Medierna kan och
bör spela en viktig
roll i samhällets
försvar mot militant fascism. >> 2–3

LÖRDAG 22 MARS–tISDAG 25 MARS 2014

FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/TT

POSTTIDNING A. RetuR: FRIA tIDNINGAR eK FÖReNING, Box 2034, 128 21 SKARpNäcK

FOKUS: ANTIRASISM
Det rasistiska klottret ökar men
möter motstånd i många former. Klottret är en avspegling av
det politiska samtalet på andra
arenor, skriver Benke Carlsson,
kommunikationsstrateg. >> 13
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DEBATT
Att bekämpa fascismen kräver närvaro på de platser
där de fysiska hoten är som
störst – och därmed beredskap till självförsvar, skriver
Nathan Hamelberg. >> 15
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en våg av antirasistiska manifestationer och organisering har svept över Sverige sedan attacken mot en manifestation i Kärrtorp i december.
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Temanummer:

Det antirasistiska motståndet
Efter den senaste tidens nazistiska våld gör Fria Tidett demokratiskt samhälle, vi tittar på lokal organiseningen ett temanummer om antirasism. Vi lyfter fram ring som verktyg i kampen mot nazism och uppmärkpersoner som trots hot och våld fortsätter kampen för samar det utbredda högerextrema våldet i Europa.

Mathias Wåg: ”Vi är Kärrtorp och Möllan” >> 11
Lokal organisering viktig för motståndet >> 10

Foujan Rouzbeh: ”Antifascism är inget jag väljer” >> 7
Högerextrem mordvåg i Europa >> 8–9
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aktiviteter genomfördes av
den rasideologiska rörelsen
under 2013, enligt Expos årsrapport
”Intolerans13”. det är en ökning med
28 procent jämfört med 2012. majoriteten av verksamheten består av lygbladsutdelningar, torgmöten och sociala aktiviteter.
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I så många kommuner ställer nazistiska svenskarnas parti upp i val det här
året. Partiet stod ensamt
för 70 procent av aktiviteterna inom
den rasideologiska rörelsen förra året,
enligt Expo. I förra valet ick partiet ett
lokalt mandat i grästorp, men förlorade
det eftersom dess kandidat inte bodde
i kommunen. Partiet förespråkar bland
annat dNa-tester av politiker för att
kontrollera att de är ”etniskt svenska.”

30

Nazisten Daniel Höglund (till vänster)
valdes in i kommunfullmäktige i GräsFOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT
torp 2010.

av kandidaterna på sverigedemokraternas riksdagslista
är dömda för brott. En av dem
är roger Hedlund, distriktsordförande i gävleborg, som 2001 dömdes
för misshandel tillsammans med kända
nazister, enligt aftonbladet.

6

Fria Tidningen är en frihetlig nyhetstidning som vill
bidra till en utveckling mot ett friare, öppnare samhället. Vi på Fria Tidningen äger vår tidning själva genom mediekooperativet Fria Tidningar. Vi tar gärna emot tips och idéer!
Postadress: Fria Tidningen, Fria Tidningar ek förening,
Box 2034, 128 21 skarpnäck
Webb: www.friatidningen.se, facebook.com/fria.nu
twitter.com/friatidningar
KUNDTJÄNST pren@fria.nu, 077-550 11 00
Telefontider: mån 15.00–18.00, tis–fre 09.00–12.30
ANNONS annons@fria.nu, 08-6008090
REDAKTION
Chefredaktör & ansvarig utgivare:
Per Björklund sicking, red@fria.nu
Tips: tips@fria.nu, 08-600 80 84
Synpunkten och Debatt: Per Björklund sicking
Inrikes vik: Nina ahlén Utrikes: martin Holmquist
Kultur: Kristian Borg Fritid: mathilda andersson
Fria Tidningen ges ut av mediekooperativet Fria Tidningar ek.
förening. För beställt material köper Fria Tidningar all förfoganderätt, möjlighet att välja distributionsform och publicera
det i företagets samtliga produkter (se www.friatidningar.se)
inklusive att skriva om texter till lätt svenska för publicering i
sesam och Nyhetstidningen samt dess hemsidor. Publicerat
material inns också tillgängligt hos Infopaq. Vi ansvarar ej för
insänt, ej beställt material. den som sänder in obeställt material medger elektronisk lagring och publicering enligt ovan.
ISSN: 1654-9449 Tryckeri: V-TaB Tidningen trycks på miljövänligt papper. Upplagan är Ts-kontrollerad.

Vi kommer aldrig
– därför gör
vi ett temanummer om
antirasism

V

åldsdåden i Malmö på in
ternationella kvinno
dagen har åter fört upp
den svenska naziströrel
sens ökade aktivitet på dagordning
en. Stiftelsen Expos årsrapport Intolerans13 som släpptes i veckan gav
ytterligare bränsle åt debatten. Här
talas om ”den största mobilisering
en av den nazistiska rörelsen sedan
andra världskriget”.
För den som har följt de militan
ta fascisternas aktivitet det senas
te året kommer det inte som någon
överaskning. Bara några veckor inn
an den uppmärksammade attack
en mot en antirasistisk manifesta
tion i Stockholmsförorten Kärrtorp
i december skrev Fria Tidningen om
Svenska motståndsrörelsens inbland
ning i en rad våldsdåd under året
och deras deltagande i ett ”militärt”
träningsläger i Ungern – som rörel
sen själva skröt om på sin hemsida.
Att nazistiska Svenskarnas parti
– tidigare Nationalsocialistisk
front – trappat upp sin aktivitet det
senaste året kan inte heller ha und
gått någon. I november ick parti
et uppmärksamhet efter att partiet
”förseglat” lera tidningsredaktio
ner i Jönköping och Dalarna med
blågula band och satt upp skyltar
där tidningarna anklagats för att
sprida ”svenskientlig propaganda”.

