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ÖKAD AKTIVITET HOS HÖGEREXTREMA ORGANISATIONER I
VÄRMLAND
Stiftelsen Expos årsrapport 2012 om den rasideologiska miljön visade på 135 aktiviteter i
Värmland, vilket då var en minskning från 2011. Vid BFCs granskning av inrapporterade
aktiviteter under 2013 så har det skett en ökning med cirka 135 %, totalt 317 aktiviteter under
året.
2013 var ett år då högerextremismen var väldigt synlig i det svenska samhället och runt om i Europa. I
Sverige har flera uppmärksammade demonstrationer ägt rum under året. Det vi nog kommer att minnas
mest från 2013 är attacken som Svenska Motståndsrörelsen stod för när de attackerade en antirasistisk
demonstration i Stockholmsförorten Kärrtorp.
I Värmland har partiet Svenskarnas Parti (SvP) flyttat fram sina positioner och kommer också att satsa
stort under valet 2014 i flertalet kommuner i landet varav en i Värmland. Svenska Motståndsrörelsen
(SMR) har inte rapporterat så många aktiviteter under 2013, men det betyder inte att de inte finns i länet.
De finns men de är få, säger Peter Sundin på Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC).
För att få en än mer aktuell bild av hur det ser ut i Värmland så kartlägger FoU Välfärd Värmland på
uppdrag av Brottsofferjouren Värmland och BFC hur behovet av en avhopparverksamhet för personer
inom våldbejakande extremiströrelser, däribland högerextrema, ser ut i länet. Rapporten väntas klar
under hösten.
- Hur vi går vidare därefter beror på vad kartläggningen kommer fram till. Men när vi nu ser att
aktiviteterna har ökat så står det klart att vi måste arbeta mer förebyggande, men kanske också
stötta de som vill lämna de här miljöerna, säger Peter Sundin.
Årsrapporten för Värmland finner du här.
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