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Våldsbejakande extremism

FÖRORD
Den 7 januari 2015 är en dag vi kommer att minnas länge.
Dagen då den franska satirtidningen Charlie Hebdo utsattes för
ett terrorattentat som krävde tolv människoliv. Terrordåden under
dagarna som följde tog ytterligare fem människors liv. Det var ett
dåd av våldsbejakande extremister.
År 2013 såg vi den största mobiliseringen av nazistiska grupper
i Värmland sedan 1920–1930-talet. Antalet aktiviteter ökade
med 135 procent. Värmland är vid sidan av storstadsregionerna
ett län med många aktiviteter sett till storleken.

Våldsbejakande extremism har under bara några få år blivit
högaktuellt. Sverige har nu en nationell samordnare på området.
Flera projekt är på gång för att öka kunskapen och förebygga
våldsbejakande extremism. Hot mot demokratin ska tas på allvar
så vi ser positivt på att frågan har fokus.

Syftet med den här skriften är att föräldrar och lärare, och andra
intresserade, på ett kortfattat sätt ska få veta vad våldsbejakande
extremism är. Vilka organisationer finns? Hur blir en person
våldsbejakande extremist? Vad kan man som vuxen tänka på
i bemötande av personer, främst ungdomar, som ger uttryck för
intoleranta åsikter?

Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande, då det finns mycket
information att hämta om fenomenet våldsbejakande extremism.
Samtidigt är området inte alls så utforskat som vi skulle önska.
Vi ger en överblick och hänvisar sedan till fortsatt läsning för den
som är intresserad.

Våldsbejakande extremism

Skriften tar upp kort om den autonoma miljön, vit makt-miljön
och våldsbejakande islamistisk extremism. Vi lägger något mer
fokus på vit makt-miljön. Dels då det är den som syns mest och är
mest aktiv i Värmland, dels att vi på Brottsförebyggande Centrum
i Värmland har mest kunskap om vit makt-miljön och är ute och
föreläser och fortbildar inom det området.

Trots att vi jobbar med förebyggande arbete så är inte det den här
skriftens fokus. Den är istället tänkt att informera om vad våldsbejakande extremism är, då vi fått många frågor om det samt om
vilka organisationer som finns.
Ett stort tack till Skandia och Idéer för livet som gjort arbetet med
den här skriften möjlig.
Karlstad 18 februari 2015

Hans Olsson

Kimmie Åhlén

Peter Sundin

Tf ordförande,
Brottsförebyggande
Centrum i Värmland

Handläggare
Brottsförebyggande
Centrum i Värmland

Handläggare
Brottsförebyggande
Centrum i Värmland
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VAD ÄR
VÅLDSBEJAKANDE
EXTREMISM?
Våldsbejakande extremism innebär kortfattat ett förespråkande
av hot eller våld för att förändra statsskicket.
Inom de olika miljöerna; den autonoma miljön, vit makt-miljön och
den islamistiska extremistiska
miljön, finns det personer som verkar
mot det demokratiska systemets
grundläggande funktioner. Detta
innebär bland annat hot, våld
och trakasserier mot politiker på
olika nivåer, mot enskildas demokratiska rättigheter samt att planera
och genomföra terrorattentat.
Våldsbejakande extremistmiljöer
är hela tiden i rörelse. De förändras och utvecklas, uppkommer på
nya orter och försvinner på andra.

Våldsbejakande

Både material och handlingar kan
sägas vara våldsbejakande. Våldsbejakande innebär handlingar

som ger stöd till, uppmanar till
eller deltar i våldshandlingar som
är ideologiskt motiverade för att
uppnå ett mål eller gynna en sak.

Att vara våldsbejakande och våldsbenägen är inte samma sak. Det
är en viktig skillnad. En person
som stöttar eller uppmanar till
våld som andra begår kan vara
våldsbejakande även om personen
aldrig själv utövar våld. Personer
som begår våldshandlingar är
på samma sätt inte automatiskt
våldsbejakande.

Extremism

Extremism används av Säkerhetspolisen för att beskriva rörelser,
individer eller ideologier som
inte går med på en demokratisk

Våldsbejakande extremism

samhällsordning. När personer
använder extrema metoder för att
förändra samhället dit de vill så
kallas det också extremism.

Radikalisering

Att en person radikaliseras innebär att hen genomgår en process
– ett skeende – som leder till att
hen stödjer eller själv använder
ideologiskt motiverat våld för att
främja en sak. De som är en del av
våldsbejakande extremistmiljöer
har nästan alltid gått igenom en
radikaliseringsprocess.
Att en person utvecklar antidemokratiska värderingar eller
har extrema åsikter om politik
eller religion innebär inte en
radikalisering.