DeT äR NATURLIGTVIS inte en
slump att högerextremister ger sig
på medier, och det beror inte bara
på att de är hatade måltavlor som
representanter för det ”mångkultu
rella samhället”. Förmodligen hand
Här har medierna ett viktigt an
lar det lika mycket om att ingenting
svar. Storstadsixeringen har säkert
ger uppmärksamhet så snabbt som
bidragit till att upptrappad nazistisk
hot mot journalister. Så kan man,
aktivitet på mindre orter kunnat
med enkla medel, bygga en hype
undgå de största mediernas radar.
kring sin rörelse.
Okunskap om de här rörelsernas be
Många reagerar också spontant
redskap och kapacitet
på sådana händelser
med att inte vilja
Vad talar att ta till våld kan ock
så ha spelat in. Kanske
ge nazisterna precis
egentli
också rädsla.
vad de vill ha: det
gen för
vill säga mer upp
märksamhet. Det
att vålds MeR PROBLeMATISKT
är en naturlig reak
är att våldsincidenter
förhärli
tion. Men efter den
där nazister är inblan
gande rasis dade ofta pressas in i
senaste tidens vålds
tiska rörelser kan
dåd måste den lo
en färdig mall av ”bråk
giken ifrågasättas.
mellan extremister”.
tigas ihjäl?
Vad talar egentligen
Men det som av vissa
för att våldsförhär
uppfattas som en ”neu
ligande rasistiska rörelser kan tigas
tral” beskrivning som kan tillgripas
ihjäl? Tvärtom kunde kanske lera
när det exakta händelseförloppet
av de senaste våldsdåden ha förhin
faktiskt inte är känt kan i värsta fall
drats om samhället tagit hotet på
bidra till att skyla över högerextre
allvar i ett tidigare skede.
misters medvetna provokationer.

Lika problematisk är de senaste
årens intensiva debatt om rappor
tering kring Sverigedemokraterna,
som förlyttat positionerna för vad
som är ett acceptabelt språkbruk
för journalister. Det absurda beslu
tet att stänga av komikern Soran
Ismail från medverkan i Sveriges ra
dio på grund av hans kritik av Sve
rigedemokraterna visar vilken åter
vändsgränd den diskussionen har
fört oss in i.
ATT SVeRIGDeMOKRATeRNA sedan
inträdet i Riksdagen gått från att
kallas ”rasistiskt” till ”invandrings
kritiskt” avspeglar mer än synen på
ett enskilt parti. Det har också öpp
nat ett utrymme för det mer mili
tanta Svenskarnas parti att lansera
sig som ett radikalare parlamenta
riskt alternativ, och generellt ökat
acceptansen för en diskurs om det
”mångkulturella samhället” som är
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att tiga

Söndagens demonstration mot rasism och fascism i Malmö. Chansen att springa på
en antirasist ökar förhoppningsvis dag för dag, skriver Sara Falkstad Byrne.

SYNPUNKTEN: Antirasism

Att mötas räcker inte

K

ort efter de nazistiska våldsdå
det i Malmö läser jag en arti
kel i DN där en forskare i psy
kologi säger att möten är bäs
ta medicinen mot fördomar. Det inns
en grundläggande evolutionär meka
nism som gör att vi allierar oss med
människor som tillhör samma grupp,
och därför reagerar negativt mot an
dra. Den goda nyheten är att denna
rädsla kan brytas av positiva erfaren
heter.

FörsT TäNKEr JAG: Bra att någon på

Elever, föräldrar och personal på Vasa real i Stockholm demonstrerade mot rasism och nazism efter
att skolan utsatts för nazistiskt klotter.

gemensam för den rasistiska rörel
sens olika förgreningar.
TIDEN För äNGsLIGT analyserande

är över. Medierna kan och bör spe
la en viktig roll i samhällets försvar
mot militant fascism. Ett aktuellt
bevis på det är Upsala nya tidnings
granskning av polisens hantering
av en incident i Uppsala förra året
när Svenska motståndsrörelsen de
lade ut lygblad och en förbipasse
rande blev svårt misshandlad. Tack
vare tidningens granskning har po
lisen nu beslutat att återuppta ut
redningen, som lades ner utan att
vittnen hörts och existerande ilm
material granskats.
Den sortens journalistiskt fotar
bete och det arbete som stiftelsen
Expo eller det oberoende grävarkol
lektivet Researchgruppen bedriver
med att kartlägga högerextrema rö
relser är en grundbult i försvaret

av ett öppet och demokratiskt sam
hälle – den kampen är alltför vik
tig för att lämnas åt politiker och
rättsväsende.
MEN ATT GrANsKA demokratins

talar kraften i mötet. Att nya erfaren
heter kan bryta de mest nedärvda före
ställningsmönster hos varelser som
oss, rädda för det okända, för främling
en, för saker vi inte förstår.
Men så tänker jag vidare. Jag vill inte
förminska människan till endast ett
djur av drifter, vars främlingsientlig
het botas likt spindelfobi. Vi är kultu
rella och sociala varelser, förmögna att
skapa och omskapa vår värld. Kapa
bla såväl att mötas och inna likheter,
som att konstruera skillnader och seg
regera.

iender räcker inte. Medier kan ock
så spela en en annan roll: nämligen
som arena för de många antirasistis
ka initiativ som nu växer fram i Sve
rige. Som en av många plattformar
där människors erfarenheter av den
antirasistiska kampen samlas och
berikar varandra.
Därför har vi gjort
ett temanummer om
antirasism.
För att visa att vi
är många ler –
och vi kommer
aldrig att tiga.

JAG TäNKEr På MäN som är gifta med

PEr BJörKLUND
Chefredaktör

thailändska kvinnor och ändå är rasis
ter. Jag tänker på ”lera av mina bäs
ta vänner är invandrare” och på ”jag

JAG TäNKEr På Malin Anderssons do

kumentär ”Belfast girls” från 2006, där
två lickor resonerar om hur man ser
skillnad på protestanter och katoliker.
Nog är det så att protestantiska lickor
har håret uppsatt oftare, medan katoli
ker bär sitt utsläppt? Jag tänker på För
intelsen: inte ett stamkrig mot främ
lingar som plötsligt hotade den egna
gruppen, utan en etnisk rensning ut
förd av grannar, kollegor och vänner.
Jag tänker på det forna Jugoslavien.

