. Det finns inte angivet

hur man kan stödja organisation ekonomiskt dock så finns det adresser till

lokala företrädare samt lokala kontor.

Slutsats:

Primärt syfte är att sprida information och propaganda.

Sekundärt syfte är medlemsrekrytering.

Kach and Kahane Chai

Detta är två organisationer som samarbetar väldigt tätt varför deras webbsidor

granskas tillsammans.

Kach webbsida är under konstruktion, sidan har vissa funktioner igång och

tillkommande funktioner är upplagda men länkarna är ännu så länge döda.

När samtliga funktioner är i bruk kommer denna webbsida att erbjuda i prin-

cip alla de funktioner som jag granskar. Vad avser kommunikation erbjuder

den e-post, chat samt ett webb baserat diskussionsforum. Den erbjuder en

lösenordskyddad del dit inte allmänheten har tillgång. Webbsidan har en

funktion för potentiella bidragsgivare, dock ej i bruk.

Kahane webbsida är en färdig webbsida. Den har också flera funktioner för

kommunikation. E-post, chat samt ett webb baserat diskussionsforum. Sidan
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har en funktion för bidragsgivare, bidragen är dock riktade mot särskilda

projekt bland annat tryckning av litteratur. Webbsidan erbjuder ljud uppspel-

ningar från ”Radio Kahane” på ett flertal språk

Båda sidorna har funktioner för informations och propaganda spridning där

Kahane också inom ramen för propaganda erbjuder litteratur. Båda sidorna

har publicerats på engelska men Kahane:s webbsida kan även läsas på ryska.

Slutsats:

Primära syften är informations- och propagandaspridning.

Sekundära syften är insamling av pengar samt möjlighet att kunna kommuni-

cera dolt.

Loyalist Volunteer Force (LVF)

UDP är den politiska delen av kampen för ett Nord Irland integrerat med

England. Denna organisation är vad Sinn Fein är för IRA. Ett flertal av de

sökningar som genomförts pekar mot denna organisation. Webbsidan inne-

håller funktioner för kommunikation via brev, telefon, fax samt e-post. Po-

tentiella bidragsgivare och medlemmar kan kontakta organisationen via dessa

adresser och telefonnummer. Webbsidan är senast uppdaterad 2000-08-28

vilket kan antyda att denna webbsida inte längre används.

Slutsats:

Primärt syfte är att sprida information och propaganda.

Sekundärt syfte är medlemsrekrytering.

Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP)

Webbsidan har ej hittats.
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Abu Nidal Organization

Webbsidan har ej hittats.

Fatah Tanzim

Webbsidan har ej hittats.

Kurdistan Worker's Party (PKK)

Webbsidan har ej hittats.

Real IRA

Webbsidan har ej hittats.

5.3 Separatistiska organisationer

Basque Homeland and Freedom (ETA)

ETA: s officiella webbsida kan ej hittas.

Detta är en politisk stödsida till ETA. Ett stort antal av de genomförda sök-

ningarna pekade mot denna webbsida. Sidan innehåller nyheter från de pro-

vinser där ETA verkar samt en hel del bakgrunds fakta till konflikten. Den

innehåller omfattande länksamlingar till sidor som relaterar till såväl ETA

som de provinser där ETA verkar. Huvuddelen av texten på denna webbsida

erbjuds på engelska.

Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propagandaspridning.
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Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

Webbsidan för denna relativt stora och välutvecklade organisation innehåller

väldigt få funktioner. Det finns egentligen ingen möjlighet att elektroniskt

kommunicera via webbsidan. Det enda som finns angivet är en gatuadress

och telefonnummer till London, det är inte helt tydligt vad man når om man

utnyttjar denna adress och telefonnummer. För potentiella medlemmar eller

bidragsgivare finns inte heller någon självklar funktion. Det är uppenbart att

organisation måste ha någon annan webbsida eller liknande för att möjliggöra

kommunikation utifrån. Sidan används uteslutande för information och pro-

pagandaspridning.

Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propaganda spridning.

Sikh Terrorism

En webbsida för information och propaganda. Sidan är väldigt enkel i sin

uppbyggnad och saknar de flesta funktioner som jag granskar. Sidan är i hu-

vudsak uppbyggd kring länkar vilket försvårar studium av sidan. För kom-

munikation finns e-post, det erbjuds också möjlighet att ställa frågor till vad

jag uppfattar som sidans grundare. En elektronisk anslagstavla finns också där

läsare kan publicera texter och debattinlägg. Webbsidan uppmanar inte po-

tentiella medlemmar eller bidragsgivare att stödja organisationen och någon

enkel funktion för detta finns inte heller. Det går inte att fastställa när sidan

senast är uppdaterad.

Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propaganda spridning.
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Hizb-ul Mujehideen

Webbsidan har ej hittats.

Abu Sayyaf Group (ASG)

Webbsidan har ej hittats.

5.4 Rasistiska organisationer

National Alliance

En webbsida för information och propaganda. Sidan erbjuder en mängd vari-

anter för att nå ut med sitt budskap. Man kan lyssna på ljudfiler, se på video-

upptagningar samt läsa texter. Medlemsrekrytering underlättas av att det finns

ett särskilt formulär som kan fyllas i och skrivas ut. Denna kan sedan bifogas

ett mail men jag finner det ändå märkligt att medlemsansökan inte kan ske

online när man ser alla andra funktioner som sidan erbjuder. Sidan har ingen

funktion som underlättar för bidragsgivare men den omfattande försäljnings

verksamheten kanske fyller denna funktion. Sidan uppdateras dagligen med

ljud och bildfiler.

Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propaganda spridning.

Posse Comitatus

Den öppna delen av denna webbsida redovisar organisationens ideologiska

bakgrund. Information och propaganda kan läsas här. För att få tillgång till

organisationens hela webbsida krävs lösenord som erhålls vid medlemskap.

Sidan har enkla funktioner för potentiella medlemmar där e-post används.

Sidan har ett öppet webb baserat diskussionsforum men för att få del av de

andra funktioner som jag granskar krävs det ett medlemskap.
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Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propaganda spridning samt möjlighet till

dold kommunikation.

White Aryan Resistance

Webbsidan huvudsakliga uppgift är att sprida information och propaganda.

Stor del av sidans utrymme upptas till att redovisa organisationens ställ-

ningstaganden till ett tiotal olika företeelser. Organisationen har ingen ut-

vecklad funktion för kommunikation utan använder sig av de traditionella

metoderna e-post, brev och telefon. Ett omfattande utbud av regalier, böcker,

ljudband och videos marknadsförs via sidan. I övrigt underlättas inte för po-

tentiella bidragsgivare. Ingen funktion för medlemsansökan finns utan för

detta ändamål kan e-post funktionen användas. Sidan uppdateras regelbundet

och senaste uppdatering är 2001-04-29.

Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propaganda spridning.

Sekundärt syfte är insamling av pengar via försäljning.

World Church of the Creator

Denna sida är den mest utbyggda sidan som jag granskat. Den innehåller i

princip alla de funktioner som jag granskar. Kommunikationsmöjligheterna är

många, allt från ett stort antal e-post adresser via chat och webbaserade dis-

kussionsforum till mailinglistor. Möjligheten att kommunicera stannar inte

vid webbsidans skara och den centrala delen av organisationen utan är ut-

byggd till att även omfatta lokala organisationer runt om i världen. Webbsi-

dans del för handel och rekrytering är väldigt omfattande och har en här tek-

nisk nivå, du kan bli medlem, stödja organisationen med pengar eller handla
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regalier och propaganda material online via ditt kredit kort. Sidans del för

information och propaganda spridning är också väldigt utvecklad, den sprids

inte bara via sidan utan medlemmar och sympatisörer erhåller också tips och

idéer för hur de i sin tur skall sprida informationen vidare. Sidan uppdateras

regelbundet och är senast uppdaterad 2001-05-01.

Slutsats:

Primära syften är informations- och propaganda spridning, kommunikation,

medlemsrekrytering och insamling av pengar via försäljning.

5.5 Religiösa fundamentalister

Armed Islamic Group (GIA)

Sidan ger ett väldigt rörigt intryck med mycket animerade bilder som blinkar.

Vissa av dessa bilder innehåller nya adresser som anges i sökkortet. Samtliga

sidor är på ett språk (Arabiska?) som jag ej förstår. Det finns två bilder som

innehåller e-post adresser, dessa anges i sökkortet. Huvuddelen av de nya

adresserna som anges på sidan innehåller inscannade vanliga pappersark med

text och bilder.

Ett flertal av sökningarna pekar mot den politiska grenens webbsida ”Front

Islamaque Du Salut”, vilket kan innebära att medlemsrekrytering, bidrag med

mera transiteras genom den organisationen.

Slutsats:

Primärt syfte är kommunikation.
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Al-Gama'a al-Islamiyya (The Islamic Group, IG)

Sidan är endast tillgänglig på Arabiska. Sidan har kommunikationsmöjlighet

via mail. Det som är anmärkningsvärt är att detta är den enda funktion sidan

har på engelska.

Slutsats:

Primärt syfte är kommunikation med väst.

Harakat ul-Mujahedin (HUM)

En webbsida som används för ett flertal syften. Organisationen sprider info r-

mation om den pågående konflikten. Via sidan sprids också vad som får be-

tecknas som propaganda rörande ”Jihad”. Sidan erbjuder ett flertal möjlighe-

ter till kommunikation, e-post samt adressen till organisationens kontor för de

som nyttjar papperspost. Sidan erbjuder också chat med representanter för

organisationen under tre timmar varje dag. Medlemsrekrytering sker sannolikt

via organisationens kontor. För de som vill stödja organisationen ekonomiskt

finns all information som är nödvändig, bank samt kontonummer redovisade.

Det finns ingen uppgift när webbsidan senast är uppdaterad, däremot sker

uppföljning av antalet besökare på sidan. Denna uppföljning startade 2001-

03-09 vilket kan tyda på att webbsidan är relativt nypublicerad.