TÄNK PÅ!
Det är främst ungdomar som
lockas in i extremistmiljöer, men
den stora majoriteten av Sveriges
ungdomar tar avstånd från brottslighet som är politiskt motiverad.
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VÅLDSBEJAKANDE
EXTREMISM I SVERIGE
Omfattning

Autonoma miljön

Säkerhetspolisen i Sverige anger
att brott som är politiskt motiverade tilltar hos personer i extrmistmiljöer i åldrarna 15 till 19 år, för
att sedan avta ganska snabbt.
När det gäller våldsbejakande
islamistisk extremism rör det sig
istället om 15–30 års ålder då
flest radikaliseras.

Enligt Säkerhetspolisens senaste
siffror från 2013 är uppskattningen
att den autonoma miljön består av
cirka 100 personer som kan klassas
som våldbejakande. Det vill säga
personer som bedöms kunna
använda våld, hot och trakasserier
för att föra fram sitt budskap.

Det är generellt svårt att uppskatta
hur många det rör sig om. Alla
personer som är våldsbejakande
extremister utför inte brottsliga
handlingar eller kommer till myndigheternas kännedom på något
annat sätt. Det finns alltså ett
mörkertal. Här redovisar vi främst
Säkerhetspolisens uppskattningar.

Vit makt-miljön

Enligt Säkerhetspolisen rör det
sig även inom vit makt-miljön om
ett hundratal personer som de
bedömer kan använda våld, hot
och trakasserier för att föra fram
sitt budskap. Stiftelsen Expo gör
vidare en uppskattning att det
handlar om mellan 10 000–20 000
sympatisörer, 750–1 500 medlemmar, 500–1 000 aktivister (delar
ut flygblad, går i demonstrationer
och liknande) och cirka 100
beslutsfattare och ideologer.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande islamistisk
extremism
Inom den våldsbejakande islamistiska extremismen uppskattar
Säkerhetspolisen att det är runt
200 personer som kan använda
våld, hot och trakasserier för att
föra fram sitt budskap.

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen i Sverige har
i uppdrag att svara för den nationella säkerheten, skydda landets
demokratiska system och medborgarnas fri- och rättigheter. De
ska också förebygga och avslöja
brott mot rikets säkerhet och
motverka terrorism. Det är Säkerhetspolisen som följer de våldsbejakande extremistmiljöerna
och vet vilka personerna inom
dessa miljöer är. De ska vara den
sista instansen när det gäller
de här frågorna men är idag den
enda myndighet som jobbar
förebyggande.

Regeringens arbete

På senare år har arbetet med
frågor som rör våldsbejakande
extremism ökat. Regeringen presenterade 2011 en handlingsplan
mot våldsbejakande extremism
och 2014 utsågs Mona Sahlin,
före detta partiordförande för
Socialdemokraterna, till nationell
samordnare mot våldsbejakande
extremism. Mona Sahlins uppdrag

är att verka för att samarbetet
mellan olika myndigheter,
kommuner och organisationer
både lokalt, regionalt och nationellt blir bättre när det gäller de
här frågorna. Hon ska också jobba
för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och utveckla
förebyggande arbete.

Andra aktörer

Utöver Säkerhetspolisen och
samordnarens roll finns det idag
inga fler särskilda aktörer på
myndighetssidan som jobbar
med våldsbejakande extremism.

Däremot finns det många aktörer
lokalt som är och kan vara viktiga
för att just motverka, förebygga
och upptäcka våldsbejakande
extremism, bara de har kunskap.
Här kan vi nämna civilsamhället
med föreningar av olika slag där
många vuxna finns runt ungdomar,
skolan, socialtjänsten, fritidsverksamheter och föräldrar.

Bland övriga aktörer nationellt
hittar vi Expo, en stiftelse som
granskar och upplyser om högerextrema grupper samt Exit – Fryshuset, som ger stöd till personer
som vill hoppa av från vit maktmiljön. Vi på Brottsförebyggande
Centrum i Värmland arbetar med
frågan regionalt men finns också
med nationellt.
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GRUPPER OCH
ORGANISATIONER
De organisationer som nämns här bedöms av Säkerhetspolisen
som våldsbejakande extremistmiljöer.

AUTONOMA MILJÖN
Den autonoma miljön, eller den
extrema vänstern som den också
kallas, vill se ett klasslöst samhälle
utan någon auktoritet som styr.
Den autonoma miljön bedöms
inte vara ett direkt hot mot vårt
demokratiska statsskick men har
som avsikt att vara och är ett hot
mot delar av det demokratiska
systemet. Otillåten påverkan mot
till exempel myndighetspersoner,
politiker och enskilda är exempel
på angrepp som kan användas.
Hindret för deras idealsamhälle är
de kapitalistiska drivkrafter som
de anser styr i samhället.