har varit utbytesstudent hos en svart
familj”. Och jag tänker på alla de som
har fötts av kvinnor, växt upp med, ar
betat jämsides med och gift sig med
kvinnor, och ändå uppfattar kvinnan
inte bara som ett främmande väsen,
utan även som mindre värd.
Möten räcker inte. Distans är inte en
förutsättning för skapandet av ”den an
dre”.
IsTäLLET För att tala om möten, vill
jag tala om makt. Om värderingar, nor
mer och tolkningsföreträden. Som
antirasist och feminist vill jag inte ha
en tolerans framkallad av exponering.
Jag vill inte lämna det upp till de privi
ligierade att släppa in eller stänga ute,
att bestämma vilka som ska ha eller
inte ska ha rättigheter.
Om vi tar ställning, om vi låter tan
ken om allas lika rätt och värde landa i
kroppen. Om vi tar med den in i varje
möte med en annan människa, in i var
je relation, in på varje personalrum, ja,
in i vallokalen, då gör vi en skillnad.
ANsVArET att ”bota” rasister kan ald

rig ligga hos dem som utsatts för hat,
våld och diskriminering hela sitt liv.
Man ska inte behöva lägga sig på rygg,
visa sig ofarlig, jobba dubbelt så hårt
för att motbevisa någons fördomar,
tigga om inkludering.
Goda möten i all ära. Men rasister
behöver inte i för
sta hand möta ler
ickevita. De behö
ver träffa ler anti
rasister.
Chansen att
springa på en ökar
förhoppningsvis
dag för dag.
sArA FALKsTAD BYrNE
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I en artikelserie granskar Fria Tidningens reporter Mathilda
Andersson deportationer. I tredje delen tittar hon närmre
på lygbolagen och piloternas ansvar vid utvisningar.

Lätt att hitta
flygbolag till
utvisningarna
Under de senaste månaderna har 179 personer utvisats från
Sverige i så kallade
chartrade plan. Men
varken lygbolag eller
piloter ser sin egen inblandning i deportationerna som ett problem.

FRIA GRANSKAR
Utvisningarna: Del 3
Tvångsutvisningar av migranter
från Sverige är inget som myn
digheterna vill skylta med. In i
det sista undanhålls information
kring när en resa ska ske, med
vilket plan och vilka som ska
skickas iväg. Till och med den
som själv ska utvisas får knapp
händig information kring själva
deportationen. I januari i år ick
Sverige kritik från EU för bris
tande öppenhet och insyn i sam
band med tvångsutvisningar.
FöR ATT BELYSA vad som sker

har vi begärt ut information

som uppdrar åt Kriminalvården
från Kriminalvården om själva
resorna. Vi har tittat på tre må
att samordna resan, som i sin tur
nader: november, december och
lämnar över arbetet till Försvars
januari. Under denna period är
makten logistik, det så kallade
det 179 personer som tvångsut
Kronlyg.
Det är inte svårt att hitta lyg
visas från Sverige med så kalla
de chartrade plan.
bolag som vill
På många resor är
medverka till att
Det är
det väldigt få per
verkställa det ur
soner. I nästan hälf
sprungliga beslu
inga
ten av alla resor är
tet från Migra
pro
tionsverket. Vid
det enbart en enda
blem att upphandlingen
person som skick
as per plan. Resor
hitta lyg. går Kronlyg ut
na sker ofta från
Det är bästa på den interna
tionella markna
Arlanda, men Göte
pris som gäller.
borg, Malmö, Ny
den och begär in
köping, Luleå och marita Wikars österberg,
offerter.
Västerås med lera gruppchef Kronlyg
– Det är inga
inns bland avrese
problem att hitta
lygplatserna. De
lyg. Det är bästa
stinationerna varierar. Samtliga
pris som gäller. Ibland kan det
större städer i Europa inns re
däremot innas särskilda krav
från Kriminalvården som snä
presenterade, utöver en del di
rektlyg till bland annat Kabul,
var in möjligheterna, säger Mari
Hanoi och Accra.
ta Wikars Österberg, gruppchef
för Kronlyg.
ARBETET MED att skicka en per
son från Sverige efter ett nej på
AIR HAMBURG, Flex Flight,
Jutland jets och Walt Air dy
en asylansökan omfattar lera
myndigheter. Migrationsverket
ker upp återkommande bland
lämnar över ärendet till polisen,
de lygbolag som den senaste

tiden genomfört tvångsdepor
tationer.
Det inns uppgifter om att en
skilda piloter ska ha vägrat lyfta
när de fått reda på att personer
som ska tvångsutvisas inns med
bland passagerarna. Men en koll
med de båda facken pilotfacket
och Svensk pilotförening visar
att de inte känner till ett enda
sådant fall eller att det över hu
vud taget är en viktig fråga.
– Det skulle te sig lite märk
ligt att sätta sig själv på en pie
destal och gå över beslut fattade
av myndigheter eller domstolar,
säger Martin Lindgren, ordföran
de i Svensk pilotförening.
DäREMOT NäR DET rör sig om en

säkerhetsrisk och att personer
stör, bråkar eller på annat sätt

antas kunna störa säkerheten på
planet så kan piloten ingripa, en
ligt bestämmelserna.
äVEN I DE fall där det handlar

om resor med reguljärlyg vid
tvångsutvisningen är piloten i
allra högsta grad medveten om
vilken passagerare hen har om
bord. Reser den utvisade utan
ledsagare (personal från Krimi
nalvården eller polisen) är stan
darden att passhandlingar läm
nas till piloten före resan. Dessa
lämnas sedan över till myndig
heter i ankomstlandet eller till
den utvisade själv om det inte
inns en väntande myndighets
person.
Inför resan får piloten reda på
hur många passagerare som är
så kallade utvisningsärenden,

De misshandlades under deportationen från
Asylaktivisten Reza vittnar om hur personer blivit illa behandlade under deportationen från
Sverige. På plats i Kabul
bloggar han och försöker
sprida historierna över
världen.
Reza deporterades själv från
Norge till Afghanistan under för
ra året efter att han fått avslag
på sin asylansökan i landet. Se
dan dess försöker han hjälpa ny

anlända landsmän på plats i Ka
bul som tvingats återvända till
platsen de tidigare lämnat. Den
11 februari i år var den senaste
stora tvångsdeportationen från
Sverige till Afghanistan. Reza
berättar att han träffat två av de
migranter som deporterades och
att de båda berättat att de suttit
med handfängsel under hela den
långa lygresan.
POLISEN BEDöMDE att männen

utgjorde en säkerhetsrisk. Med
på lyget fanns också personen

Han blev
svårt slagen
under tu
multet som
uppstod.
reza, asylaktivist

som begick ett självmordsförsök
på förvaret i Göteborg strax före
avresan. Enligt de båda männen
ick mannen ingen vård under
eller efter resan. Var han sedan

tog vägen har de ingen informa
tion om. Reza berättar också att
en av männen visade ett sår i
närheten av ögat efter den brys
ka hanteringen av polisen vid ti
den då han greps i Sverige inför
avresan.
– Han blev svårt slagen under
tumultet som uppstod när poli
sen kom för att hämta honom.
Han sa att han inte ville åka till
Afghanistan, då blev han slagen
i huvudet av polisen, berättar
Reza.
En ytterligare man på samma

lyg ska ha kommit direkt från
sjukhus och blivit deporterad,
trots att läkare rekommenderat
honom lera veckors rehabilite
ring.
VID MINST TVå tillfällen har