Slutsats:

Primära syften är informations- och propagandaspridning, öppen och dold

kommunikation och insamling av pengar.

Hizballah (Party of God)

Organisationens webbsida ”Hizballah.org” är en ren informations och propa-

ganda sida. Den innehåller organisationens uttalanden och ställningstaganden
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till den pågående verksamheten. Den innehåller också en e-post möjlighet för

kommunikation med organisation. Sidan kan läsas i en engelsk och en arabisk

version.

Länk nummer två går till ”Islamic Resistance Support Association”. Denna

organisation ger intryck av att vara en paraplyorganisation för den Islamitiska

kampen mot Israel. Sidans huvudsakliga intresse bedöms vara att sprida in-

formation och propaganda till den engelskspråkiga delen av världen. Den kan

ej läsas på något annat språk en engelska. Sidan har en tydlig profil mot att

fånga upp ekonomiska bidragsgivare. I systemlisten nedtill på webbläsaren

rullar hela tiden banknamn samt kontonummer

Slutsats:

Primära syften är informations- och propaganda spridning samt insamling av

pengar.

Lashkar-e-Toiba

Sidan medger ett flertal av de funktioner som jag studerar. Vad avser kom-

munikation så har den vanlig e-post samt att den har ett webb baserat diskus-

sionsforum. Den har även en funktion där du kan ställa frågor till organisatio-

nen och såvitt jag kan bedöma erhålla svaren direkt till din egen mail adress.

Detta skapar förutsättning för ett visst skydd i kommunikationen där ingen

utomstående, utan omfattande kunskaper, varken kan se fråga eller svar.

Webbsidan har en särskild funktion för potentiella bidragsgivare, det är inte

bara ekonomiska bidrag som efterfrågas utan även andra former av stöd.

Medlemsrekrytering underlättas via samma funktion som den för bidrag. Det

är tydligt i denna funktion att även stöd och bidrag i form av arbetskraft efter-

frågas. Sidan har en del som vanliga läsare inte har tillgång till. För att erhålla

tillgång till denna del krävs att man kontaktar organisationen via mail. Det går

inte att bedöma vilka funktioner som finns i denna del. Sidan uppdateras re-

gelbundet. Sidan kan läsas på förutom engelska även arabiska och urdu. Som



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1064
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 38 av 61
Mj Conny Holmström

kuriosa kan nämnas att enligt ”iDefence”26 är denna organisation bland de

bästa i världen på att genom bidrag samla in pengar.

Slutsats:

Primära syften är informations- och propaganda spridning, både öppen och

dold kommunikation och insamling av pengar.

Sekundärt syfte är medlemsrekrytering och arbetskrafts rekrytering.

Qibla and People Against Gangsterism and Drugs (PAGAD)

Qibla och PAGAD är två olika organisationer som numera samarbetar.

Webbsidan för Qibla kan ej hittas varför jag bara granskat PAGAD:s hemsi-

da. Sidan erbjuder ett flertal av de funktioner som jag undersöker. Kommuni-

kation via chat, diskussionsforum, e-post, mailinglista samt via de traditio-

nella metoderna brev, fax och telefon erbjuds. Webbsidan har även en väl

utbyggd möjlighet för potentiella bidragsgivare där online formulär, fax fo r-

mulär samt banknamn och kontonummer erbjuds. Sidan har dock inte uppda-

terats på 15 månader varför man kan misstänka att den inte längre används.

Slutsats:

Primära syften är kommunikation och insamling av pengar.

Sekundärt syfte är informations- och propaganda spridning.

Jihad Group

Webbsidan har ej hittats.

Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

Webbsidan har ej hittats.

                                                
26 http://www.idefense.com/pages/news/latimes_020901.htm 2001-05-05
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5.6 Millenie organisationer

Aum Shinrikyo

Samtliga sidor erbjuds på engelska.

Organisationen bytte namn i samband med att deras inblandning i nervgas

attacken mot Tokyos tunnelbana blev klarlagd. Organisationen har en tydlig

förteckning av vad webbsidan innehåller och man tar också avstånd från

andra sidor som utger sig för att vara officiella sidor för organisation. Man

påstår dessutom att man enbart har Japanska medlemmar. Sidan erbjuder

möjlighet till kommunikation via e-post. Sidan har en lösenordsskyddad del

men dess innehåll och funktion kan ej klarläggas.

Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propaganda spridning.

5.7 Ultra vänster organisationer

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

Denna webbsida har sin tyngdpunkt i informations- och propaganda sprid-

ning. I övrigt saknar den många av de funktioner jag granskar. Webbsidan har

funktion för e-post vad avser kommunikation. Möjliga bidragsgivare och

medlemmar har enbart e-post funktionen för att komma i kontakt med organi-

sationen. Den ”shop” som sidan har innehåller i princip ingenting. Denna sida

kan läsas på flera olika språk och jag bedömer att endast originalspråks ver-

sion har stöd för de funktioner som jag granskar. Det är svårt att klarlägga när

sidan senast är uppdaterad, jag kan dock fastställa att den inte uppdaterats

under 2001. Under senare delen av 2000 har verksamhet på sidan förekom-

mit.
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Slutsats:

Primärt syfte med sidan är informations- och propaganda spridning.

Revolutionary People's Liberation Party/Front (DHCP/F)

En webbsida med få funktioner. Det allra nödvändigaste finns dock. Vad av-

ser kommunikation finns e-post möjlighet, men webbsidan har en del där så

kallade informationsbyråer runt om i Europa listas. Dessa anges med adress,

telefonnummer, fax nummer samt e-post adress. Sannolikt terminerar mycket

av det jag granskar via dessa byråer. Sidan går att läsa i ett flertal europeiska

språk. Sidan uppdateras regelbundet.

Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propaganda spridning.

Sendero Luminoso (Shining Path)

Denna webbsida ”Kommittén för stöd till revolutionen i Peru” stödjer den

väpnade kampen i Peru. Denna organisation är den första som tydligt marke-

rat att man inte använder e-post. Webbsidan erbjuder heller inte andra möj-

ligheter för att elektroniskt kunna kommunicera med organisationen utom vad

avser handel med regalier. Organisationen uppmanar tydligt potentiella med-

lemmar och bidragsgivare att kontakta organisationen via dess kontor. Den

enda elektroniska kommunikation som kan ske via sidan är ett online formu-

lär när man vill beställa varor från sidans shop, vilken för övrigt har ett om-

fattande utbud.

Slutsats:

Primärt syfte är informations- och propaganda spridning.

Sekundärt syfte är insamling av pengar.
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Chukaku-Ha (Nucleus or Middle Core Faction)

Webbsidan har ej hittats.

Lautaro Youth Movement (MJL)

Webbsidan har ej hittats.

Mujahedin-e Khalq Organization (MEK or MKO)

Webbsidan har ej hittats.

National Liberation Army (ELN) Colombia

Webbsidan har ej hittats.

Red Brigades (BR)

Webbsidan har ej hittats.

Revolutionary Organization 17 November

Webbsidan har ej hittats.

ASALA

Webbsidan har ej hittats.

5.8 Internetsökning

Att genomföra denna sökning efter terroristorganisationer på Internet var en

större utmaning än jag från början hade räknat med. Om man tittar på den

nedlagda tiden så har huvuddelen av nedlagd tid för uppsatsens skrivande

hamnat här. En försiktig uppskattning är att jag använt ungefär 120-150 tim-

mar på denna del. Det var ett antal problem som jag ställdes inför när efter-

sökningarna skulle genomföras.
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Sökmotorer

Jag har som jag tidigare redovisat valt att använda metasökmotorn ”Copernic

2001 pro”. I min bakgrundsteckning om Internet så berör jag det faktum att

ingen sökmotor är heltäckande, de har endast indexerat en mindre del av alla

de webbsidor som finns på Internet. Detta gör att en sökning efter en organi-

sation som ofta byter adress, sällan eller aldrig indexeras av någon sökmotor.

Anledningen till att de ofta byter adress kan vara flera, till exempel att de vill

skydda sidan från en allt för stor mängd obehöriga besökare eller helt enkelt

att organisationen, på grund av sidans innehåll, blir uppsagda från den webb-

server som sidan ligger på. När man tillverkar hemsidan kan man göra det på

ett sådant sätt att sökmotorer får svårt att indexera sidan. Sammantaget gör

detta att man sällan eller aldrig får relevanta träffar när man söker efter orga-

nisationer av denna typ med hjälp av sökmotorer. Ingen av de organisationer

jag hittat har hittats med hjälp av en sökmotor. Jag har därför justerat den

klassificering i sökkort som jag gjorde i kapitel 3, jag har strykt rutan som

redovisar ”sökord vid träff”. Dock finns det kvar i den mall till sökkort som

jag ursprungligen upprättade.

Språk och alfabeten

Språket var nästa stora problem. De flesta organisationerna publicerar sig

enbart på sitt originalspråk, av den enkla anledningen att de flesta av organi-

sationens sympatisörer talar det språket. Det finns oftast ingen anledning för

organisationen att nå ut med sitt budskap utanför denna språkgrupp. Däremot

finns det webbsidor som till sitt innehåll och syfte stödjer organisationens

verksamhet men det är ofta publicerade av någon utomstående. Dessa webb-

sidor finns ofta publicerade på flera språk. I vissa fall så är det inte enbart

språket som försvårar utsökningen av organisationen utan även alfabetets

tecken. Att med en germansk teckenuppsättning söka efter en organisation

som publicerar sig på arabiska låter sig inte göras.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1064
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 43 av 61
Mj Conny Holmström

Länkar

Det har visat sig under denna undersökning att det snabbaste och mest säkra

sättet att försöka hitta en terroristorganisation på Internet är att följa länkar, så

kallad surfning. När jag väl hittat en sida med ett innehåll som liknar den or-

ganisation jag söker så kontrollerar man den sidans länkuppsättning. Därefter

så följer man de länkar som verkar relevanta vidare till andra sidor. De flesta

av de sidor som jag hittat under denna utsökning har hittats med den metoden.