Deras fiender är de som tvärtemot
dem själva vill begränsa invandringen och värna den svenska
etniciteten. Dessa återfinns inom
vit makt-miljön och de icke våldsbejakande ideologiska miljöerna
som också brukar kallas högerextrema. Mellan dessa miljöer
sker sammandrabbningar med
våld från båda sidor. Inom den
autonoma miljön kallas meningsmotståndare och de som de tycker
upprätthåller fascistiska strukturer för just fascister. Här kan
nämnas företagare och myndighetspersoner.

Våldsbejakande extremism

Anhängarna anser inte att den
demokrati vi har i Sverige idag
är tillräcklig. Idealsamhället är
ett jämställt och klasslöst samhälle där alla människor kan
leva tillsammans på lika villkor.
Ideologin är positivt inställd till
feminism och hbtq-rörelsen och
ser också positivt på invandring
och mångkultur.
Den autonoma ideologin kan
inte ses som en sammanhållen
ideologi. Istället finns olika
inriktningar som fokuserar på
olika sakfrågor, dock under
samma ideologiska paraply.

Antifascistisk aktion, AFA

Antifascistisk aktion,
AFA, är ett landsomfattande nätverk. Det
grundades 1993 som
ett svar på den ökande framfarten
av nazistiska grupper i Sverige.
AFA har ingen central styrelse
eller centrala representanter utan
varje enskild grupp agerar utifrån
sig själva och har sin egen agenda.
De vill genom revolution avskaffa
staten och den rådande samhällsordningen. Deras fokus ligger på
antifascism och kartläggning
av personer inom vit makt-miljön.
Hot och aktioner mot enskilda
personer är en metod som AFA
använder sig av. De ser polisen
som en fascistisk organisation.

Revolutionära fronten, RF
Organisationen
bildades efter
EU-toppmötet
i Göteborg 2001 och
har sina rötter i AFA. RF saknar en
central ledning och istället har de
olika lokala grupperna mer eller
mindre formella ledare. Det finns
tydliga regler för medlemskap och
även förhållningsregler. Organisationens mål är att samhället ska
störtas och ersättas med självständiga arbetarkollektiv som ska
styras med direktdemokrati. Ett
omedelbart delmål är att försvara
arbetarklassen mot angrepp.
Det kan gälla fysiskt våld från vit
maktmiljön eller förändringar
i arbetsrättslagstiftningen.
RFs medlemmar är mer våldsamma
än andra grupper inom den
autonoma miljön. De har bland
annat brutit sig in i och vandaliserat
meningsmotståndares bostäder
och misshandlat personer. På
sin Facebooksida har morden
på medlemmar i den nazistiska
organisationen Gyllene gryning
i Grekland hyllats.
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VIT MAKT-MILJÖN
Ideologin inom vit makt-miljön,
eller den extrema högern som den
också kallas, är påverkad av den
våldsamma skinhead-rörelsen
i England på 1980-talet. Målet
med samhället är ett etniskt lika
samhälle utan inslag av andra
kulturer. De ser människan som
indelad i raser. Det ser olika ut
hur mycket det betonas inom de
olika organisationerna. Miljön har
förändrats ganska mycket bara
under de senaste fem åren, med
nya organisationer och gamla
som upphört. Säkerhetspolisens
bedömning är dock att miljön
fortgår även om organisationerna
förändras och byter namn.
Många förknippar rörelsen med
den nationalsocialistiska ideologin
som också många anhängare tagit
till sig. Föreställningen om en
judisk konspiration och ett judiskt
inflytande som hotar den vita
rasen är en central tanke inom
miljön.
Vit makt-miljön har utvecklats
till att idag tala mer om ”kultur”
än ”ras” och beskriver sig istället
med ”patriotism” eller ”nationella
rörelsen”. Andra ord är ”nationalism”, ”etnopluralism”, ”etnonationalism” och ”identitär”.

Vit makt-miljön har enligt bedömningar varken avsikt eller förmåga
att skada eller på annat sätt agera
mot det demokratiska systemets
grundfunktioner. Däremot utgör
personer inom miljön ett hot mot
enskilda personer, ibland genom
brott med hatmotiv, även kallat
hatbrott.

Svenskarnas parti, SvP

Svenskarnas parti,
SvP, är en organisation
som är sprungen ur
det numera nedlagda
och öppet nazistiska Nationalsocialistisk front, NSF. När NSF
lades ner grundades ett nytt
parti som fick namnet Folkfronten. Folkfronten var kortlivad
och partiet bytte än en gång,
i november 2009, namn till
Svenskarnas parti.
Många medlemmar har valt att
följa med partiet under de olika
namnbytena till där partiet är
idag. I ledningen för SvP sitter
personer som även satt i ledningen
för NSF. Flera personer som
kandiderade för SvP till riksdagen
i valet 2014 är dömda för brott
kopplade till deras politiska
övertygelse.