Reza mött personer som berättar
att de inte varit vid medvetande
under resan. De har då deporte
rats liggande på bår inne i det
specialchartrade lyget. Senaste
gången det hände som han kän
ner till var från april förra året,
även det ett plan från Sverige.
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GRUPPDEPORTATIONER

KOSTNAD FÖR
DEPORTATIONERNA

mellan november
2013 och januari 2014

Graiken visar
avreselygplats och
destination för deportationerna samt datum,
kostnad (SEK) och
lygbolag.

Belgrad, Serbien

GRAFIK: FRIDA
NILSSON

20 november 2013
Antal personer: 5
Flygbolag: Sky Taxi

288400:-

Dublin, Irland

00:1635

17 december 2013
Antal personer: 4
Flygbolag: BMI Regional

Pristina, Kosovo
28 november 2013
521800:Antal personer: 26
Flygbolag: Niki (Air Berlin Group)
15 januari 2014
Antal personer: 7
Flygbolag: FAI Renta-Jet

573700:-

vilka som reser själva och
vilka som ledsagas.
Gunnar Anderling, ordförande i Pilotförbundet, säger
att frågan kring piloternas
eventuella ansvar kring deportationer aldrig kommit
upp på dagordningen varken i förbundet eller inom
SAS där medlemmarna inns
som de organiserar.
Själv har han kört många
tvångsutvisningar.
– Jag har inte funderat så
mycket kring vår roll. Vi tar
hand om pass utifall personen avviker vid en mellanlandning eller liknande,
säger han.

Hanoi, Vietnam
15 januari 2014
Antal personer: 18
Flygbolag: Smart-Lynx

Tirana, Albanien
3 december 2013
Antal personer: 16
Flygbolag: LOT
Polish Airlines

l

lVästerås

Arlandal

Karlstad
453900:-

Norrköpingl

lGöteborg

Düsseldorf, Tyskland

Kalmar
l

Enligt Reza är detta
bara några exempel bland
många.
– De förväntade sig inte
att ett land som varit känt
för demokrati och mänskliga rättigheter behandlar
dess asylsökande på detta
sättet, säger Reza.
MaThilda andeRSSOn
mathilda@fria.nu

Reza heter egentligen någonting annat.

l

Nyköping

MaThilda andeRSSOn
mathilda@fria.nu

Sverige

1691000:-

Köpenhamnl

19 november 2013
97400
:Antal personer: 5
Flygbolag: Hamburg
Airways
21 januari 2014
39160:Antal personer: 6
Flygbolag: Northlying A/S

l

Malmö

Kabul, Afghanistan
Skopje, Makedonien

:00
9
9
19

3 december 2013
Antal personer: 6
Flygbolag: Danish Air Transport

12 november 2013
Antal personer: 13
Flygbolag: Small Planet
10 december 2013
Antal personer: 21
Flygbolag: Travelservice

969900:1308000:-
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De låter sig
inte tystas

FOTO: NINA AHLÉN
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Den militanta fascismen har inte varit så
välorganiserad och aktiv i Sverige sedan andra
världskriget. Tre personer som utsatts för hot eller
våld berättar om hur det påverkat dem och deras
engagemang mot rasism.

Ändå dröjde det två år. I dag har jag noll
förtroende för polisen, säger Daniel.
Före händelsen i Ludvika hade Daniel
blivit hotad av högerextrema grupper –
både genom uthängningar på nätet och
öga mot öga – men aldrig blivit misshand
lad på riktigt.
– Självklart har det påverkat mig, och
huvudet med en glaslaska så att han föll
omkull. Därefter stod nazisterna kvar och min vardag. Man blir lite mer försiktig.
skrek slagord och hot i tio minuter, tills Samtidigt har jag inte direkt minskat på
polisen kom till platsen.
mitt antirasistiska arbete,
snarare tvärtom. När sånt
– De hade fanor, glaslas
Det är här händer är det viktigare
kor och kniv och stod i nå
så klart än någonsin att vi är många
gon slags halvmilitärisk for
mation och skrek ”landsför
okej att som står enade och inte lå
rädare”, ”kommunistsvin”,
skrämmas, säger han.
bli rädd ter– oss
att de var barmhärtiga som
Det är så klart okej att bli
ibland,
inte krossade oss, att de kan
rädd ibland, men vi får inte
göra vad de vill med oss, och men vi får inte ge upp vår aktivism för det –
så vidare, berättar Daniel
ge upp vår ak då har de uppnått precis vad
de vill, säger han.
Riazat.

”Vi måste kämpa för ett
samhälle som håller ihop”
Två år efter att Daniel Riazat misshandlades under
ett antirasistiskt möte i
Ludvika lades åtalet mot
den utpekade nazisten ner.
Men trots händelsen och
besvikelsen över rättsväsendets misslyckande fortsätter han sin kamp.
Det var under ett möte om antirasistisk
organisering i Folkets hus i Ludvika i ja
nuari 2012 som ett tiotal personer från
Svenska motståndsrörelsen trängde sig
in i lokalen. Vänsterpartisten Daniel Ri
azat ställde sig i vägen och blev slagen i

STRAX INNAN hade det hållits

tivism för det
– då har de
uppnått precis
vad de vill.

en manifestation mot rasism,
med anledning av både Sverige
demokraternas och Svenska
Motståndsrörelsens växande
aktivitet i Ludvika. Daniel Riazat var in
bjuden som talare.
– Jag hade varit med och startat nätver
ket Dalarna mot rasism, och tanken var
att efter manifestationen samla ihop de
unga deltagarna och prata om hur man
kan fortsätta arbeta med antirasism. Vi
var ett 30tal som hade samlats, De lesta
var unga, i sextonårsåldern, och hade ald
rig varit med om något liknande. Många
var chockade, säger han.
TROTS ATT Ludvika är ett av Svenska mot