Validering av träff

När jag vid en sökning får en träff på något som ser ut som en terroristorgani-

sations hemsida, skall denna träff valideras. Det är av vikt att fastställa att

detta verkligen är organisationens webbsida. I de allra flesta fall så är det

sympatisörer som skapat webbsidan. Ytterligare ett steg i valideringen är att

fastställa att sidan fortfarande används, är inte sidan uppdaterad under den

senaste tiden kan man misstänka att organisationen övergivit den och har en

ny sida någon annanstans.

Har organisationen någon webbsida?

Vissa terroristorganisationer har ingen webbsida. Anledningen till detta kan

vara att den är den väpnade grenen av en större organisation. Normalt finns

det en politisk gren och kommunikation, rekrytering, bidragsinsamling med

mera kan då ske via den, för organisationen officiella webbsidan.

Slutsats

Ett stort antal av de eftersökta organisationerna har inte kunnat hittas på In-

ternet. Det går mot bakgrund av vad jag nyss beskrivit inte att dra några säkra

slutsatser om att organisationerna därmed inte finns publicerade på Internet.
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De kan mycket väl finnas publicerade, men jag har i mina avgränsningar be-

stämt att organisationer som jag inte med en rimlig tidsåtgång kan finna skall

betraktas som ej publicerade i denna undersökning.

6 Analys

Till analys delen har jag sammanställt terroristorganisationernas syften med

publicering i en tabell. Utifrån denna tabell genomför jag en analys som syftar

till att besvara frågeställningarna i uppsatsen inledning.

Dessa frågeställningar var:

• Vilka terroristorganisationer utnyttjar IT för passiva syften?

• Vilket syfte har dessa organisationer med att finnas publicerade på Inter-
net?

• Kan man finna några samband mellan de organisationer som finns publi-
cerade på Internet?

I denna del av uppsatsen behandlas organisationerna kategorivis och ej som

enskilda organisationer.
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6.1 Nationalistiska organisationer

Tabell 1 Syfte med publicering Nationalistiska organisationer

Organisation Syfte med publicering
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Hamas (Islamic Resistance Mo-
vement)

X

Irish Republican Army (IRA) X (X)

Kach and Kahane Chai X (X) (X)

Loyalist Volunteer Force (LVF) X (X)

Abu Nidal Organization X

Fatah Tanzim X

Kurdistan Worker's Party (PKK) X

Real IRA X

Democratic Front for the Libera-
tion of Palestine (DFLP)

X

            Notera:X =Primärt syfte  (X) =Sekundärt syfte

Analys

Fyra av nio organisationer är publicerade. Två av de publicerade organisatio-

nerna representeras av sin politiska del. Denna kategori av organisationer har

informations- och propaganda spridning som huvudsakliga syfte med publice-

ring på Internet. De paralleller som man kan se mellan organisationer i denna

kategori är låg benägenhet till publicering.

Slutsatser:

Kategorins organisationer har informations- och propaganda spridning som

syfte. Denna kategori av organisationer har låg benägenhet till publicering.
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6.2 Separatistiska organisationer

Tabell 2 Syfte med publicering Separatistiska organisationer

Organisation Syfte med publicering
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Basque Homeland and Freedom
(ETA)

X

Liberation Tigers of Tamil Eelam
(LTTE)

X

Sikh Terrorism X

Hizb-ul Mujehideen X

Abu Sayyaf Group (ASG) X

            Notera:X =Primärt syfte  (X) =Sekundärt syfte

Analys

Tre av kategorins fem organisationer finns publicerade. En av organisatione r-

na är dock representerad via en politisk stöd sida. Kategorins syfte med publi-

cering är informations- och propaganda spridning. Jag kan identifiera två pa-

ralleller mellan organisationerna i denna kategori, den första är att de har me-

delgod benägenhet till publicering och den andra är att syftet vid publicering

är uteslutande informations- och propagandaspridning.

Slutsatser:

Kategorins syfte med publicering är informations- och propaganda spridning.

Kategorin har medelgod benägenhet till publicering.
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6.3 Rasistiska organisationer
Tabell 3 Syfte med publicering Rasistiska organisationer

Organisation Syfte med publicering
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National Alliance X

Posse Comitatus X X

White Aryan Resistance X (X)

World Church of the Creator X X X X

            Notera:X =Primärt syfte  (X) =Sekundärt syfte

Analys

Samtliga organisationer i kategorin finns publicerade på Internet. Syftet med

publiceringen är informations- och propaganda spridning men kommunika-

tion och insamling av pengar är också framträdande. Det finns flera parallel-

ler mellan kategorins organisationer, de har hög benägenhet till publicering,

syftet med publicering är informations- och propaganda spridning och avslut-

ningsvis så har denna kategori generellt sett många funktioner på sina webb-

sidor.

Slutsats:

Kategorins syfte med publicering är informations- och propaganda spridning,

kommunikation och insamling av pengar. Kategorin har hög benägenhet till

publicering. Webbsidorna stödjer ett stort antal av granskade funktioner.
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6.4 Religiösa fundamentalister
Tabell 4 Syfte med publicering Religiösa fundamentalistiska organisationer

Organisation Syfte med publicering
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Armed Islamic Group (GIA) X X

Al-Gama'a al-Islamiyya (The
Islamic Group, IG)

X

Harakat ul-Mujahedin (HUM) X X X X

Hizballah (Party of God) X X

Lashkar-e-Toiba X X X X

Qibla and People Against
Gangsterism and Drugs
(PAGAD)

(X) X X

Jihad Group X

Palestinian Islamic Jihad (PIJ) X

            Notera:X =Primärt syfte  (X) =Sekundärt syfte

Analys

Av kategorins åtta organisationer är sex publicerade. Syftena med publice-

ringen är jämt fördelat över informations- och propaganda spridning, kom-

munikation och insamling av pengar. Det finns ett flertal paralleller mellan

kategorins organisationer, de har hög benägenhet till publicering, de har ett

flertal syften med sin publicering samt att de har en hög teknisk nivå på sina

webbsidor.

Slutsatser:

Kategorins syfte med publicering är informations- och propaganda spridning,

kommunikation och insamling av pengar. Kategorin har hög benägenhet till

publicering. Kategorin har hög teknisk nivå på webbsidorna.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS 19 100:1064
ChP 99-01 2001-06-19 Sida 49 av 61
Mj Conny Holmström

6.5 Millenie organisationer
Tabell 5 Syfte med publicering Millenie organisationer

Organisation Syfte med publicering
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Aum Shinrikyo X

            Notera:X =Primärt syfte  (X) =Sekundärt syfte

Analys

Representationen i kategorin är för liten för att några slutsatser skall kunna

dras. Kategorin innehåller endast en grupp och dess syfte med publicering är

informations- och propaganda spridning.

Slutsats:

Representationen i kategorin är för liten för att några slutsatser skall kunna

dras.
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6.6 Ultra vänster organisationer
Tabell 6 Syfte med publicering Ultra vänster organisationer

Organisation Syfte med publicering
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Revolutionary Armed Forces of
Colombia (FARC)

X

Revolutionary People's Liberation
Party/Front (DHCP/F)

X

Sendero Luminoso (Shining Path) X (X)

Chukaku-Ha (Nucleus or Middle
Core Faction)

X

Lautaro Youth Movement (MJL) X

Mujahedin-e Khalq Organization
(MEK or MKO)

X

National Liberation Army (ELN)
Colombia

X

Red Brigades (BR) X

Revolutionary Organization 17
November

X

ASALA X

            Notera:X =Primärt syfte  (X) =Sekundärt syfte

Analys

Tre av kategorins tio organisationer är publicerade. Syftet med publiceringen
är informations- och propaganda spridning. Det finns två tydliga paralleller
mellan kategorins organisationer, de har mycket låg benägenhet till publice-
ring och de publicerade organisationernas webbsidor har låg teknisk nivå.

Slutsatser:

Kategorins syfte med publicering är informations- och propaganda spridning.

Kategorin har mycket låg benägenhet till publicering och de publicerade

webbsidorna har låg teknisk nivå.
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6.7 Sammanfattning av slutsatser

Granskade organisationer

• Av totalt granskade 37 organisationer har jag funnit att 21 organisa-
tioner är publicerade

För de Nationalistiska organisationerna

• Kategorins organisationer har informations- och propaganda spridning
som syfte. Denna kategori av organisationer har låg benägenhet till
publicering.

För de Separatistiska organisationerna

• Kategorins syfte med publicering är informations- och propaganda
spridning. Kategorin har medelgod benägenhet till publicering.

För de Rasistiska organisationerna

• Kategorins syfte med publicering är informations- och propaganda
spridning, kommunikation och insamling av pengar. Kategorin har
hög benägenhet till publicering. Webbsidorna stödjer ett stort antal av
granskade funktioner.

För de Religiöst fundamentalistiska organisationerna

• Kategorins syfte med publicering är informations- och propaganda
spridning, kommunikation och insamling av pengar. Kategorin har
hög benägenhet till publicering. Kategorin har hög teknisk nivå på
webbsidorna.

För Millenie organisationerna

• Representationen i kategorin är för liten för att några slutsatser skall

kunna dras.

För Ultra vänster organisationerna

• Kategorins syfte med publicering är informations- och propaganda

spridning. Kategorin har mycket låg benägenhet till publicering och

de publicerade webbsidorna har låg teknisk nivå.
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7 Reflexion
I denna avslutande del av uppsatsen avser jag reflektera över några tendenser

jag tyckt mig kunna se när jag genomförde undersökningen. Jag vill direkt

poängtera att denna del till sin huvuddel ej på ett vetenskapligt sätt kan beläg-

gas. Den baseras dock på det uppnådda sökresultatet med genomförd kvant i-

tativ analys. Detta kan betraktas som en kvalitativ analys men som inte har

som syfte att besvara frågeställningar som jag i uppsatsens inledning har fo r-

mulerat. Den kvantitativa analys av webbsidor och organisationer som jag

genomfört har väckt ytterligare en fråga, nämligen ”varför ser resultatet ut

som det gör?”

