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Verksamhetsberättelse 2016 
 

Nedan följer en redogörelse för aktiviteter som centrets föreståndare, Professor Iain 

Cameron, och biträdande föreståndare, Docent Heléne Lööw, har haft under 2016. 

Uppdelning av aktiviteterna följer verksamhetsplanens uppdelning, dvs forskning och 

forskningsansökningar, utbildning och kunskapspartner.  

 

Forskning 
Iain -Polis- och straffrättsligt relaterade publikationer 

EU anti-terrorist sanctions, in Mitsilegas, V., Bergström M. and Konstadinides T. (eds). 

Research Handbook in EU Criminal Law, Elgar, 2016. 

Oversight of Intelligence Agencies: The European Dimension in Z. K. Goldman and S J. 

Rascoff (eds), Global Intelligence Oversight: Governing Security in the Twenty-First 

Century, OUP, 2016. 

Report on the Democratic Oversight of Signals Intelligence Agencies, pages 55-95 of 

Mass Surveillance: Who is watching the watchers, Council of Europe Press, 2016 

Telecommunications interception in Sweden, in Ulrich Sieber and Nicolas von zur Mühlen 

(eds.), Access to Telecommunication Data in Criminal Justice: A Comparative Analysis of 

European Legal Orders, Max Planck, Berlin, 2016 (611-646). 

 

 

 

Heléne Polis- och straffrättsligt relaterade publikationer  

(med Mattias Gardell) Rapport till Samordnaren mot våldsbejakandeextremism rörande 

attentat mot flyktingförläggningar, symbiosen mellan våldsagitation på nätet och vad som 

händer i lokalsamhället, samt ”lone wolf” aktörer.   

Forskningansökningar 
Iain  

Ansökan till Vetenskapsrådet, Signalspaning i jämförande perspektiv,  014-43244-111283-

15, beslut: beviljat november 2016 

Ingick i internationell ansökan till Nordforsk om övervakning, ansökan, juni 2016, beslut, 

beviljat, november 2016 

 

Heléne 

Ansökan till Vetenskapsrådet, Arga vita män, (25%) beviljat november 2016  



Utbildning mm 
 

Iain  

Undervisning i kursen Polisrätt 

Undervisning i kursen extremism och samhällsskydd i ett historiskt perspektiv – inom 

modern historisk master 

Undervisning i kursen Straffrätt 

Undervisning i kursen Criminal Law Theory  

Ledamot i betygsnämnd doktorsavhandling om skydd för databehandling och nationell 

säkerhet, Köpenhamns universitet, 25 februari 

 

Heléne 

Deltagit i utbildningar om extremism som polisen har - dessa gäller källhanterare, 

instruktörer och SPT  

Kursen extremism och samhällsskydd i ett historiskt perspektiv – inom modern historisk 

master  

 

Kunskapspartner, konferens deltagande mm  
 

CPF evenemang 
Seminar den 25 april om extremism/terrorism och preventiva åtgärder, extremism med fokus 

på ideologi, strategier, rekrytering och aktuell lagstiftning. Diskusssion av Segerstedtinstitutet 

vid Göteborgs universitets rapport "Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad 

våldsbejakande extremism" samt två pågående undersökningar ”Våld löser alla problem om 

du slår hårt nog.” En studie av ensamvargar, ledarlöst motstånd och symbiosen mellan 

organiserad och oorganiserad politisk våldsbrottslighet i vit makt-relaterade, 

ultranationalistiska och radikalislamistiska miljöer i Sverige (Gardell, Lööw), och ”Lokalt 

förankrad rasism”, Segerstedtinstututet.   

konferens anordnat tillsammans med Säkerhetspolisen den 29-30 september 2016 om 

terrorism, paneldiskussioner om teknologiska innovationer i utredande av terrorism, 

Hantering av lågintensiv terror - symbiosen mellan organiserat – oorganiserat/ansvar och 

medel, Terrorresor och lagföring av terror-handlingar som har skett utomlands, Den 

islamistiska terrorns teologiska rötter och Vägen framåt – vad behöver vi veta mer om, och 

varför? (80 deltagare) 