”I dag har jag noll förtroende för polisen”,
säger Daniel Riazat. För två år sedan misshandlades han under ett möte om antirasism. För drygt en vecka sedan lades åtaFOTO: PRIVAT
let ner.

ståndsrörelsens starkaste fästen fanns po
lisen inte på plats. Den kontaktperson
som arrangörerna fått ett telefonnummer
till visade sig dessutom vara på semester.
Än värre var att utredningen av överfal
let drog ut på tiden. Först efter ett år ge
nomfördes en fotokonfrontation, och yt
terligare ett år hann gå innan rättegången
inleddes. Då visade sig förundersökning
en vara så dåligt gjord att det inte fanns
något att gå på, och åtalet lades ner.
– Jag kan inte säga att jag hade jättehög
tilltro till att polisen skulle göra något,
men jag hade förväntat mig att ett sådant
här fall skulle prioriteras och lösas snabbt.

OM NAZISTERNAS MåL var
att skrämmas blev effekten
snarast den motsatta. Efter
attacken arrangerades genast
en manifestation som samla
de över 700 personer. Och många av dem
som var på mötet är fortfarande engagera
de i antirasism i dag. Men det inns också
exempel på sådana som inte vågar engage
ra sig på samma sätt, både på grund av det
som hände och för att de är besvikna på
polisens agerande efteråt, berättar Daniel.
I dag ser han antirasismen som viktiga
re än någonsin. Kampen måste föras lo
kalt, men kräver i slutändan också poli
tiska förändringar.
– Vi måste bort från det här splittrade
samhället där människor ställs mot var
andra beroende på var de kommer ifrån.
Vi måste kämpa för ett samhälle som hål
ler ihop, istället för ett där klyftorna ökar,
säger han.
– Men vi måste också ta tag i det här
med polisen och rättsväsendet, så att de
blir mer konsekventa när det gäller hö
gerextrema brott. Hade man tagit det
som hände i Ludvika på större allvar och
satt stopp för de ledande personerna i
Svenska motståndsrörelsen så hade en
hel del andra attacker och konfrontatio
ner de senaste åren kunnat undvikas.
PER BJöRKLUND

Att få människor att skratta
kan i sig vara en form av motstånd, säger Nils Poletti, konstnärlig ledare för Turteatern.

”Antifascism
är inte något
jag väljer”
Ända sedan hennes familj kom till Sverige på
80-talet har rasismen varit närvarande i Foujan
Rouzbehs liv. I dag har
hon vänt hoten och hatet
till en källa till politiskt
engagemang.
I Piteå, dit hennes familj lyttade ef
ter att ha fått uppehållstillstånd, möt
tes hon av klotter och klistermärken
från Bevara Sverige Svenskt. Under
gymnasietiden i Uppsala blev famil
jens husfasad nersprejad med hak
kors. I dag får Foujan Rouzbeh ofran
kerade hotbrev rakt ner i brevlådan,
trots att huset har portkod.
– Jag har tänkt mycket på det här.
Är det så att man blir immun efter ett
tag?, säger hon när vi träffas på Kul
turhuset i Stockholm.
– Jag menar inte immun i betydel
sen likgiltig eller opåverkad. Men
det är ju helt klart så att man har
någon slags försvarsmekanism som
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Bemöter
rasismen
med humor
N̈r Turteatern i K̈rrtorp
blev utsatt f̈r skadeg̈relse
och klotter med nazistiska
motiv tog de saken i egna
ḧnder och m̊lade ̈ver
klottret med egna budskap. Nu vill de bem̈ta
fr̈mlingsientlighet och rasism med humor.
Det var i slutet av januari som Turtea
tern l̈mnade in sin femte anm̈lan om
skadeg̈relse till polisen. D̊ hade en pil
som ̈r symbol f̈r den nazistiska orga
nisationen Svenska motst̊ndsr̈relsen
och lera hakkors klottrats p̊ fasaden.
Dessutom hade organisaionen Nordfront
m̊lat sitt namn p̊ byggnaden. Men den
ḧr g̊ngen ick det vara nog, isẗllet f̈r
att l̊ta sig skr̈mmas av nazisternas bud
skap besẗmde personalen p̊ Turteatern
sig f̈r att m̊la ̈ver det med egna.
– Vi vandaliserade vandaliseringen,
bland annat var vi fyndiga och m̊lade

ientligheten i omr̊det st̊r klart. I de
cember i fjol arrangerade n̈verket Linje
17 mot rasism en demonstration mot det
nazistiska klottret i K̈rrtorp, d̈r Nils Po
letti och Turteatern deltog.

KOMIK ̈R ett viktigt redskap att an
MEN MANIFESTATIONEN blev attackerad
v̈nda sig av f̈r att bem̈ta rasism och
fr̈mlingsientlighet, menar Nils Polet
av ḧgerextrema grupper som under v̊ld
ti. M̊nga av Turteaterns pj̈ser belyser
f̈rs̈kte uppl̈sa den. Det i sin tur ledde
fram till den numera v̈lk̈n
det hemska och m̈rka genom
svart humor och ironi och
da K̈rrtorpsdemonstratio
Vi
d̈rf̈r var valet att m̊la ̈ver
nen, som samlade runt 17 000
kom m̈nniskor bara n̊gra dagar
de nazistiska budskapen en
mer
sj̈lvklarhet, s̈ger han. N̊got
innan jul, i en kraftsamling
mot nazism och fr̈mlings
som han ocks̊ tror kan leda
alltid
till ett sẗrre motst̊nd.
ientlighet.
vara
– Det var fantastiskt att se!
– G̊r man f̈rbi ḧr och
ser ett hakkors ̈r det l̈tt att ler och star
Jag tycker det visar p̊ hur
ẗnka ”fyfan vilka hemska kare ̈n dem. m̊nga som inte sẗller upp
tider det ̈r”, men om man
p̊ den rasistiska retoriken
isẗllet ser att n̊gon har gjort
och det var en v̈ldigt viktig
markering, s̈ger Nils Poletti.
n̊got vettigt av klottret s̊ kan man
skratta till och d̊ har vi redan d̈r vun
nit ett motst̊nd.
P̊ TURTEATERN g̊r arbetet vidare
med v̊rens repertoar och att de ̈ven i
Är ni inte r̈dda f̈r att humorn ska
forts̈ttningen ẗnker anv̈nda sig av hu
morn som redskap ̈r ett som ̈r s̈kert.
provocera nazisterna ̈nnu mer?
– Det ̈r det som ̈r hela tanken med
– Sj̈lvklart inns det en risk f̈r det,
v̊r teater; att v̈dja till relektion bland
men samtidigt kan man inte l̊ta bli att
annat genom humor. Jag tror mycket p̊
g̈ra n̊gonting. Rasisternas strategi ̈r
det som ett s̈tt att g̈ra motst̊nd. Om
mycket tomma hot men de f̊r inte vin
na p̊ hoten och r̈dslan. Vi kommer all
jag hade velat arbeta med att handfast
tid vara ler och starkare ̈n dem.
f̈r̈ndra v̊rt samḧlle hade jag ju kun
nat bli politiker isẗllet, avslutar han.
ATT DET FINNS ett starkt motst̊nd mot
den allt synligare rasismen och fr̈mlings
NINA AHLéN

