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DE SVENSKA NÆTVERKEN
Misstänkt – men släppt på fri fot
Abdullah Muhammed Salman, 26 

m Abdullah
Muhammed Salman
misstänks för förbere-
delse till terrorism. 
26-åringen, bosatt 
i Köpenhamn, är släppt
på fri fot – och nekar
till anklagelserna.
Säger själv att han
bara hyrt ut sin
lägenhet till bekanta
och att han inte visste
något om det planerade attentatet mot Jyllands-
posten i Köpenhamn.

Greps i Stockholm i onsdags
Sahbi Zalouti, 37

m Greps i Järfälla norr
om Stockholm miss-
tänks för förberedelse
till terrorism mot 
Jyllandsposten 
i Köpenhamn i onsdags
och är nu häktad,
misstänkt för förbere-
delse till terrorbrott.
”Han förnekar bestämt
brott”, säger hans
advokat Elisabeth
Audell. Lärde känna Munir Awad i Pakistan. Känd av
Säpo sedan tidigare och dömdes 2009 till tio dagars
fängelse för att ha tagit sig in i Pakistan illegalt.

Misstänkt för terrorförberedelser 
Omar Abdalla Aboelazm, 30

m Misstänkt för för-
beredelse till terrorism
mot Jyllandsposten 
i Köpenhamn samt
brott mot vapen-
lagarna. 30-åringen,
bosatt i Stockholm, är
häktad, men nekar till
anklagelserna. Dömd
för: Misshandel, olaga
hot, ofredande och
sexuellt ofredande till
rättpsykiatrisk vård 2000. Dömdes till villkorlig
dom för stöld 2009.

Misstänkt för terrorförberedelser
Mounir Dhahri, 44

m Misstänks för 
förberedelse till 
terrorism  mot
Jyllandsposten 
i Köpenhamn samt
brott mot vapen-
lagarna. 
Den 44-årige stock-
holmaren är häktad,
men nekar till ankla-
gelserna. 
Dömd för: Misshandel
av sin sambo, misshandel av sin fru och olaga hot
och narkotikabrott.

Leder terrormilis – listad av FN
Fuad Mohamed Khalaf, 35

m Fuad Mohamed
Khalaf bodde tolv år 
i Sverige, efter att ha
kommit hit som asyl-
sökande 1992. Han
var imam i moskén 
i Rinkeby, men flyttade 
tillbaka till Somalia
2004. Fuad Mohamed
Khalaf leder nu al-
Shababmilisen och 
är terrorlistad av FN.

Inlåst på Guantánamo utan dom
Mehdi Ghezali, 31

m Greps med Munir
Awad i Pakistan 
i augusti 2009, 
i sällskap med Awads
sambo Safia Bena-
ouda och son. 
Sällskapet satt inlåsta
till oktober och
släpptes utan formella
anklagelser riktade
mot sig.
Ghezali greps i Paki-
stan 2002, spärrades in på ökända Guantánamo-
basen och släpptes 2004 utan att ha ställts inför
rätta.

Kopplas till al-Shababmännen
Munir Awad, 29

m Misstänkt för förbe-
redelse till terrorism
mot Jyllandsposten i
Köpenhamn samt brott
mot vapenlagarna.
Häktad, men nekar till
anklagelserna. Har
delat lägenhet med 
al-Shababmännen som
dömdes för stämpling
till terroristbrott i
december. 2007 greps
29-åringen vid Kenyas gräns och anklagades för att
ha stridit för den somaliska milisen. Greps också
2009 i Pakistan tillsammans med sin sambo och
son och Guantánamosvensken Mehdi Ghezali. Dömd
till samhällstjänst 2003 för våld mot tjänsteman,
försök till våld mot tjänsteman och förolämpning.

Dömd för stämpling till terrorbrott
Elias Billé Mohamed, 26

m Har varit skriven på
samma adress som
Munir Awad i Stock-
holm. Kopplingar till
somaliska terrororgani-
sationen al-Shabab.
Avlyssnades av Säpo
när han pratar om att
han vill bli martyr.
Dömd till fängelse i fyra
år för stämpling till 
terrorbrott i december.

Dömd för försök till mordbrand
Mensur Alija, 19

m Konstnären 
Lars Vilks upptäckte
den 15 maj i år att
någon försökt sätta 
eld på hans hus. 
Mensur Alija bränn-
skadade sig vid atten-
tatet och greps på
sjukhuset där han sökt
vård. Dömdes till två
års fängelse för försök
till mordbrand tidigare
i år.

Mordhotat Lars Vilks
Abu Zaidbu Zaid

m En al-Shabab-
medlem, som kallar 
sig Abu Zaid, har
mordhotat konstnären
Lars Vilks. 
I en video på nätet,
inspelad på en gammal
arena i Somalias
huvudstad Mogadishu,
framförs hoten på
svenska: ”Det som
väntar dig är hals-
huggning”. Säpo utreder hotvideon med den
maskerade mannen.