Våldsbejakande extremism

Svenska motståndsrörelsen, SMR

Nordisk ungdom, NU

Svenska motståndsrörelsen, SMR,
bildades 1997 och är
enligt stiftelsen Expo
Sveriges våldsammaste nazistorganisation. SMRs föregångare
var organisationen Nationell
ungdom, som drog till sig personer
med anknytning till Vitt ariskt
motstånd, VAM. VAM rånade bland
annat banker och stal militära
vapen under 1990-talet. SMR
är en del av den Nordiska motståndsrörelsen där även Finska
motståndsrörelsen och Norska
motståndsrörelsen ingår.

Nordisk Ungdom,
NU, bildades 2010 av
personer som tidigare
var engagerade inom
Nationaldemokraternas ungdomsförbund. Dagens organisation har
ingen koppling till det tidigare
Nordisk ungdom som var ett
ungdomsförbund under Nationalsocialistiska arbetarepartiet.
Ledare inom partiet har under
2014 rest till Ukraina för att hålla
tal för högerextremister.

Organisationen har delat in landet
i sex zoner, som de kallar nästen.
Nästena styrs av en nästeschef.
Inom dessa finns lokala aktivistgrupper, så kallade kampgrupper.

Personer med anknytning till
SMR är dömda för en rad brott
med koppling till deras politiska
övertygelse, bland annat för
attacken mot den antirasistiska
demonstrationen i Kärrtorp
den 15 december 2013 som fick
mycket uppmärksamhet.
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VÅLDSBEJAKANDE
ISLAMISTISK EXTREMISM
Det är i huvudsak al-Qaida-ideologin som inspirerat den våldsbejakande islamistiska extremismen
i Sverige, eller den militanta
jihadismen som den också kallas.
Ideologin är global och attentat
mot civila ses som ett sätt att svara
mot ockupation av muslimska
länder, våld mot muslimer och det
som uppfattas som kränkningar
av islam.
Enkelhet är på olika sätt ett kännetecken för miljön. Västvärldens
fokus på materiella saker anses
förhatligt. Enkel klädsel och
livsstil i övrigt visar att de inom
miljön tar avstånd från detta.
När andra länder ockuperar eller
genomför annan påverkan på
muslimsk mark kan det motivera

angrepp av olika slag. Dessa
angrepp kan riktas både mot
regimer i muslimska länder, som
de inte anser står för den rätta
tolkningen av islam, eller mot
mål i Europa och USA. Här kan
terrorattacken mot satirtidningen
Charlie Hebdo i Paris den 7 januari
i år nämnas som exempel.

Inga tydliga grupperingar

Det finns inga organisationer
inom den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön i Sverige
utan mer eller mindre löst
sammansatta nätverk. Globalt
går det inte heller att prata om
några tydliga aktörer utan de
sammanslutningar som finns
är föränderliga och har olika
kopplingar till varandra.

Våldsbejakande extremism

Miljön bedöms vara ungefär
lika stor från år till år. Säkerhetspolisen menar att risken för
attentat utförda av enskilda
personer är störst inom den
våldsbejakande islamistiska
extremistmiljön.

Svenskar som reser utomlands

Det finns personer inom miljön
som tränas utomlands och som
deltar för islamistiska grupper
i konflikter runtom i världen.
För närvarande är det vanligast
med resor till Syrien. Omkring
300 personer har hittills rest dit
för att delta i strider för Islamiska
staten IS/Isis.

TÄNK PÅ!
Islamistisk extremism ska inte
förväxlas med islam som religion.
Inom miljön vantolkas islam för
att passa anhängarnas syften.
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LIKHETER MELLAN
MILJÖERNA
Underkänner demokratin.

Använder odemokratiska
medel i det de uppfattar som
kampen för idealsamhället.
Anser att det inte går
att använda demokratiska
metoder för att nå idealsamhället.

Idealsamhället uppfattas
vara det bästa för den stora
massan men utesluter också
människor.

Anser sig ha svar på alla frågor
och lösningar på de problem
de ser.
Anhängarna och i flera fall
också ledarna avgör vad som
är rättmätiga mål och medel
och anser sig ha rätt och
förmåga att avgöra detta.

Avsky mot rättsstaten med
polisen som vanlig måltavla
för attacker mot rättsstaten.
Detta är tydligast hos den
autonoma miljön.
Samhället utmålas som
i grunden ont.

Svart-vit världsbild med ett
tydligt ”vi och dom”-tänkande.
Den egna gruppen är de goda.
Etablerade medier ”går
fiendens ärenden”.