som faktiskt var experter i ̈mnet, vak
terna och poliserna som kom dit. De stod
med armarna i kors och tittade p̊, ̈ven
n̈r nazisterna tryckte upp en ilmkame
ra i ansiktet p̊ mig. Efter̊t n̈r jag pra
tade med poliserna blev det uppenbart
att de inte ens visste vilka de hade att
g̈ra med. Allt det ḧr var varningsteck
en f̈r mig.

FOUJAN ROUZBEH har l̈nge varit aktiv i
lyktingfr̊gor, antirasism och feminism.
I dag st̊r hon p̊ sjunde plats p̊ Feminis
tiskt initiativs riksdagslista. Men att vara
antifascist ̈r inget hon sj̈lv har valt, s̈
ger hon.
– Jag ̈r fast i den ḧr kroppen och sẗn
digt f̈rem̊l f̈r hatet. Jag kan v̈lja att
ATT MILITANTA FASCISTER blir mer ak
blunda f̈r det och leva i en bubbla, eller
tiva i k̈lvattnet av Sverigedemokrater
erk̈nna verkligheten och motarbeta det
nas framg̊ngar ̈r inte f̈rv̊nande, me
s̊ gott det g̊r.
nar Foujan. Och SD:s uppg̊ng som miss
– Det ̈r klart att man blir r̈dd ibland.
n̈jesparti ̈r i sin tur ett resultat av en
Som ḧr p̊ Kulturhuset f̈r ett halv̊r
l̊ngtg̊ende avpolitisering och fr̊nvaro
sedan, n̈r ett tjugotal bulor
av verkliga politiska konlikter
fr̊n Svenska motst̊ndsr̈rel
Det mellan partierna.
sen kom insẗvlande och sẗll
– Men det verkliga hotet ̈r
verk den m̈nniskosyn som jag ser
de sig l̈ngst bak, alldeles bak
liga som k̈rnan i dagens politik.
om mig och min v̈n som b̈r
hijab. Min f̈rsta instinktiva re
hotet Allt handlar om den starkes
aktion var att snabbt lokalisera
̈r den ̈verlevnad, vi uppmuntras att
kliva p̊ varandra och strunta i
alla utg̊ngar – precis som att
dem som hamnar underst. Det
man har koll p̊ lyktv̈gar un m̈nnisko
der alla demonstrationer.
syn som jag ̈r d̈rf̈r m̈nniskor hamnar i
ser som k̈r fas sjuttielva ute p̊ glesbygden
FOUJAN ̈R INTE f̈rv̊nad
utan att bli sedda av n̊gon –
̈ver v̊ldsd̊den i Malm̈ f̈r nan i dagens f̈rutom rasisterna, som ̈r bra
tv̊ veckor sedan, d̈r medlem politik.
p̊ att faktiskt vara ute och pra
mar av nazistiska Svenskarnas
ta med folk, s̈ger hon.
parti var inblandade.
– Det ̈r f̈r j̈vligt, men det var bara
FöR ATT V̈NDA utvecklingen m̊ste anti
en tidsfr̊ga. Och det ḧr ̈r bara b̈rjan,
rasister bli b̈ttre p̊ att prata med m̈n
niskor, tror Foujan. Men ocks̊ bli b̈ttre
̈ven om alla inte har insett det ̈n, s̈
p̊ att erk̈nna skillnaderna och mots̈tt
ger hon.
ningarna inom det antirasistiska l̈gret.
– N̈r Svenska motst̊ndsr̈relsen kom
– En liberal antirasist och n̊gon som
hit till Kulturhuset s̊ var det uppenbart
mig har helt enkelt inte samma m̊l. F̈r
hur of̈rberedda alla var. B̊de panelen,

FOTO: PER BJÖRKLUND

g̈r att man inte l̊ter det komma ̊t en
efter ett tag, s̈ger hon.

̈ver f̈rsta bokstaven i Nordfront, s̊ att
de indirekt isẗllet gjorde reklam f̈r
Ordfront, s̈ger Nils Poletti, konstn̈rlig
ledare f̈r Turteatern.

Dagens m̈nniskosyn som bygger på
den starkes r̈tt har bidragit till v̈xande rasism, s̈ger Foujan Rouzbeh.

mig handlar det om s̊ mycket mer, om
klasskamp, om j̈msẗlldhet. Vi m̊ste ac
ceptera att olika m̈nniskor kommer att
f̈ra kampen p̊ helt olika s̈tt, s̈ger hon.
– Vi m̊ste ocks̊ sluta att se antirasism
bara som en reaktion mot hatet. Jag ̈r

inte antirasist f̈r att det inns rasister,
jag ̈r antirasist f̈r att jag tror p̊ n̊gon
ting, p̊ m̈nniskors lika v̈rde och r̈tt
till lika m̈jligheter.
PER BJöRKLUND
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Nazister siktar
in sig på EU-valet
Nazister tar plats i
Europaparlamentet, högerpopulister vinner mark
och den fria rörligheten
ifrågasätts av partier i regeringsställning. Det är ett
allt mer nationalistiskt Europa som går till val den
25 maj.

fascister. I Grekland får nazistpartiet
Gyllene gryning runt 9 procent i de senaste opinonsmätningarna. I Ungern
får Jobbik 16 procent. Till och med
nazistiska Tysklands nationaldemokratiska parti kan nu få ett mandat,
efter att Högsta domstolen slagit fast
att 3-procentsspärren för valet till Europaparlamentet stred mot konstitutionen.
ATT JUST Europaparlamentsvalet ses