Detta är så klart en komplex och mångfacetterad fråga. Att finna enkla svar

låter sig inte göras. Det finns dock några ledord som man kan diskutera ut-

ifrån när man försöker besvara frågan ”varför” sökresultatet ser ut som det

gör. Syftet med publiceringen är en sådan variabel, men det finns fler. Infra-

strukturen i det området där organisationen verkar har en stor påverkan. Finns

det förutsättningar för att accessa Internet i regionen men inte minst finns

förutsättningen för att administrera webbsidan. Ytterligare en variabel är or-

ganisationens tekniska kompetens för att nyttja Internet. De organisationer

som saknar den tekniska kompetensen eller saknar infrastrukturen kan köpa

tjänsten utifrån. Den variabel som då måste beaktas är hur resursstark organi-

sationen är. Vilket behov av sekretess organisationen har påverkar också hur

organisationen nyttjar Internet.

Syftet

Syftet konstituerar i sig de andra variablernas påverkan. Om syftet med publi-

ceringen enbart är att sprida information och propaganda kan organisationen

med enkla medel göra detta. En webbsida som enbart innehåller text kan ska-

pas med de program som levereras i en vanlig kontorsdator. Om organisatio-

nen har som syfte att kunna kommunicera via sidan behövs interaktiva funk-

tioner för kommunikation. Sidan blir då genast mer komplicerad och behovet

av teknisk kompetens ökar. För organisationer som enbart vill kunna sprida

information och propaganda via sin sida är det viktigt att sidan enkelt kan
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återfinnas på Internet. Behovet av sekretess är då ringa medan organisationer

som utnyttjar funktioner för kommunikation, medlemsrekrytering och

pengainsamling på ett helt annat sätt exponerar sig med adresser, telefon-

nummer och e-postadresser. Dessa kan idag relativt enkelt spåras och delar av

organisationens nätverk kan därmed avslöjas.

Infrastrukturen

Infrastrukturen i den region där organisationen verkar har stor påverkan på

utnyttjandet av Internet. Om det är uppenbara brister i infrastruktur försvåras

många av de funktioner som jag i min undersökning sökt efter. Det kan också

vara så att organisationen verkar från särskilda gömställen som är långt tillba-

kadragna från städer och samhällen. Dessa gömställen kan då finnas i områ-

den som helt saknar den infrastruktur som krävs för att kunna accessa exem-

pelvis Internet. Organisationen kan fortfarande publicera sig, det kan de göra

via en bulvan eller en sympatisör från någon annan region. Funktioner för

kommunikation kräver dock att Internet kan accessas av organisationens le-

dande skikt på en daglig basis om syftet med kommunikationen är ledning

och koordinering av verksamheten.

Teknisk kompetens

Teknisk kompetens skall inte underskattas i detta sammanhang. Det som är en

allmänt spridd kompetens i vår del av världen kan vara unika och exklusiva

kompetenser i en annan del. I exempelvis Europa och USA representerar

webbkompetens ingen unik kompetens, men hur är situationen i Syd Ameri-

ka, Pakistan, Kashmir där vi vet att organisationer verkar och lever. Jag

nämnde tidigare, för att publicera en webbsida med enbart text behövs inga

särskilda kompetenser, men om organisationen har önskemål om interaktiva

kommunikationsfunktioner eller att kunna bedriva handel via sin webbsida

för att finansiera sin kamp då krävs speciell kompetens. Denna kompetens
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måste kanske rekryteras utanför organisationens medlemsmatrikel. Den som

åtar sig uppdraget att skapa och administrera en sådan webbsida är säkert

medveten om de behov organisationen har av kompetens och om vilka risker

han tar vid det uppdraget. Prislappen är säkert anpassad efter detta.

Vad avser den tekniska kompetensen kan man se tydliga skillnader mellan

kategorier och regioner i den genomförda undersökningen. De som visat sig

ha utnyttjat tekniken bäst är de religiöst fundamentalistiska organisationerna

som verkar i Mellersta östern och de rasistiska organisationerna som verkar i

USA. De har inte bara många och tekniskt avancerade funktioner på sina

webbsidor utan har också utnyttjat de möjligheter till avancerad grafik som

kommit under de senaste åren. Båda dessa kategorier har också i flera fall

utnyttjat funktioner för att kunna visa filmsekvenser och spela upp ljudse-

kvenser. De organisationer som visat sig ha den lägsta tekniska kvalitén på

sina webbsidor är ultra vänster organisationerna. Dessa har i princip inga tek-

niskt avancerade funktioner alls och har en mycket enkel grafik. Den region

som visat sig ha låg teknisk kvalité är framför allt Syd Amerika. Kan det vara

så att ultra vänster organisationerna har en lägre benägenhet att ta till sig den

nya tekniken som Internet ger? Frågan går inte svara på utan att generalisera

allt för mycket men det finns enligt min uppfattning tecken som tyder på det.

Är sedan den kategorin av organisation verksam i Syd Amerika är den teknis-

ka kvalitén riktigt låg.

Resurs styrka

De organisationer som saknar den tekniska kompetensen eller som verkar i

regioner med bristfällig infrastruktur kan köpa sig bättre förutsättningar. Att

beakta i detta sammanhang är att organisationerna kan hamna i en ond cirkel,

ett sorts ”moment 22”. Har de inte förmågan att skapa en webbsida med stöd

för funktioner som handel, interaktiv kommunikation och med en tilltalande

design finns risken att organisationen hamnar på undantag vad avser potenti-

ella bidragsgivare och medlemmar. Då fördjupas organisationens problem
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och organisationen kan komma till den felaktiga slutsatsen att Internet inte är

ett bra medium för dessa syften. Har dock organisationen resurser kan dessa

brister enkelt hanteras. Den tekniska kompetensen kan köpas, antingen via

etablerade företag så kallade webbyråer eller via privatpersoner som arbetar

ideellt eller kommersiellt. Sidans karaktär får väl avgöra vart man vänder sig,

har webbsidan moraliska eller legala tvivelaktigheter kan det vara svårt att få

ett etablerat företag att skapa och administrera sidan. Då får organisationen

vända sig till privatpersoner som besitter rätt kompetens.

Organisationer som verkar i en infrastrukturellt bristfällig miljö kan så klart

också förbättra förutsättningarna om de har resurser. Att kommunicera med

trådlösa förbindelser är ingen omöjlighet idag, dock är det relativt kostsamt

fortfarande. Men för att sköta exempelvis kommunikation kan en vanlig mo-

dern mobiltelefon utnyttjas. Man kan då skapa förutsättningar för att kunna

utväxla e-post. Om man befinner sig utanför ordinarie mobiltelefoners räck-

vidd kan satellit telefoner utnyttjas för att accessa Internet och möjliggöra

kommunikation via e-post. Kommunikation via sattelit telefoner är dock ännu

så länge mycket dyrt, men möjligheten för en resursstark organisation finns.

Organisationen kan hantera fler funktioner via mobiltelefonen eller satellit

telefonen men överföringstider för till exempel en uppdatering av webbsidan

tar relativt lång tid och kostnaden blir följaktligen ganska hög. Resursstyrka

och teknisk kvalité på webbsidan har sannolikt ett samband. Det är väl inte

för djärvt att påstå att de organisationer som verkar i Mellersta östern, oavsett

kategori, är resursstarka. Regionen som sådan är relativt resursstark tack vare

sina oljetillgångar och det spiller sannolikt över på en hel del av de organisa-

tioner som verkar i regionen. Flera av de organisationer som verkar i området

misstänks också stödjas av stater i regionen, vilket kan antyda en viss resurs-

styrka. Samma parallell är tydlig med de rasistiska organisationerna som har

webbsidor med hög teknisk kvalitet och som har gott om funktioner för just

handel och potentiella bidragsgivare.
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Behov av sekretess

Organisationer som i stor grad nyttjar sina webbsidor för kommunikation och

planering av insatser har ett stort behov av sekretess. Dessa organisationer

låter sina webbsidor ofta byta adresser i syfte att försvåra för ovälkomna läsa-

re. När sidan ofta flyttas försvåras den indexering som sökmotorerna rege l-

bundet genomför. De gamla sidorna tas också bort från de servrar där de varit

publicerade vilket innebär att man inte ens kan finna gamla webbsidor från

organisationerna. Just denna åtgärd tyder på ett mycket högt säkerhetsmed-

vetande då gamla webbsidor kan underlätta sökandet efter organisationens

nya webbsidor. Det som jag funnit anmärkningsvärt i min granskning av

webbsidor är att ingen organisation på ett tydligt sätt haft stöd för krypterad

kommunikation. Det kan inte uteslutas att de organisationer som har en lö-

senordsskyddad del kan ha den funktionen bakom lösenordsskyddet. Det

finns som jag tidigare beskrivit starka krypton att tillgå gratis via Internet och

jag är förvånad att inte någon av de granskade organisationerna öppet utnyt t-

jat denna möjlighet.

En trend som jag kunnat konstatera är att organisationer, främst nationalistis-

ka, valt att publicera sig via sin politiska gren. Exempelvis IRA utnyttjar den-

na möjlighet vad avser medlemsrekrytering, penga insamling samt för propa-

ganda och informationsspridning. Detta sker sannolikt av två skäl, organisa-

tionens riktiga webbsida används för kommunikation och för planering av

kommande aktioner vilket kräver en mycket hög sekretess. Det andra skälet

är att organisationen kan nå sina syften samtidigt som man skapar en viss

legitimitet åt sin verksamhet genom att nyttja en politisk webbsida.

Sammanfattning

De begrepp som jag reflekterat över är alla väsentliga för hur en organisation

utnyttjar Internet. Det går inte att vikta dem inbördes och påstå att någon av

dem generellt sett är viktigare än någon annan. Varje organisation är unik och
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bär sina egna specifika förutsättningar. Som hjälpmedel vid en analys av re-

spektive organisations utnyttjande av Internet kan de dock vara värdefulla.