TERRORISTERNAS M˚LTAVLA
m Konstnären Lars
Vilks teckning av
profeten Mohammed
som en rondellhund
orsakade ett
ramaskri över stora
delar av den
muslimska världen. Nu är han en
levande måltavla för terrorgrupper som
al-Qaida och al-Shabab. Nämndes 
i självmordsbombarens Taimour
Abdulwahabs brev till Säpo.

Sprängde sig till döds i Stockholm
Taimour Abdulwahab, 28

m Växte upp i Tranås
men radikaliserades
under sin tid i den 
brittiska staden Luton.
Har kopplats till 
terrororganisationen 
Islamiska staten i Irak.
Slog till i Stockholm
den den 11 december 
i år då han först
sprängde sin nyköpta
bil som lastats med
gasoltuber. Vid Bryggargatan utlöstes sedan
Abdulwahabs bombbälte. Han blev terroratten-
tatets enda offer.

Planerade terrordåd i Danmark
David Headley

m Amerikanen David
Headley planerade ett
attentat mot Jyllands-
Posten – och träffade
den 49-årige affärs-
mannen i Stockholm
för att få med honom
på planerna. Headley
besökte Köpenhamn
två gånger under 2009
för att kartlägga 
Jyllands-Posten, innan
han greps i Chicago efter den sista resan. Headley
har erkänt att han också varit med i planeringen av
Bombaydådet 2008.

Pekas ut som spindeln i nätet
49-åringen

m Den svenske
affärsmannen pekas
av terrorexperter ut
som spindeln i nätet
för militanta islamister
i Sverige. 
Har haft möten 
med den ökände 
terroristen David
Headley som plane-
rade terrorattentatet 
i Bombay då 195 
personer dog (bilden). Är ostraffad men har över-
vakats av Säpo sedan attentatet mot World Trade
Center.

Livstids fängelse för terrorbrott
Usama Kassir, 43

m Usama Kassir,
från Göteborg, 
dömdes i New York
2009 till livstids 
fängelse för terror-
brott.
Kassir greps 
i december 2005,
misstänkt för att ha
drivit ett utbildnings-
läger för terrorister 
i Oregon i slutet av
1990-talet. Svensken sitter nu i isolering på ett
fängelse i Colorado. 

TERRORISTERNAS M˚LTAVLA
m Den danska tid-
ningen har efter publi-
ceringen av den danska
tecknaren Kurt Wester-
gaards karikatyrer av
profeten Mohammed
dragit på sig de mili-
tanta islamisternas vrede. Terroristen
David Headley planerade ett attentat
mot tidningen – liksom de fyra svenskar
som greps i onsdags misstänkta för 
förberedelse till terrorism.

Ledare inom al-Qaida före sin död
Mohamed Moumou, 43

m Mohamed Moumou
invandrade till 
Sverige från Marocko
på 80-talet och blev
sedan svensk med-
borgare. 
Han övervakades av
Säpo på grund av sina
kopplingar till en 
militant grupp 
i Marocko. Dog i eld-
strider med ameri-
kanska trupper i Irak där han kom att bli al-Qaidas
näst högste ledare.

Dömd för terrorbrott i Bosnien
Mirsad Bektasevic, 23

m Den 23-årige Kung-
älvsbon dömdes 2007
för terrorbrott, olaga
vapeninnehav och våld
mot tjänsteman av en
internationell domstol 
i Bosnien till fängelse 
i drygt 15 år. Straffet
sänktes till åtta år och
fyra månader i högre
instans. Mirsad Bekta-
sevic, som förberedde
ett attentat, avtjänar sitt straff i Sverige och kan
snart bli frigiven.

Dömd för stämpling till terrorbrott
Mohamoud Jama, 23

m Nära vän till Elias
Billé Mohamed och 
har kopplingar till 
al-Shabab. Efter att
han gripits av Säpo
hittade polisen en
självmordsdikt i hans
dator. Drömde om att
dö en martyrdöd ihop
med sin 18-åriga fru 
i en självmordsattack 
i Somalia. Dömd till
fängelse i fyra år för stämpling till terrorbrott 
i december år 2010.

Dömd för försök till mordbrand
Mentor Alija, 21

m Efter attacken 
mot Vilks hus i maj
2010 hittade polisen
Mentor Alijas jacka på
platsen – med till-
hörande identitets-
handlingar. 
Vistades på moskén 
i Malmö och radikali-
serades före attentatet
mot Vilks. Dömdes till
tre års fängelse för
försök till mordbrand tidigare i år.
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