Om det inns någon politisk trend som
varit gemensam för i stort sett hela
Europa de senaste åren så är det uppsvinget för fascistiska och nationalistiska partier. I land efter land har öppet
högerextrema eller högerpopulistiska
partier etablerat sig som en viktig politisk kraft. Och trots att de i regel stöds
av en liten minoritet och är dömda att
verka i opposition kan deras inlytande på det politiska klimatet vara stort.
NåGRA AV PARTIERNA har funnits
länge. Hit hör bland annat franska
Front National vars dåvarande partiledare Jean-Marie Le Pen redan 1988
vann 4 miljoner röster i presidentvalet.
I dag tävlar man rentav med konservativa UPP om positionen som största
parti med 20 procent av rösterna – bara
2 procentenheter fattas till toppositionen, enligt en sammanställning av de
senaste opinionsmätningarna som organisationen Votewatch Europa gjort.
Andra partier har – i den ekonomiska krisens spår – på rekordtid förlyttat
sig från den politiska marginalen till
att bli tredje eller rentav andra största
parti i sina respektiva länder I Storbritannien kan högerpopulistiska UK Independent party få hela 26 procent av
rösterna i EU-valet. I Finland kan Sanninländarna få 17-19 procent.
REDAN I DAG SITTER tiotals parlamentariker från högerpopulistiska partier
i Europaparlamentet. Men om två månader kan de få sällskap av renodlade

en viktig språngbräda för partier som
oftast positionerar sig själva som EUmotståndare beror delvis på att det
låga valdeltagandet kan ge dem extra stort inlytande. Mellan 1979 och
2009 har valdeltagandet konstant
sjunkit, från 62 till 43 procent, i takt
med att Europeiska unionens legitimitet urholkats. Enligt en Gallup-undersökning som genomfördes förra året
i Danmark, Frankrike, Tyskland, Holland, Polen och Storbritannien anser
en majoritet i samtliga av länderna att
EU ”utvecklas i fel riktning.”
Ett stärkt högerpopulistiskt block lär
sätta sina spår i parlamentets arbete.
Redan i dag har deras röster fällt avgörandet i konkreta frågor – till exempel
när en resolution som fördömde hot
mot yttrandefriheten i Italien under
Berlusconi röstaded ner år 2009, liksom
i den senaste tidens omröstningar där
högerpopulister och traditionella konservativa partier tillsammans röstat ner
resolutioner om kvinnors och hbtq-personers rättigheter.
DEN YTTERSTA högerns indirekta inlytande kan dock visa sig bli ännu större,
när mainstream-partier anpassar sig till
dess agenda. Ett tydligt och aktuellt exempel är Storbritanniens premiärminister David Cameron, som nu försöker få
med sig andra EU-länder på ”reformer”
av en av unionens grundläggande principer: den fria rörligheten.
PER BJöRKLUND

Högerextremister och rasister ligger bakom
en rad mord och våldsamma attacker
i Europa på senare år. Fria sammanställer
de mest uppmärksammade fallen.
TEXT: MARTIN HOLMQUIST

Storbritannien
Sedan det uppmärksammade
mordet på 18-årige Stephen Lawrence år 1993 har minst 96 rasistiska mord utförts i Storbritannien enligt Institute of race
Stephen Lawrence.
relations.
I april 1999 skakas Storbritannien av en serie
bombdåd i London. Under loppet av 13 dagar detonerade nynazisten David Copeland lera bomber
riktade mot invandrare och hbtq-personer. Tre personer dödas och ler än 100 skadas. Copeland hade
en bakgrund i både British National Party, BNP, och
National Socialist Movement och motiverade dådet
med att han ville provocera fram ett raskrig.

Tyskland

I fjol utförde den ukrainske högerextremisten Pavlo
Lapshyn ett liknande dåd fem dagar efter att han anlänt till Storbritannien. Lapshyn knivmördade 82-årige Mohammed Saleem och försökte detonera bomber vid tre moskéer. I polisförhören sa Lapshyn att
syftet med dåden var att späda på raskonlikter.

Sedan 1990 har enligt
ner mördats av tyska hög
rorcellen NSU låg bakom
och 2007. Den enda känd
te Zchäpe, står just nu inf
alla morden och för att va

Antirasistiska experter ha
60 personer har mördats
fall. I samband med NSUmordfall sedan 1990 och
i 746 av dem. Dessa fall s

Frankrike
Den 18-årige
antifascisten
Clément Méric
slogs ihjäl av tre
nazister år 2013.

FOTO: AP/TT

En parlamentariker från grekiska Gyllene gryning håller tal under en manifestation
i Aten den 1 februari i år. Om två månader kan det nazistiska partiet inta EuropaFOTO: YANNIS KOLESIDIS/AP/TT
parlamentet.

En högerextre
mordvåg svep
över Europa

Italien

Gr

Högerextrema CasaPound-anhängaren
Gianluca Casseri sköt ihjäl
två senegalesiska gatuförsäljare
i Florens år
2011.
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Svenska högerextremister låg under perioden 1999-2009 bakom 14
mord och 211 misshandelsfall, enligt en studie från Säpo och Brå. De
som misshandlades var i 93 fall meningsmotståndare, i 65 fall hade
de utländsk härkomst och i 31 fall var de hbt-personer, enligt studiens
klassiicering.
Enligt en annan sammanställning gjord av Expo år 2008 begicks 21
mord under 1983-2008 av personer med bakgrund i nazistiska grupper. Bland de mest uppmärksammade fallen återinns dödsmisshandeln av 14-årige John Hron år 1995, mordet på syndikalisten Björn
Söderberg och polismorden i Malexander år 1999.

Ryssland

FOTO: TT

Ryssland står i en liga för sig när det gäller högerextremistiskt våld. Sedan 2004 har
minst 670 personer mördats av högerextremister enligt den ryska människorättsorganisationen Sova som kartlägger högerextrema och rasistiska brott. Allra värst var
det år 2008 då det i snitt genomfördes två
mord i veckan.
Björn Söderberg.

Norge

Tio år tidigare, i januari 2001, utfördes vad som har kallats det första rasistiska mordet i Norge när 15-årige Benjamin Hermansen knivmördades
av två medlemmar i den nynazistiska gruppen BootBoys. Det brutala mordet ledde till att 40 000 Oslobor slöt upp i en antirasistisk demonstration.