7.1 Förslag på fortsatt forskning
Avslutningsvis vill jag här ge förslag på fortsatt forskning inom detta område.

Jag har tidigare nämnt svårigheten med att söka efter denna typ av organisa-

tioner på Internet. Det är som jag i Kapitel 5. beskrivit behäftat med ett stort

antal problem. Ett uppslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att skapa

och pröva metoder för sökning efter denna typ av organisationer på Internet.

Vidare kan man jämföra utfall mellan olika sökmotorer för att se om någon av

dem är lämpligare än någon annan för detta ändamål. Det handlar inte bara

om att bygga upp kunskap för att söka efter terrorist organisationer utan att

skapa kunskap om hur man söker efter alla typer av utomparlamentariska

grupper som med jämna mellanrum bildas i vårt samhälle. Jag tänker på or-

ganisationer som ”Djurens rätt”, ”Antifascistisk front (AFA)” ”Attac” med

flera organisationer.
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ABSTRACT
The revolution in information technology that took place in the middle of the 1990’s has
offered new possibilities for terrorist organisations in terms of consolidation and action. In
this essay these possibilities are limited to the use of Internet, and defined as active use
(logical attacks) and passive use (consolidation).
This essay focuses on the passive use of the Internet. The attempt is to answer questions on
which of the studied organisations that make use of the Internet, the purposes they have for
publicising themselves and to examine if there are any similarities between the different
categories use of the Internet.
The essay shows different definitions of “terrorism” and gives an example on how to divide
terrorist organisations into different categories.
It also gives an overview on the revolution in information technology of the 1990’s and brings
to light the possibilities it offers the terrorist organisations.
A total of 37 organisations have been studied, and 21 of these have been found on the
Internet. The difficulties that the author has met during the search for the organisations on the
Internet are described in connection to the general description of the study.

Category Purpose of publishing Inclination to publicise
Nationalism Dissemination of information

and propaganda
Low

Separatism Dissemination of information
and propaganda

Average

Racism Dissemination of information
and propaganda,
communication and
fundraising.

High

Religious fundamentalism Dissemination of information
and propaganda,
communication and
fundraising.

High

Millennial cults The number of organisations
is to small for any conclusion

The number of organisations
is to small for any conclusion

Ultra leftist Dissemination of information
and propaganda

Low

In conclusion, the author discusses the results in terms of purpose, infrastructural
prerequisites, technical competence, the strength in resources, and need for secrecy. All these
varibles affect the organisations use of the Internet as a way of publicising.
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Publicerande
organisation

Terrorist organisation Kategori Region

ICT Aum Shinrikyo Millenialism Japan Asien

ICT Democratic Front
for the Liberation of
Palestine (DFLP)

Nationalism Palestna Mellersta
Östern

ICT Abu Nidal
Organization

Nationalism Libanon Mellersta
Östern

ICT Fatah Tanzim Nationalism Palestina Mellersta
Östern

ICT Hamas (Islamic
Resistance
Movement)

Nationalism Palestina Mellerts
Östern

ICT Irish Republican
Army (IRA)

Nationalistisk Nord Irland Europa

ICT Kach and Kahane
Chai

Nationalistisk Israel Mellersta
Östern

ICT Kurdistan Worker's
Party (PKK)

Nationalistisk Turkiet Europa

ICT Loyalist Volunteer
Force (LVF)

Nationalistisk Nord Irland Europa

ICT Real IRA Nationalistisk Nord Irland Europa

http://www.natvan.com/ Rasistisk USA Amerika

http://www.posse-
comitatus.org/

Rasistisk USA Amerika

http://www.resist.com/ Rasistisk USA Amerika

http://www.creator.org/ Rasistisk USA Amerika

ICT Al-Gama'a al-
Islamiyya (The
Islamic Group, IG)

Religiös
fundamentalism

Egypten Mellersta
Östern
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ICT Armed Islamic
Group (GIA)

Religiös
fundamentalism

Algeriet Afrika

ICT Harakat ul-
Mujahedin (HUM)

Religiös
fundamentalism

Pakistan Asien

ICT Hizballah (Party of
God)

Religiös
fundamentalism

Libanon Mellersta
Östern

ICT Jihad Group Religiös
fundamentalism

Egypten Mellersta
Östern

ICT Lashkar-e-Toiba Religiös
fundamentalism

Pakistan Asien

ICT Palestinian Islamic
Jihad (PIJ)

Religiös
fundamentalism

Palestina Mellersta
Östern

ICT Qibla and People
Against
Gangsterism and
Drugs (PAGAD)

Religiös
fundamentalism

Syd Afrika Afrika

ICT Abu Sayyaf Group
(ASG)

Separatism Fillipinerna  Asien

ICT Basque Homeland
and Freedom (ETA)

Separatism Spanien Europa

ICT Hizb-ul Mujehideen Separatism Pakistan Asien

ICT Liberation Tigers of
Tamil Eelam (LTTE)

Separatistisk Sri Lanka Asien

SOC Sikh Terrorism Separatistisk Indien Asien

ASALA Ultra vänster Armenien Europa

ICT Chukaku-Ha
(Nucleus or Middle
Core Faction)

Ultra vänster Japan Asien

ICT Lautaro Youth
Movement (MJL)

Ultra vänster Chile Syd-Amerika

ICT Mujahedin-e Khalq
Organization (MEK
or MKO)

Ultra vänster Iran Mellersta
Östern
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ICT National Liberation
Army (ELN)
Colombia

Ultra vänster Colombia Central-
Amerika

ICT Red Brigades (BR) Ultra vänster Italien Europa

ICT Revolutionary
Armed Forces of
Colombia (FARC)

Ultra vänster Colombia Central-
Amerika

ICT Revolutionary
Organization 17
November

Ultra vänster Grekland Europa

ICT Revolutionary
People's Liberation
Party/Front
(DHCP/F)

Ultra vänster Turkiet Europa

ICT Sendero Luminoso
(Shining Path)

Ultra vänster Peru Syd-Amerika
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1 Abu Sayyaf Group (ASG)

Organisation

Abu Sayyaf Group (ASG)

Sökord vid träff

Kategori

Separatistisk

Region

Filipinerna, Asien

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas. Vid sökningarna erhölls ej heller träffar på så kallade
inofficiella sidor vilket kan innebära att gruppen har litet behov av att marknadsföra sig och
sin verksamhet för en större krets..
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2 Al-Gama'a al-Islamiyya (The Islamic Group, IG)

Organisation

Al-Gama'a al-Islamiyya (The Islamic
Group, IG)

Sökord vid träff

Kategori

Religiös fundamentalism

Region

Egypten Mellersta Östern

http://almurabeton.org/home.htm

Kommunikation chat eller övrig

Sidan har möjlighet till kommunikation via
mail. Detta är den enda funktion som sidan
har på ett västerländskt språk, nämligen
engelska.

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Ingen uppgift.

Sammanfattning

Sidan endast tillgänglig på Arabiska. Sidan har kommunikationsmöjlighet via mail. Det som
är anmärkningsvärt är att detta är den enda funktion sidan har på engelska.
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3 Armed Islamic Group (GIA)

Organisation

Armed Islamic Group (GIA)

Sökord vid träff

Kategori

Religiös fundamentalism

Region

Algeriet Afrika

Web adress

http://www.ccfis.org/english/default.asp

http://www.zyworld.com/gia/gia.htm

http://www.zyworld.com/gia/dawra.htm

http://www.zyworld.com/gia/antarzawabri.htm

http://www.zyworld.com/gia/bayanat.htm

http://www.zyworld.com/gia/irhab.htm

Kommunikation chat eller övrig

Två stycken mailadresser anges

”GIA@ZYWORLD.COM”

”khadija1417@hotmail.com”

Möjlighet till kryptering

Nej

Möjlighet att sända bidrag

Ingen uppgift.

Medlemsrekrytering

Sannolikt via den politiska grenen.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Ingen uppgift.

Sammanfattning

Sidan ger ett väldigt rörigt intryck med mycket animerade bilder som blinkar. Vissa av dessa
bilder innehåller nya adresser som anges ovan. Samtliga sidor är på ett språk (Arabiska?) som
jag ej förstår. Det finns två bilder som innehåller e-post adresser, dessa anges i sökkortet.
Huvuddelen av de nya adresserna som anges på sidan innehåller inscannade vanliga
pappersark med text och bilder.

Ett flertal av sökningarna pekar mot den politiska grenens hemsida, vilket kan innebära att
medlemsrekrytering, bidrag med mera transiteras genom den organisationen
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4 Aum Shinrikyo

Organisation

Aum Shinrikyo

Sökord vid träff

Kategori

Millenialism

Region

Japan, Asien

Web adress

http://info.aleph.to/index_en.html

http://www.aleph.to/index_e.html

http://www.aum-shinrikyo.com/

Kommunikation chat eller övrig

Sypatisörer kan kommunicera med gruppen
via mail.

Möjlighet till kryptering

Nej

Möjlighet att sända bidrag

Ligger normalt i denna typ av gruppers natur
men kan i detta fall inte klargöras.

Medlemsrekrytering

Ja.

Lösenordsskydd

Det finns en lösenordsskyddad del av sidan,
det krävs registrering för att få tillgång till
den delen. Officiellt innehåller den delen en
mer fördjupad skolning i vad organisationen
står för.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Ny information är senast tillförd 2000-07-

Sammanfattning

Samtliga sidor erbjuds på engelska.