Våldsbejakande extremism

SKILLNADER MELLAN
MILJÖERNA
Skillnaderna går främst att finna
i hur de olika miljöerna motiverar
att det demokratiska systemet inte
är önskvärt. En annan skillnad
kan ses när det gäller synen på
kvinnor. Medan den autonoma

miljön är emot sexism och för
jämlikhet så ses kvinnor som helt
olika män i de andra två miljöerna.
Kvinnor beskrivs där snarast som
goda mödrar och omvårdare eller
som offer för fienden på olika sätt.

Autonoma miljön

Våldsam islamistisk
extremistmiljö

– Dagens demokrati bevarar
ett förtryck från kapitalismen.
– Representativ demokrati är
inte demokratisk nog.

– Rättssamhället bör vara styrt
av religiösa lagar som stämmer överens
med miljöns egna tolkning av islam.

TÄNK PÅ!

Vit makt-miljö
– Dagens demokrati är inte
önskvärd. Istället är ett auktoritärt
styre att föredra.

Att det går att se flera likheter
mellan miljöerna innebär inte att
alla kan bemötas på samma sätt.
Det krävs god kunskap om dem för
att på ett bra sätt möta människor
som befinner sig i eller är på väg in
i en våldsbejakande extremistmiljö.

| 17

18 |

Våldsbejakande extremism

VÄGEN IN
I EXTREMA MILJÖER
Radikaliseringsprocessen, det
skeende som en person går igenom
för att ta till sig en våldsbejakande
ideologi, har stora likheter oavsett
vilken av miljöerna vi talar om.
Det finns flera sätt att beskriva
den här processen på och forskningen är inte helt överens.
Det är svårt att säga vad som
spelar störst roll när någon utför
våld och när det gäller extremis-

tiskt våld så har det ännu inte
forskats tillräckligt för att kunna
säga något säkert.
TÄNK PÅ!
Att någon har radikala åsikter
betyder inte att hen är, eller är
i större risk att bli, våldsbejakande
extremist. Att vara radikal och
vilja förändra samhället är en
viktig del av att vara ung.

Processen kan ske åt två håll:
Tar till sig
en våldsbejakande
ideologi

Ser och
tolkar världen utifrån
ideologin

Ser och
tolkar världen utifrån
en ideologi

Får en uppfattning
att våld är vägen till
förändring

Våldsbejakande extremism

FYRA VÄGAR IN
När Brottsförebyggande rådet, Brå, och Säkerhetspolisen
samarbetat så har de tagit fram fyra vägar in i radikalisering.
En person som radikaliseras kan uppvisa olika kännetecken
som passar in på flera av dem.
Utagerarens väg

Familjens väg

Har ofta haft en problemfylld bakgrund med alkohol, droger, annan
kriminalitet eller trauma vid krig.
Det är ofta en ung person som
söker sin identitet och som aktivt
söker spänning. Hen kan då lockas
till våldsamma miljöer.

Personer som har familj där det
finns extrema åsikter kan få ungdomar att gå in i extrema miljöer.
Om inte den närmsta familjen
har extrema åsikter så finns det
ändå ett godkännande av familjen.
Detta är ofta personer som växt
upp med få kontakter med
personer som tycker annorlunda.

Grubblarens väg

Är en person som söker och letar
svar på frågor om livet. Söker inte
våld utan mer en intellektuell
väg in i extremismen. Är väldigt
engagerad i ideologin och är mer
skötsam än utageraren.

Kontaktsökarens väg

Behovet av en gemenskap och
närhet är det som är typiskt för
kontaktsökaren. Det kan vara mer
slumpen som avgör att personen
dras till en extrem grupp och
vilken det blir. Det är inte åsikterna som lockar.

TÄNK PÅ!
Radikaliseringen sker oftast efter att en person gått med i en
extremistisk grupp – det sker mellan person och grupp.
Politiken och ideologin blir viktigare när de befinner sig i gruppen.
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PUSH- OCH
PULLFAKTORER
Likheterna hos personer som
radikaliserats inom miljöerna har
ofta känslomässiga orsaker. När
forskningen ska förklara radikaliseringsprocessen så är det
”pushfaktorer” och ”pullfaktorer”
som lyfts fram.
Pushfaktorer är det som gör att
en person påbörjar en radikaliseringsprocess eller att den går
snabbare. Pullfaktorer är det
som gör att en person känner
sig lockad in i miljön eller gör att
hen stannar kvar.

Inga av faktorerna är orsaker
i sig till att en person går in i de
här miljöerna. Det finns många
människor som har samma upplevelser och känslor men som inte
blir våldsbejakande extremist.