Seminar den 20 oktober med Riksrevisionen för att diskutera Riksrevisionens utkast till 

rapport om Polismyndighetens hantering av tillfälliga gränskontrollerna  

Andra aktiviteter 
 

Iain  

Vittnesmål till det brittiska parlamentsutskottet om mänskliga rättigheter om det nya 

lagförslag om övervakning, 27-28 april 

Ingick i Venedigkommission delegation till polska riksdagen, regeringskansliet, 

Riksåklagare, Polismyndigheten, för att utreda den nya polska lagar om övervakning, 28-

29 april  

Skandinavisk-svensk straffrättsligt forum, Glasgow, 6-8 maj  



Vendigkommission plenarmöte, antagande av yttrande om de polska lagar om övervakning 

mm, 10-11 juni, Poland - Opinion on the Act of 15 January 2016 amending the Police Act 

and certain other Acts, adopted by the Venice Commission at its 107th Plenary Session 

(Venice, 10-11 June 2016) on the basis of comments by Mr Iain CAMERON (Member, 

Sweden), Ms Regina KIENER (Member, Switzerland), Mr Ben VERMEULEN (Member, 

the Netherlands) CDL-AD(2016)012-e 

European Society of Criminology, Münster, Tyskland, talare, panel om polisreform, 19-21 

september 

Moderator, Panel on terrorism, SIPRI konferens, Safe Cities, Stockholm 15-16 September 

Talare, konferens anordnat för att fira 40 år av Statens inspektion för 

underrättelseverksamhet, Stockholm 27 oktober, 

Talare (keynote address), i konferens anordnat av den rumänska domarförbund om 

nationell säkerhet, Bucharest, Rumänien, 30-31 oktober 

Ingick i Venedigkommission delegation till Moldovas riksdag, regeringskansliet, 

Riksåklagare, Säkerhetspolis, för att utreda den nya Moldoviska lagar om övervakning, 1-3 

november 

Vendigkommission plenarmöte, antagande av yttrande om de moldoviska lagar om 

övervakning mm, 9-10 december, Republic of Moldova - Joint Opinion of the Venice 

Commission and of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of 

the Council of Europe on the Draft Law N°161 amending and completing Moldovan 

Legislation in the field of Cybercrime, adopted by the Venice Commission at its 109th 

Plenary Session (Venice, 9-10 December 2016), on the basis of comments by Mr Iain 

CAMERON (Member, Sweden) Mr Jørgen Steen SØRENSEN (Member, Denmark) Mr 

Ben VERMEULEN (Member, the Netherlands) Mr Ian LEIGH (Expert DHR, Human 

Rights National Implementation Division, United Kingdom) Ms Sophie STALLA 

BOURDILLON (Expert DHR, Media Co-operation Unit, United Kingdom Ms Ioana 

ALBANI (Expert DGI, Cybercrime Division, Romania) Ms Cristina SCHULMAN (Expert 

DGI, Cybercrime Division, Romania) CDL-AD(2016)039-e 

 

Medlem i Polisens etiska råd 2016 (tre möten under 2016) 

 

Heléne 

Rättsväsendets Hatbrotts konferens, för att ta fram en ny strategi för att bekämpa hatbrott , 

denna hölls i oktober och jag ingick i gruppen som planerade denna.  

Talare vid konferens om flyktingpolitik arrangerad av dansk - svenska kulturfonden mars 

16  

 Presenterat verksamheten och föreläst för personal på kulturdepartementet april 16  

 Presenterat verksamheten och föreläst vid Segerstedt institutet Göteborgs universitet april 

16  

Presenterat aktuell forskning i Almedalen i regi av samordnaren juli 16  

deltagit i en paneldebatt om våldsbejakande extremism och prevention vid en konferens 

anordnad av Nordiska Ministerrådet september 16  

Talare vid Kungliga vetenskapsakademin konferens om kritiskt etiskt tänkande inom högre 

utbildning  oktober 16  

Talare vid Norska diskrimineringsombudsmannen hatbrottskonferens november 16  

Sessionsledare vid rasismforskningscentrats konferens Rasismforskningens utmaningar i 

Uppsala november 16  

Har skrivit ledarkrönikor i Bohusläningen samt artiklar i Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Göteborgsposten, Svenska Kommitten mot antisemitism, Feministiskt 

Perspektiv. 