Organisationen bytte namn i samband med att det att deras inblandning i nervgas attacken
mot Tokyos tunnelbana blev klarlagd. Organisationen har en tydlig förteckning av vad web-
sidan innehåller och man tar också avstånd från andra sidor som utger sig för att vara oficiella
sidor för organisation. Man påstår dessutom att man enbart har Japanska medlemmar. Sidan
erbjuder möjlighet till kommunikation via e-post, om den lösenordsskyddade delen erbjuder
andra möjligheter kan inte klargöras. Sidan har en lösenordsskyddad del men dess innehåll
och funktion kan ej klargöras.
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Sida 6(38)
5 Basque Homeland and Freedom (ETA)

Organisation

Basque Homeland and Freedom
(ETA)

Sökord vid träff

Kategori

Separatistisk

Region

Spanien, Europa

Web adress

http://www.basque-red.net/homei.htm

Kommunikation chat eller övrig

Sidan erbjuder kommunikation via e-post.
Det är tveksamt om man via den e-posten når
ETA.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Nej.

Medlemsrekrytering

Nej.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

2001-04-30

Sammanfattning

ETA:s oficiella web-sida kan ej hittas.

Huvuddelen av texten på denna web-sida erbjuds på engelska.

Detta är en politisk stödsida till ETA. Ett stort antal av de genomförda sökningarna pekade
mot denna web-sida. Sidan innehåller nyheter om från de provinser där ETA verkar samt en
hel del bakgrundsfakta till konflikten. Den innehåller omfattande länksamlingar till sidor som
relaterar till såväl ETA som de provinser där ETA verkar.
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Sida 7(38)
6 Chukaku-Ha (Nucleus or Middle Core Faction)

Organisation

Chukaku-Ha (Nucleus or Middle
Core Faction)

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Japan, Asien

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 8(38)
7 Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP)

Organisation

Democratic Front for the Liberation
of Palestine (DFLP)

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Palestina, Mellersta Östern

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 9(38)
8 Abu Nidal Organization

Organisation

Abu Nidal Organization

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Libanon, Mellersta Östern

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej att hittas.
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Sida 10(38)
9 Fatah Tanzim

Organisation

Fatah Tanzim

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Palestina, Mellersta Östern

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 11(38)
10 Hamas (Islamic Resistance Movement)

Organisation

Hamas (Islamic Resistance
Movement)

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Palestina, Mellersta Östern

Web adress

http://www.palestine-info.com/hamas/

Kommunikation chat eller övrig

Kommunikation via e-post är möjlig.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Nej.

Medlemsrekrytering

Nej.

Lösenordsskydd

Nej

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

2001-05-01

Sammanfattning

Denna web-sidas främsta uppgift är sannolikt att sprida information och propaganda. Sidan
har två delar där detta kommer till uttryck. Den första är ”kommunikéer” där gruppen
sammanställt sina uttalanden och ställningstaganden. Den andra delen innehåller en kort
sammanfattning av de aktioner som genomförts och kallas ”Glory records”. Resultat i form
av dödade och skadade för varje aktion redovisas.

Kommunikation med organisationen via e-post är möjlig. Sidan uppdateras regelbundet.
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Sida 12(38)
11 Harakat ul-Mujahedin (HUM)

Organisation

Harakat ul-Mujahedin (HUM)

Sökord vid träff

Kategori

Religiös fundamentalism

Region

Pakistan, Asien

Web adress

http://www.harkatulmujahideen.org/home.html

http://www.ummah.net.pk/harkat/

Kommunikation chat eller övrig

Sidan har flera möjligheter till
kommunikation :

1.E-post

2. En chatfunktion där du mellan vissa tider
varje dag kan chatta med representanter för
organisationen.

3. Adress till organisationens kontor.

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Ja, bank med bankkontonummer redovisas.

Medlemsrekrytering

Ja, via organisationens kontor

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift

Senast uppdaterad

Ingen uppgift.

Sammanfattning

En web-sida som används för ett flertal syften. Organisationen sprider information om den
pågående konflikten. Via sidan sprids också vad som får betecknas som propaganda rörande
”Jihad”. Sidan erbjuder ett flertal möjligheter till kommunikation, e-post samt adressen till
organisationens kontor för de som nyttjar papperspost. Sidan erbjuder också chat med
representanter för organisationen under tre timmar varje dag. Medlemsrekrytering sker
sannolikt via organisationens kontor. För de som vill stödja organisationen ekonomiskt finns
en all informations som är nödvändig, bank samt kontonummer redovisade.

Det finns ingen uppgift när web-sidan senast är uppdaterad, däremot sker uppföljning av
antalet besökare på sidan. Denna uppföljning startade 2001-03-09 vilket kan tyda på att web-
sidan är relativt nypublicerad.
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Sida 13(38)
12 Hizb-ul Mujehideen

Organisation

Hizb-ul Mujehideen

Sökord vid träff

Kategori

Separatistisk

Region

Pakistan, Asien

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 14(38)
13 Hizballah (Party of God)
Organisation

Hizballah (Party of God)

Sökord vid träff

Kategori

Religiös fundamentalism

Region

Libanon Mellersta Östern

Web adress

1. http://www.hizballah.org/english/
frames/index_eg.htm

2. http://www.moqawama.org/
page2/main.htm

Kommunikation chat eller övrig

E-post funktion för kommunikation erbjuds
på båda web-sidorna..

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

”Hizballah.org” har inte någon sådan
möjlighet.

” Islamic Resistance Support Association”
däremot redovisar bank samt kontonummer
samt ett särskilt telefonnummer som
eventuella Amerikanska bidragsgivare skall
ringa för vidare intsruktioner.

Medlemsrekrytering

Ingen av web-sidorna innehåller direkta
kontaktmöjligheter

Lösenordsskydd

Nej

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Båda sidorna uppdateras regelbundet.

Sammanfattning

1. Organisationens web-sida ”Hizballah.org” är en ren informations och propaganda
sida. Den innehåller organisationens uttalanden och ställningstaganden till den
pågående verksamheten. Den innehåller också en e-post möjlighet för
kommunikation med organisation. Sidan kan läsas i en engelsk och en arabisk
version.

2. Länk nummer två går till ” Islamic Resistance Support Association”. Denna
organisation ger intryck av att vara en paraplyorganisation för den Islamitiska
kampen mot Israel. Sidans huvudsakliga intresse bedöms vara att sprida information
och propaganda till den engelskspråkiga delen av världen. Den kan ej läsas på något
annat språk en engelska. Sidan har en tydlig profil mot att fånga upp ekonomiska
bidragsgivare. I systemlisten nedtill på web-läsaren rullar hela tiden banknamn samt
kontonummer.
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Sida 15(38)
14 Jihad Group

Organisation

Jihad Group

Sökord vid träff

Kategori

Religiös fundamentalism

Region

Egypten Mellersta Östern

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej att hittas.
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Sida 16(38)
15 Irish Republican Army (IRA)

Organisation

Irish Republican Army (IRA)

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Nord Irland Europa

Web adress

1. http://www.sinnfein.ie/index.html

2. http://members.tripod.com/~banaltra/
OccupiedIreland/Irish_Republican_Army.html

Kommunikation chat eller övrig

Web-sidan erbjuder en e-post funktion. Via
sidan kan man också teckna medlemskap i en
”mailinglista”.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Adresser till lokala företrädare för Sinn Fein
finns förtecknade, bank och kontonummer
anges inte.

Medlemsrekrytering

Adresser till lokala företrädare, samt deras
kontor finns angivna.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Dagligen.

Sammanfattning

Sinn Fein är den politiska delen av kampen för ett fritt Nord Irland. Ett flertal av de
genomförda sökningarna pekar mot att mycket av informations- och propaganda spridningen
sker via denna organisations web-sida. Sidan erbjuder såväl e-post kommunikation som en
mailinglista. Det finns inte angivet hur man kan stödja organisation ekonomiskt dock så finns
det adresser till lokala företrädare samt lokala kontor.
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Sida 17(38)
16 Kach and Kahane Chai

Organisation

Kach and Kahane Chai

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Israel Mellersta Östern

Web adress

http://kach.addr.com/index.htm
http://www.kahane.org/

Kommunikation chat eller övrig

Kach: web-sidan har ett flertal möjligheter
för kommunikation. E-post funktion finns,
chatfunktion finns samt att det finns ett web-
baserat diskussionsforum.
Kahane: Denna web-sida erbjuder samma
funktioner.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Kach: denna funktion är upplagd men ej i
bruk ännu.
Kahane: Funktionens finns, dock anges inte
bank och bankonto. Adress anges dit man
skall skicka sina bidrag.

Medlemsrekrytering

Kach: funktionen upplagd men ej i bruk.
Kahane: Nej

Lösenordsskydd

Kach har lagt upp en särskild funktion för
medlemmar. Den är inte i bruk ännu men
kommer sannolikt att kräva inloggning med
lösenord när den är i bruk.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift

Senast uppdaterad

Båda sidorna uppdateras regelbundet.
Sammanfattning

Detta är två organisationer som samarbetar väldigt tätt varför deras web-sidor granskas
tillsammans.
Kach websida är under konstruktion, sidan har vissa funktioner igång och tillkommande
funktioner är upplagda men länkarna är ännu så länge döda. När samtliga funktioner är i bruk
kommer denna web-sida att erbjuda i princip alla de funktioner som jag granskar. Vad avser
kommunikation erbjuder den e-post, chat samt ett web baserat diskussionsforum. Den
erbjuder en lösenordskyddad del dit inte allmänheten har tillgång. Web-sidan har en funktion
för potentiella bidragsgivare, dock ej i bruk.
Kahane web-sida är en färdig web-sida. Den har också flera funktioner för kommunikation.
E-post, chat samt ett web baserat diskussionsforum. Sidan har en funktion för bidragsgivare,
bidragen är dock riktade mot särskilda projekt bland annat tryckning av litteratur. Web-sidan
erbjuder ljud uppspelningar från ”Radio Kahane” på ett flertal språk
Båda sidorna har funktioner för informations och propaganda spridning där Kahane också
inom ramen för propaganda erbjuder litteratur. Båda sidorna har publicerats på engelska men
Kahane:s web-sida kan även läsas på rysska.
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Sida 18(38)
17 Kurdistan Worker's Party (PKK)

Organisation

Kurdistan Worker's Party (PKK)

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Turkiet Europa

Web adress

http://guerilla.hypermart.net/

http://www.kurdstruggle.org/

Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas. Ett tio-tal olika web-sidor som relaterar till PKK kan
identifieras på Internet, men inte någon som är tillräckligt hårt knuten
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Sida 19(38)
18 Lashkar-e-Toiba

Organisation

Lashkar-e-Toiba

Sökord vid träff

Kategori

Religiös fundamentalism

Region

Pakistan, Asien

Web adress

http://www.markazdawa.org/English/index.asp

Kommunikation chat eller övrig

Web-sidan har e-postfunktion samt att den
har ett web baserat diskussionforum. Sidan
innehåller också en funktion där läsaren kan
ställa frågor till organisation. Jag uppfattar
det som att svaret på frågan erhålls via den
ordinarie mailadress.