De faktorer som räknas upp här är
alltså inte svar på varför personer
går in i miljöerna, men de hittas
hos personer som gått in i dem.
Det är Säkerhetspolisen som har
bedömt faktorerna som relevanta.

Våldsbejakande extremism

Pushfaktorer

Pullfaktorer

Upplever att det finns en
global orättvisa.

Har en känsla av makt eller
kontroll.

Upplever diskriminering av
sig själv eller andra.

Känner en social gemenskap
eller vänskap.

Upplever förtryck av folkgrupp, land eller religion.

Upplever utanförskap för
egen eller andras del.

Är identitetssökande eller
har svårt att kombinera flera
identiteter.
Söker mening i tillvaron.

Svåra eller negativa familjeförhållanden.

Har betydelse eller status
i gruppen.

Det finns en lojalitet mellan
medlemmarna i gruppen.
Är övertygad om att stå för
det goda och bekämpa det
onda.

De ideologiska argumenten
är övertygande.

Egna trauman eller tragedier.
Fascination för våld.

Söker spänning i tillvaron.
Låg självkänsla.

Engagerad i samhällsfrågor,
vill göra skillnad.
Besviken över att de demokratiska medlen inte ger
önskvärt resultat.

TÄNK PÅ!
Det går inte att peka ut en
enskild faktor som orsak till att
en person ansluter sig till en
våldsbejakande extremistmiljö.

| 21

22 |

Våldsbejakande extremism

INTERNET SOM ARENA
Internet är en viktig arena för
våldsbejakande extremistmiljöer.
Det är ett sätt att sprida ideologiskt material av olika slag eller
att söka och behålla kontakt med
likasinnade. Internet gör att det är
lätt att få sina åsikter bekräftade
av andra som tycker likadant.
I många fall kan omgivningen
motverka att en person radikaliseras, men en person kan också
radikaliseras via internet utan att
omgivningen märker något.

Att det finns och att en person
läser information om våldsbejakande extremism på internet är
inte en tillräcklig förklaring till att
personen radikaliseras, men det
kan vara en viktig pusselbit.

Vit makt-miljön har betydligt
fler webbsidor och besökare på
dessa än övriga extremistmiljöer.
Utöver webbsidor används sociala
medier som Facebook, YouTube
och Twitter.

MER LÄSNING
Statens medieråd (2013):
Våldsbejakande och
antidemokratiska budskap
på internet.

Våldsbejakande extremism

Webbsidor vit makt-miljön

Webbsidor autonoma miljön

svenskarnasparti.se | Svenskarnas partis officiella hemsida

antifa.se | AFA:s officiella
hemsida

arminius.se | Svenskarnas partis
webbshop, som säljer litteratur,
skivor, kläder, smycken, propaganda, filmer och så vidare

revfront.org | Revolutionära
frontens hemsida (mest aktivitet
på Facebook idag)

motgift.nu | Nätmagasin, WebbTV
och podcast (kopplad till SvP)

motpol.nu | Konservativ och
identitär tankesmedja

arktos.com | Identitärt bokförlag
nordisk.nu | Kan beskrivas som
extremhögerns ”facebook”

nordfront.se | Svenska/nordiska
motståndsrörelsens hemsida

nationell.nu | Nationalsocialistisk
nyhetssida

midgaardshop.com | En av
Sveriges äldsta distributörer av vit
makt-musik och kläder
metapedia.org | Högerextremt
uppslagsverk på nätet

thorsteinar.de | Tyskt klädmärke
med association till högerextrema
i Tyskland. Används ofta av högerextrema och nynazister.

motkraft.net | Hemsida för
extremvänstern där nyheterna
skrivs av besökarna

socialism.nu | Ett debattforum
för extremvänstern

bokcafet.se | Säljer böcker, filmer,
musik (har kopplingar till AFA)

Webbsidor våldsbejakande
islamistisk extremism

Det finns ingen aktiv webbplats
knuten till någon organisation för
miljön idag. De webbsidor som
finns är främst utanför Sverige.
Bloggar och användare i sociala
medier finns som sprider extremistiska budskap.
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TECKEN OCH SYMBOLER
VIT MAKT-MILJÖ
Det finns inga självklara tecken som innebär att en person
är på väg att bli våldsbejakande extremist. Att rita eller söka efter
symboler eller information av olika slag behöver inte heller betyda
att en person är eller är på väg att bli organiserad nazist.

Tecken
Några tecken som kan vara
en anledning att samtala med
ungdomen i fråga:

Ökat intresse för politiska
frågor som integration och
invandringspolitik (negativ
inställning till flyktingmottagande).
Olika ritade symboler på
papper och i skolböckerna.

Ett överdrivet intresse för
Nazityskland och dess politik.
Söker på internetsidor med
kopplingar till miljöerna.
Nya vänner (inget intresse
för de gamla vännerna).

