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MINSKAD AKTIVITET MEN FLER
ORGANISATIONER I VÄRMLAND

RÖSTER

PÅ

HÖGEREXTREMA

Brottsförebyggande Centrum i Värmlands (BFC) granskning av Svenskarnas parti visar att antal
aktiviteter minskade från 312 stycken år 2013 till 215 stycken under 2014, en minskning med 31
procent. Samtidigt får partiet fler röster i valet 2014 jämfört med 2010 och syntes mer i media än året
innan.
2014 var ett år då högerextremismen var fortsatt synlig i Sverige och Värmland. Trots minskat antal
aktiviteter så gick Svenskarnas parti framåt i valet, de fick möjlighet att tala från scenen i Almedalen och
aktivister från högerextrema grupperingar åkte till Ukraina för att delta i väpnade strider. I Sverige har
också flera demonstrationer och möten i valrörelsen ägt rum under året. Dock går det inte att säga att
partiets valsatsning gav utdelning.
-

Trots att vi ser en minskning av partiets inrapporterade aktiviteter, ser vi samtidigt en
moderniserad rörelse som satsar mer på riktade kampanjer, studiecirklar,
informationsmöten och egna festivaler. De tar dock inte genom sin satsning i valet plats i
något kommunfullmäktige, säger Peter Sundin, handläggare på BFC.

SÄFFLE OCH KIL UTMÄRKER SIG
Inrapporterade aktiviteter minskade i majoriteten av länets kommuner, vi ser en ökning i Arvika, Forshaga,
Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle och Årjäng. Den största ökningen ser vi i Säffle kommun från 5 till 19
aktiviteter. Den största minskningen skedde i Kil, där vi ser en minskning från 29 till 3 aktiviteter, en
minskning med nästan 90 procent. Även i Karlstad genomfördes betydligt färre aktiviteter under 2014.
-

Vi är ett litet län så enskilda personer gör att det kan se väldigt olika ut från ett år till ett
annat, något som kan ligga bortom kommunernas kontroll. Det är därför det är viktigt att
kommunerna håller i, och gärna utökar, det förebyggande arbetet så att SvP eller andra inte
blir framgångsrika, säger Peter Sundin, handläggare på BFC.

-

På deras webbsida kan man se att ”aktiviteterna” rör sig om att ett par personer delar ut
klistermärken eller sätter upp en affisch. Som Säfflebo upplever jag att Svenskarnas partis
närvaro i Säffle knappt märks alls. Däremot ser jag det som mycket viktigt att vi jobbar med
projekt som toleransprojektet och kommunicerar en stark värdegrund om allas lika värde så
att negativa krafter inte får utrymme att växa sig starkare, säger Dag Rogne, kommunalråd
(C) i Säffle.

FLERA INITIATIV PÅ GÅNG I VÄRMLAND
Ett flertal initiativ har startats, eller planerar att starta, i Värmland under året. Åtta av länets kommuner
antingen utökar eller påbörjar att arbeta med Toleransprojektet, en pedagogisk och långsiktig metod för att
förebygga och motverka rasism och intolerans. Vidare har BFC ansökt om medel för ett utvecklingsprojekt
som syftar till att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism i Värmland samt har med stöd från
Skandia tagit fram en informationsskrift om ämnet.
-

Det är väldigt positivt att Värmland satsar på ett utökat och mer samordnat förebyggande arbete. Vi
behöver göra detta tillsammans för att det ska vara resurseffektivt och framgångsrikt, säger Hans
Olsson, tf ordförande, BFC.
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