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KARTLÄGGNING AV VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM I VÄRMLAND
Brottsofferjouren Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland har beviljats medel från
Ungdomsstyrelsen för att kartlägga behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i länet
för personer inom våldsbejakande extremism.
Värmland sticker ut i nationella kartläggningar vad gäller aktiviteter inom våldsbejakande
extremistmiljöer, främst på högerkanten, med många aktiviteter sett till länets storlek. Inom EU och på
nationell nivå kraftsamlar man för att motverka våldsbejakande extremism och det är angeläget att veta
hur situationen ser ut lokalt och regionalt.
- Det krävs individuellt stöd till de personer som vill lämna våldsamma och extrema miljöer.
Innan en verksamhet för att stödja avhoppare kan bli aktuell i Värmland så måste vi dock
veta hur behovet ser ut, annars riskerar de åtgärder som sätts in att bli verkningslösa,
säger Peter Sundin på Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC).
- Brottsofferjouren har också ett förebyggande uppdrag så för oss är det värdefullt med det
här projektet, säger Monica Ekström, ordförande för Brottsofferjouren Värmland.
Uppdraget att genomföra kartläggningen har lagts på FoU Välfärd Värmland på Karlstads universitet.
FoU:s grundläggande verksamhetsidé är att befrämja kunskapsutveckling inom socialtjänsten i Värmlands
län och idén är grundad på ett samspel mellan forskning, utvecklingsarbeten och praktik. Resultatet från
kartläggningen väntas bli klart under hösten 2014.
Projektet är angeläget som ett led i arbetet med att minska antalet personer i våldsbejakande miljöer.
Målet är att resultatet från studien kommer bidra med ny kunskap som sedan kan användas i diskussioner
om avhopparverksamhet, både nationellt och internationellt, säger Sara Johansson på FoU Välfärd
Värmland.
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