Lyssnar på vit makt-musik.

Olika sorters symboler och
flaggor i rummet.

Prenumererar på eller köper
olika nazistiska eller rasistiska
tidskrifter.
Post från okända avsändare.

Ökad frånvaro från hemmet
på kvällar och helger (oftast då
propaganda delas ut).
TÄNK PÅ!
Att ungdomen slutar att prata om
sina åsikter eller tonar ned dessa
behöver inte betyda att hen släppt
åsikterna. Istället kan det vara att hen
märkt att det inte blir påtryckningar
från omvärlden om åsikterna inte
vädras för mycket utåt.

Våldsbejakande extremism

Symboler

Keltiskt kors dök upp i den nazistiska
miljön under andra hälften av 1900-talet.
Det användes som symbol istället för
hakkorset av olika grupper. Har nu fått
ett ”uppsving” när podradion ”Motgift”
använder sig av symbolen på några klistermärken med texten ”Familj Folk Fädnatro”.

Odalrunan används av nazister med
förklaring att den har koppling till hembygd
och fädernearv. Odal kommer från vad man
förr kallade odalbonde som var en bonde
som brukade och bebodde sin jord.

Livsrunan är en fornnordisk symbol
som symboliserar livet. Används idag av
den nazistiska organisationen Svenska
motståndsrörelsen (SMR), då med en
grön botten.

Varghaken är en symbol som står för
motstånd och användes i Tyskland som en
symbol mot politiken som tvingades på
Tyskland av segermakterna efter förlusten
i första världskriget. I Sverige användes
symbolen av den militanta nazistorganisationen Vitt ariskt motstånd (VAM) på
1990-talet. Används också nu av den
frivilliga bataljonen och högerextrema
Azov bataljonen i Ukraina där medlemmar
i Svenskarnas Parti varit och stridit.

TÄNK PÅ!

Skräckhjälmen används idag av
Svenskarnas parti (SvP). Symbolen, som
består av livsrunor som pekar i de fyra
väderstrecken, har en koppling till
fornnordisk tid då symbolen användes
för att sätta skräck i sina motståndare.

Användandet av symboler,
siffer- och bokstavskombinationer
är vanligare i yngre åldrar.Vit
makt-miljön i sig har tonat ned
sådant som symboler, frisyrer
och kläder. Symboler Expo Arkiv.
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Viktiga datum

Vanliga siffer- och
bokstavskombinationer

14 april

18

Gösta Hallberg-Cuulas dödsdag. Han
var under 1930-talet propagandachef för
Nationalsocialistiska partiet. Han stupade
1942 och har hyllats av nazister sen dess.

24 september
Ian Stuart Donaldsons dödsdag. Han
lade grunden för vit makt-musik i världen.
Han omkom i en trafikolycka 1993.

30 november
Karl XII dödsdag.

30 november
Corneliu Codreanus dödsdag. Han var
ledare för den fascistiska organisationen
Järngardet i Rumänien.

4 december
Birger Furugårds dödsdag. Han grundade
tillsammans med sina bröder Sveriges första
nationalsocialistiska parti i Värmland 1924.
Dog 1961.

9 december
Nazisten Daniel Wretström blir mördad
i Stockholmsförorten Salem. Salemmarschen
uppmärksammade tidigare årsdagen. Numera
arrangeras ”Manifestation mot svenskfientligheten”.

Står för första och åttonde bokstaven
i alfabetet alltså A och H, Adolf Hitlers
initialer.

88
Står för åttonde bokstaven i alfabetet
HH, vilket står för ”Heil Hitler”.

14
Står för de fjorton orden som myntades
av den amerikanska nazisten David Lane
”Vi måste säkra existensen för vårt folk
och en framtid för våra vita barn”.

wpww
Står för ”White Pride World Wide”

zog
Står för “Zionist Occupation Government”.
Ett vanligt namn som nazister använder sig
av för att förklara landets regering, som man
anser styrs av judar.
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BEMÖTANDE
Det bästa sättet att undvika våldsbejakande extremism är att förebygga, det vill säga förhindra, att
personer överhuvudtaget ansluter
sig till våldsbejakande extremistmiljöer. Ett förebyggande arbete
bör ske på flera nivåer och i samarbete mellan olika aktörer. Det är
inte enkelt och det kommer tyvärr
inte alltid att lyckas, men det är
vad både enskilda och samhället
tjänar mest på.
Om en person ger uttryck för
intoleranta åsikter eller visar
intresse för organisationer inom
eller med anknytning till miljön
så är det viktigt att kunna bemöta
personen på ett bra sätt. Grundläggande är att ha kunskap om
de olika våldsbejakande extremistmiljöerna.