Möjlighet till kryptering

Nej

Möjlighet att sända bidrag

Web-sidan har en särskild del där du
uppmanas att sända in bidrag för att stödja
organisationen. Bank och kontonummer
anges ej, men däremot en adress samt
telefonnummer.

Medlemsrekrytering

Medlemsrekrytering sker via
bidragsfunktionen på sidan, där efterfrågas
även annat stöd än ekonomiska bidrag.

Lösenordsskydd

Sidan har en medlemsdel dit vanliga läsare
inte har tillgång. Tillgång till den delen
erhålls efter kontakt med organisationen.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

2001-04-28
Sammanfattning

Sidan medger ett flertal av de funktioner som jag studerar. Vad avser kommunikation så har
den vanlig e-post samt att den har ett web baserat diskussionsforum. Den har även en funtion
där du kan ställa frågor till organisation och såvitt jag kan bedöma erhålla svaren direkt till din
egen mail adress. Detta skapar förutsättning för ett visst skydd i kommunikationen där ingen
utomstående, utan omfattande kunskaper, kan se varken fråga eller svar. Web-sidan har en
särskild funktion för potentiella bidragsgivare, det är inte bara ekonomiska bidrag som
efterfrågas utan även andra former av stöd. Medlemsrekrytering underlättas via samma
funktion som den för bidrag. Det är tydligt i denna funktion att även stöd och bidrag i form av
arbetskraft efterfrågas. Sidan har en del som vanliga läsare inte har tillgång till. För att erhålla
tillgång till denna del krävs att man kontaktar organisationen via mail. Det går inte att bedöma
vilka funktioner som finns i denna del av sidan. Sidan uppdateras regelbundet. Sidan kan läsas
på förutom engelska även arabiska och urdu. Som kuriosa kan nämnas att enligt ”iDefence”1

är denna organisation bland de bästa i världen på att samla in pengar via sin web-sida.

                                                
1 http://www.idefense.com/pages/news/latimes_020901.htm 2001-05-05



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS
Chp 99-01 Bilaga 3
Mj Conny Holmström 2001-06-19 19 100:1064

Sida 20(38)
19 Lautaro Youth Movement (MJL)

Organisation

Lautaro Youth Movement (MJL)

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Chile, Syd Amerika

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att  sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 21(38)
20 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

Organisation

Liberation Tigers of Tamil Eelam
(LTTE)

Sökord vid träff

Kategori

Separatistisk

Region

Sri Lanka, Asien

Web adress

http://www.eelam.com/

Kommunikation chat eller övrig

Inga funktioner

Möjlighet  till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Adress samt telefonnummer till
organisationen finns angivna.

Medlemsrekrytering

Möjlig via adress och telefonnummer.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

2001-04-28

Sammanfattning

Web-sidan för denna relativt stora och välutvecklade organisation innehåller väldigt få
funktioner. Det finns egentligen ingen möjlighet att elektroniskt kommunicera via web-sidan.
Det enda som finns angivet är en gatuadress och telefonnummer till London, det är inte helt
tydligt vad man når om man utnyttjar denna adress och telefonnummer. För potentiella
medlemmar eller bidragsgivare finns inte heller någon självklar funktion. Det är uppenbart att
organisation måste ha någon annan web-sida eller liknande för att möjliggöra kommunikation
utifrån. Sidan används uteslutande för information och propagandaspridning.
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Sida 22(38)
21 Loyalist Volunteer Force (LVF)

Organisation

Loyalist Volunteer Force (LVF)

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Nord Irland, Europa

Web adress

http://www.udp.org/

Kommunikation chat eller övrig

Innehåller funktioner som medger
kommunikation via brev, telefon, fax och e-
post.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Möjligt via de adresser och telefonnummer
som redovisats. Inga namn på banker eller
kontonummer redovisas.

Medlemsrekrytering

Möjlig via adresser telefonnummer som
redovisats.

Lösenordsskydd

Nej

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

2000-08-28

Sammanfattning

UDP är den politiska delen av kampen för ett Nord Irland integrerat med England. Denna
organisation är vad Sinn Fein är för IRA. Ett flertal av de sökningar som genomförts pekar
mot denna organisation. Web-sidan innehåller funktioner för kommunikation via brev,
telefon, fax samt e-post. Potentiella bidragsgivare och medlemmar kan kontakta
organisationen via dessa adresser och telefonnummer. Web-sidan är senast uppdaterad 2000-
08-28 vilket kan antyda att denna web-sida inte längre används.
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Sida 23(38)
22 Mujahedin-e Khalq Organization (MEK or MKO)

Organisation

Mujahedin-e Khalq Organization
(MEK or MKO)

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Iran, Mellersta Östern

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 24(38)
23 National Liberation Army (ELN) Colombia

Organisation

National Liberation Army (ELN)
Colombia

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Colombia, Central Amerika

Web adress

http://utenti.tripod.it/elnitalia/

http://www.tmcrew.org/eln/

Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida funnen, dock på ett språk som jag ej förstår.
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Sida 25(38)
24 Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

Organisation

Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

Sökord vid träff

Kategori

Religiös fundamentalism

Region

Palestina, Mellersta Östern

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 26(38)
25 Qibla and People Against Gangsterism and Drugs (PAGAD)

Organisation

Qibla and People Against
Gangsterism and Drugs (PAGAD)

Sökord vid träff

Kategori

Religiös fundamentalism

Region

Syd Afrika, Afrika

Web adress

http://www.pagad.co.za/

Kommunikation chat eller övrig

Web-sidan innehåller funktioner för
kommunikation via e-post samt att man kan
bli medlem i en mailing lista. Till detta så
finns funktion för web baserat
diskussionsforum samt en vanlig chat.
Adresser och telefonnummer till
organisationen redovisas också.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Potentiella bidragsgivare har ett flertal
möjligheter att skicka bidrag till PAGAD.
Man kan via sidan skriva ut en faxsida som
sedan kan fyllas i och sändas till organisation,
man kan fylla i ett formulär o”online” där
man anger eget konto för överföring och
avslutningsvis anges organisationens
banknamn samt kontonummer för en
traditionell insättning.

Medlemsrekrytering

Via någon av de kontaktmöjligheter som
organisation har

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

1999-12-29

Sammanfattning

Qibla och PAGAD är två olika organisationer som numera samarbetar. Websidan för Qibla
kan ej hittas varför jag bara granskat PAGAD:s hemsida. Sidan erbjuder ett flertal av de
funktioner som jag undersöker. Kommunikation via chat, diskussionsforum, e-post,
mailinglista samt via de traditionella metoderna brev, fax och telefon. Web-sidan har även en
väl utbyggd möjlighet för potentiella bidragsgivare där online formulär, fax formulär samt
banknamn och kontonummer erbjuds. Sidan har dock inte uppdaterats på 15 månader varför
man kan misstänka att den inte längre används.
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Sida 27(38)
26 Real IRA

Organisation

Real IRA

Sökord vid träff

Kategori

Nationalistisk

Region

Nord Irland Europa

Web adress

http://irishrepublican.gq.nu/

Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 28(38)
27 Red Brigades (BR)

Organisation

Red Brigades (BR)

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Italien Europa

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 29(38)
28 Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

Organisation

Revolutionary Armed Forces of
Colombia (FARC)

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Colombia Central-Amerika

Web adress

http://www.farc-ep.org/

Kommunikation chat eller övrig

Sidan har e-post funktion samt en sort
elektronisk anslagstavla där organisation kan
anslå texter och meddelanden.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Nej, dock innehåller sidan en ”shop” där
souvenirer, böcker och musik kan köpas.

Medlemsrekrytering

Organisationen kan kontaktas via e-post för
detta ändamål.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Web-sidan har inte uppdaterats under 2001.

Sammanfattning

Denna web-sid har sin tyngdpunkt i informations- och propaganda spridning. I övrigt saknar
den många av de funktioner jag granskar. Web-sidan har funktion för e-post vad avser
kommunikation. Möjliga bidragsgivare och medlemmar har enbart e-post funktionen för att
komma i kontakt med organisationen. Den ”shop” som sidan har innehåller i princip
ingenting. Denna sida kan läsas på flera olika språk och jag bedömer att endast originalspråks
version har stöd för de funktioner som jag granskar. Det är svårt att klarlägga när sidan senast
är uppdaterad, jag kan dock fastställa att den inte uppdaterats under 2001. Under senare delen
av 2000 har verksamhet på sidan förekommit.
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Sida 30(38)
29 Revolutionary Organization 17 November

Organisation

Revolutionary Organization 17
November

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Grekland, Europa

Web adress Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Organisationens web-sida kan ej hittas.
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Sida 31(38)
30 Revolutionary People's Liberation Party/Front (DHCP/F)

Organisation

Revolutionary People's Liberation
Party/Front (DHCP/F)

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Turkiet, Europa

Web adress

http://www.ozgurluk.org/dhkc/

Kommunikation chat eller övrig

Sidan har e-postfunktion. Det främsta medlet
för kontakt är dock en lista över så kallade
informationsbyråer i Europa, dessa
presenteras med adress, telefonnummer,
faxnummer, e-post adress.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Möjligt via informationsbyråerna.