Betona allas lika värde
Både hemmet och skolan har en
central roll att spela i formandet
av ungas värderingar och synsätt.
Att aktivt prata om demokrati och
allas lika värde är en viktig del.
Om en person vill lämna en våldsbejakande extremistmiljö så är
det också viktigt att prata om de
frågorna och finnas som ett stöd
i processen.

Engagera dig

Att vuxenvärlden engagerar sig
i ungdomars intressen och vad de
tycker om olika frågor är ett sätt
att fånga upp intoleranta åsikter
tidigt och ett sätt att utgöra en
positiv relation utanför miljön.
Ställ frågor om ungdomens
vardag, även på internet. Om en
ungdom är politiskt intresserad,
försök hjälpa hen att engagera sig
i demokratiska former.
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Tig inte ihjäl åsikter

Ha en dialog med andra vuxna

Att försöka tiga ihjäl en persons
åsikter kan ge hen bevis för att
hen har rätt, då ingen vill bemöta
åsikterna. Låt inte hemmet eller
klassrummet bli en fristad för
antidemokratiska åsikter. Bemöt
sakligt och hänvisa till eventuell
lagstiftning. Prata vidare med
personen privat om hen vill.

Prata med andra vuxna, lärare
och föräldrar, om du är orolig för
någon eller några ungdomar.
Genom att fler känner till de
ungdomar som kan befinna sig
i riskzonen så kan flera finnas
runt dem som ett stöd och som
positiva relationer.

Var påläst

Sätt dig in i de vanligaste uppfattningarna och åsikterna inom
miljön och bemöt dem sakligt
när det behövs. Det finns gott om
forskning att luta sig mot för att
bemöta myter och åsikter som
läggs fram som fakta. Tänk dock
på att det inte handlar om att
”vinna” en debatt, det kan snarast
få motsatt effekt.

Vänd inte ryggen

Fokusera på att det är åsikterna
du tar avstånd ifrån, inte personen
som ger uttryck för dem. Genom
att bemöta personen med respekt
och genom att visa att du finns
kvar så kan du utgöra en positiv
relation för personen. Positiva
relationer kan förhindra att en
person går in i en våldsbejakande
extremistmiljö och är viktigt när
en person vill lämna en sådan
miljö. Stå kvar och visa det.

Var en förebild

Ungdomar inom miljöerna har
förebilder inom dem. Dessa personer har oftast ledande roller inom
organisationerna. Det är därför
viktigt att vara en förebild med
sunda åsikter utanför miljön, som
förälder, lärare, fritidsledare eller
annan vuxen runt ungdomen.
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VÅR VERKSAMHET
Brottsförebyggande Centrum
i Värmland är en ideell förening,
partipolitiskt och religiöst
obunden, med uppgift att arbeta
för att förebygga brott och öka
tryggheten. Verksamheten
omfattar i första hand Värmland
och vi samarbetar med ett flertal
organisationer i länet och nationellt. Föreningen bildades 1995.

Vi kan också svara på frågor
om till exempel symboler eller
fungera som ett bollplank
i ert arbete.

Brottsförebyggande Centrum
i Värmland kan erbjuda föreläsningar och utbildningar om
våldsbejakande extremism, med
betoning på vit makt-miljön.

Vi driver också Antidiskrimineringsverksamhet och kan utbilda
inom mänskliga rättigheter och
diskrimineringsfrågor.

Föreläsningar och utbildningar

Inom ramen för området kan
vi erbjuda föreläsningar om de
högerextrema organisationerna
Svenska motståndsrörelsen och
Svenskarnas Parti, Life story med
personer om egna erfarenheter
från den högerextrema miljön
samt en föreläsning riktad till
unga om mytbildningar och vikten
av källkritik, inte minst i sociala
medier.

Ta gärna kontakt med oss.

E-post: utbildning@bfciv.se
Telefon: 054-18 05 80

Antidiskrimineringsverksamheten i värmland

Till oss kan personer vända sig
som upplever sig diskriminerade
eller trakasserade på grund av
kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.

E-post: diskriminering@bfciv.se
Telefon: 072-250 28 92
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Hemsidor
Brottsförebyggande Centrum i Värmland | www.bfciv.se
Brottsförebyggande rådet | www.bra.se
Cides | www.cides.fryshuset.se
Exit | www.exit.fryshuset.se
Expo | www.expo.se

Forum för levande historia | www.levandehistoria.se
Säkerhetspolisen | www.sakerhetspolisen.se
Teskedsorden | www.teskedorden.se

Toleransprojektet | www.toleransprojektet.se

Nationella samordnaren mot våldbejakande
extremism | www.samordnarenmotextremism.se
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Ring oss 054-18 05 80 Mejla oss info@bfciv.se
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Säterivägen 7, 653 41 Karlstad
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