Medlemsrekrytering

Möjligt via informationsbyråerna.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Sidan uppdateras regelbundet.

Sammanfattning

En web-sida med få funktioner. Det allra nödvändigaste finns dock. Vad avser
kommunikation finns e-post möjlighet, men web-sidan har en del där så kallade
informationsbyråer runt om i Europa listas. Dessa anges med adress, telefonnummer, fax
nummer samt e-post adress. Sannolikt terminerar mycket av det jag granskar via dessa
byråer. Sidan går att läsa i ett flertal europeiska språk. Sidan uppdateras regelbundet.
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Sida 32(38)
31 Sendero Luminoso (Shining Path)

Organisation

Sendero Luminoso (Shining Path)

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Peru, Syd Amerika

Web adress

http://www.csrp.org/index.html

Kommunikation chat eller övrig

För kommunikation anges adress,
telefonnummer och faxnummer.
Organisationen deklarerar tydligt att de för
närvarande inte använder e-post.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Organisationen uppmanar potentiella
bidragsgivare att kontakta organisationen via
dess kontor som angivits med adress,
telefonnummer och fax nummer. Web-sidan
har en stor så kallad ”shop” där allt från
propaganda pamfletter, t-shirts och pins kan
beställas. Man har ett så kallat online
formulär för beställningar.

Medlemsrekrytering

Via organisationens kontor.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Sidan uppdateras regelbundet.

Sammanfattning

Denna web-sida ”Kommittén för stöd till revolutionen i Peru” stödjer den väpnade kanmpen i
Peru. Denna organisation är den första som tydligt markerat att man inte använder e-post.
Web-sidan erbjuder heller inte andra möjligheter för att elektroniskt kunna kommunicera
med organisationen utom vad avser handel med regalier. Organisationen uppmanar tydligt
potentiella medlemmar och bidragsgivare att kontakta organisationen via dess kontor. Den
enda elektroniska kommunikation som kan ske via sidan är ett online formulär när man vill
beställa från sidans shop, vilken för övrigt har ett omfattande utbud.
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Sida 33(38)
32 Sikh Terrorism

Organisation

Sikh Terrorism

Sökord vid träff

Kategori

Separatistisk

Region

Indien Asien

Web adress

http://www.khalistan.net/

Kommunikation chat eller övrig

Web-sidan har e-post, den erbjuder också
möjlighet att elektroniskt ställa frågor till
sidans grundare. Utöver detta så har sidan en
elektronisk anslagstavla där läsare kan
publicera texter.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Möjligt via e-post men någon tydlig funktion
finns inte.

Medlemsrekrytering

Möjlig via e-post.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Går ej att fastställa.

Sammanfattning

En web-sida för information och propaganda. Sidan är väldigt enkel i sin uppbyggnad och
saknar de flesta funktioner som jag granskar. Sidan är i huvudsak uppbyggd kring länkar
vilket försvårar studium av sidan. För kommunikation finns e-post, det erbjuds också
möjlighet att ställa frågor till vad jag uppfattar sidans grundare. En elektronisk anslagstavla
finns också där läsare kan publicera texter och debattinlägg. Web-sidan uppmanar inte
potentiella medlemmar eller bidragsgivare att stödja organisationen och någon enkel funktion
för detta finns inte heller. Det går inte att fastställa när sidan senast är uppdaterad.
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Sida 34(38)
33 National Alliance

Organisation

National Alliance

Sökord vid träff

Kategori

Rasistisk

Region

USA, Amerika

Web adress

http://www.natvan.com/

Kommunikation chat eller övrig

Sidan har e-postfunktion.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Ingen tydlig funktion men e-post funktion
kan användas för att komma i kontakt med
organisation. Web-sidan säljer böcker, videos
och ljudband.

Medlemsrekrytering

Sidan har ett särskilt formulär som kan fyllas
i och skickas via vanlig post.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Sidan uppdaters dagligen

Sammanfattning

En web-sida för information och propaganda. Sidan erbjuder en mängd varianter för att nå ut
med sitt budskap. Man kan lyssna på ljudfiler, se på videoupptagningar samt läsa texter.
Medlemsrekrytering underlättas av att det finns ett särskilt formulär som kan fyllas i och
skrivas ut. Denna kan sedan bifogas ett mail men jag finner det ändå märkligt att
medlemsansökan inte kan ske online när man ser alla andra funktioner som sidan erbjuder.
Sidan har ingen funktion som underlättar för bidragsgivare men den omfattande försäljning
verksamheten kanske fyller denna funktion. Sidan uppdateras dagligen med ljud och bildfiler.
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Sida 35(38)
34 Posse Comitatus

Organisation

Posse Comitatus

Sökord vid träff

Kategori

Rasistisk

Region

USA, Amerika

Web adress

http://www.posse-comitatus.org/

Kommunikation chat eller övrig

Web-sidan har e-postfunktion, den har också
ett öppet web baserat diskussionsforum.
Dessa funktioner finns i den öppna delen av
web-sidan.

Möjlighet till kryptering

Inte i den öppna delen av web-sidan.

Möjlighet att sända bidrag

Inte i den öppna delen av web-sidan.

Medlemsrekrytering

Ja, sidan har en särskild e-post funktion för
potentiella medlemmar.

Lösenordsskydd

Ja, i princip hela web-sidan är dold bakom ett
lösenord. Tillgång till den delen kräver
medlemskap.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

2001-04-30

Sammanfattning

Den öppna delen av denna web-sida redovisar organisationens ideologiska bakgrund.
Information och propaganda kan läsas här. För att få tillgång till organisationens hela web-
sida krävs lösenord som erhålles vid medlemskap. Sidan har enkla funktioner för potentiella
medlemmar där i e-post används. Sidan har ett öppet web baserat diskussionsforum men för
att få dela av de andra funktioner som jag granskar krävs det ett medlemskap.
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Sida 36(38)
35 White Aryan Resistance

Organisation

White Aryan Resistance

Sökord vid träff

Kategori

Rasistisk

Region

USA, Amerika

Web adress

http://www.resist.com/

Kommunikation chat eller övrig

Sidan har en e-post funktion. Övrig
kommunikation med organisationen kan
endast ske via traditionella metoder som brev
och telefon.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att sända bidrag

Organisation har ett omfattande utbud av
regalier, böcker, videos och tidningar som
marknadsförs via sidan.

Medlemsrekrytering

Ingen tydlig funktion finns men e-post kan
utnyttjas.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Web-sidan är uppdaterad 2001-04-29

Sammanfattning

Web-sidan huvudsakliga uppgift är att sprida information och propaganda. Stor del av sidans
utrymme upptas till att redovisa organisationens ställningstaganden till ett tio-tal olika
företeelser. Organisationen har ingen utvecklad funktion för kommunikation utan använnder
sig av de traditionella metoderna e-post, brev och telefon. Ett omfattande utbud av regalier,
böcker, ljudband och videos marknadsförs via sidan. I övrigt underlättas inte för potentiella
bidragsgivare. Ingen funktion för medlemsansökan finns utan för detta ändamål kan e-post
funktionen användas. Sidan uppdateras regelbundet och senaste uppdatering är 2001-04-29.
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Sida 37(38)
36 World Church of the Creator

Organisation

World Church of the Creator

Sökord vid träff

Kategori

Rasistisk

Region

USA, Amerika

Web adress

http://www.creator.org/

Kommunikation chat eller övrig

Sidan erbjuder ett flertal funktioner för
kommunikation. Man kommunicera via e-
post med ett stort antal olika adresser
beroende på vilket ärende man har. Det finns
chatfunktion där du kan chatta med
representanter för organisationen. Du kan bli
medlem i ett flertal mailinglistor beroende på
intresse och inriktning. Det finns ett web
baserat diskussionsforum med undergrupper
för olika intressen. Slutligen så finns adresser
telefonnummer och i förekommande e-post
adresser till lokala grupper runt om i världen.

Möjlighet till kryptering

Nej.

Möjlighet att  sända bidrag

Sidan har en särskild del för försäljning av
regalier, böcker, videos, kläder med mera. I
denna sektion finns också möjlighet att online
insända bidrag till organisation.

Medlemsrekrytering

Medlems rekrytering sker online via
försäljnings delen på sidan.

Lösenordsskydd

Nej.

Nyhetsgrupp

Ingen uppgift.

Senast uppdaterad

Sidan uppdateras regelbundet och är senast
uppdaterad 2001-05-01

Sammanfattning

Denna sida är den mest utbyggda sidan som jag granskat. Den innehåller i princip alla de
funktioner som jag granskar. Kommunikationsmöjligheterna är många, allt från ett stort antal
e-post adresser via chat och webbaserade diskussionsforum till mailinglistor. Möjligheten att
kommunicera stannar inte vid web-sidans skara och den centrala delen av organisationen utan
är utbyggd till att även omfatta lokala organisation runt om i världen. Web-sidans del för
handel och rekrytering är väldigt omfattande och har en hör teknisk nivå, du kan bli medlem,
stödja organisationen med pengar eller handla regalier och propaganda material online via
ditt kredit kort. Sidans del för information och propaganda spridning är också väldigt
utvecklad, den sprids inte bara via sidan utan medlemmar och sympatisörer erhåller också
tips och idéer för hur de i sin tur skall sprida informationen vidare. Sidan uppdateras
regelbundet och är senast uppdaterad 2001-05-01.
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Sida 38(38)
37 ASALA

Organisation

ASALA

Sökord vid träff

Kategori

Ultra vänster

Region

Armenien, Europa

Web adress

http://www.armenians.com/asala/index.html

Kommunikation chat eller övrig

Möjlighet till kryptering Möjlighet att sända bidrag

Medlemsrekrytering Lösenordsskydd

Nyhetsgrupp Senast uppdaterad

Sammanfattning

Hemsidan stängd. Organisationens web-sida kan ej hittas.