6 av Breiviks 77 offer. FOTO: AP/TT

Attack mot hbtq-aktivister i Moskva, 2013.

FOTO: AP/TT

myndigheterna minst 60 persogerextremister. Den nazistiska tertio av dessa mord mellan år 2000
da kvarlevande medlemmen, Beaför rätta anklagad för delaktighet i
ara med i en terroristorganisation.

FOTO: AP/TT

Det enskilt största terrordådet utfört av en europeisk högerextremist
sedan 1980 (då 84 personer dödades och ler än 180 skadades i ett bombattentat i Bologna, Italien) är Anders Behring Breiviks massmord av
77 personer i Oslo och på Utøya i juli 2011.

Centralasiater är den mest utsatta gruppen:
228 mördade sedan 2004. Även attacker mot vänster- och hbtq-aktivister är vanligt förekommande: hundratals attacker
har genomförts och minst 27 personer
har mördats under de senaste 10 åren.
De senaste fem åren har det enligt Sova
begåtts minst 1634 våldsbrott med högerextremistiska motiv – ett snitt på nästan
ett högerextremt våldsbrott om dagen.

Nynazistiska
Ungerska gardet.

Två av NSU:s offer.

Ungern, Bulgarien,
Tjeckien och Slovakien

ar länge hävdat att många ler än
s av högerextremister, att det snarare rör sig om 200 mord-utredningen har polisen gått igenom ler än 3 000 olösta
konstaterat att högerextremister kan ha varit inblandade
ska nu utredas på nytt på lokal nivå enligt tidningen Osna-

I Östeuropa riktas mycket av det rasistiska våldet mot romer. År 2012 gjorde European roma rights centre en sammanställning av
attacker mot romer i fyra länder:
• Ungern: januari 2008 – september 2012,
61 attacker, inklusive 9 dödsfall.
• Tjeckien: januari 2008 – juli 2012,
47 attacker, inklusive 5 dödsfall.
• Slovakien: januari 2008 – juli 2012,
16 attacker, inklusive 5 dödsfall.

et rasistiska våldet har även dokumenterats av Human rights watch som
2012 sammanställde en rapport om de ökade attackerna mot migranr. Afghanske aktivisten Yunus Mohammadi berättar för HRW att när han
öter nyanlända migranter i Aten så ger han dem en karta med röda linr kring områden som de borde undvika. ”Förut hjälpte jag Röda korset i
ghanistan med att varna för våldsamma områden i Kabul. Och nu gör
g exakt samma sak i ett europeiskt land” säger han i rapporten.

FOTO: AP/TT

rekland

den ekonomiska- och politiska krisens kölvatten har antalet högerextremistiska
tacker ökat kraftigt i Grekland. Anhängare till nazistiska Gyllene gryning har
enomfört en rad pogromer i invandratäta områden i Aten och andra storstäer. Sedan 2011 har minst 350 rasistiska attacker, inklusive tre mord, dokuenterats av FN:s lyktingorgan UNHCR.

FOTO: AP/TT

em
per

Sverige

• Bulgarien: september 2011 – juli 2012,
14 attacker, inklusive 3 dödsfall.
Pavlos
Fyssas.

Ett av de mest extrema fallen är en serie
våldsdåd som utfördes av ungerska högerextremister under 2008-2009 då sex romer
mördades och 55 skadades. Tre nazister dömdes i fjol till livstids fängelse för morden, men
romska företrädare och människorättsaktivister har riktad hård kritik mot både polisutredningen och mot de uteblivna reaktioner från samhällets för det extrema våld som
romer utsätts för.
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– Det är en stor utmaning att hålla den
antirasistiska rörelsen vid liv och jobba
långsiktigt. Vi måste kunna erbjuda människor att vara delaktiga på den nivå som
de själva känner att de kan påverka, säger
Daniel Poohl, vd på stiftelsen Expo.
I en rapport om antirasism kartlägger
Expo olika rörelser som växt fram i protest mot ökad främlingsientlighet och rasism. Organisationerna som undersökts
arbetar lokalt och merparten harkommit
till som en reaktion mot rasism på orten;
till exempel nazistiska aktiviteter, Sverigedemokraternas intåg i kommunfullmäktige eller motstånd mot lyktingar.
Och det är just den lokala organiseringen som Daniel Poohl tror är nyckeln till
ett framgångsrikt antirasistiskt arbete.
– Det handlar om vad man vill att ens
stad och närhet ska präglas av för idéer,
jag tror inte på riksomfattande centralstyrda organisationer utan mer på lokala
initiativ, säger han.
EN AV DE RöRELSER som nämns i rappor-

ten är Nyckelskramlarna i Nyköping, som

Att skramla med
nycklar är en metod som bland
annat används
i Nyköping, där
medborgarna varje
lördag möter upp
på torget i en ickevåldsmanifestation
och visar sitt missnöje mot nazistiska demonstrationer genom att
skramla med sina
nyckelknippor.

FOTO: EXPO

För att kunna arbeta långsiktigt med antirasism är det
viktigt att människor kan engagera sig lokalt där de bor.
Det menar Daniel Poohl på
stiftelsen Expo. Flera betydande initiativ mot rasism
och främlingsientlighet har
växt fram på orter där människor har tröttnat på rasismens framfart.

FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT

Lokal organisering viktigt för

Det handlar
om vad man
vill att ens
stad och närhet ska präglas av för idéer.
daniel Poohl, Expo

startade som en reaktion på den växande
främlingsientligheten på orten för sex år
sedan.
Då HADE RASISTISKA ungdomsgrupper

som kallade sig patrioter tagit över det
offentliga rummet alltmer och delade ut
lygblad och reklam på stan. Nyköpingsbon Marco Venegas tog därför initiativet
till en manifestation som gick ut på att
samla så många människor som möjligt

på torget. De skulle i protest skramla med
sina nycklar. Och det blev lyckat, sedan
dess har nyckelskramlarna blivit ett återkommande inslag som varje lördag ses på
torget i Nyköping.
– DET INNEBäR EN trygghet för många

människor att veta att om det kommer
nazister hit så har vi någonting att ta
fram. Genom att skramla med våra nycklar visar vi att vi står upp mot de odemo-

kratiska krafterna i samhället, säger Marco Venegas.
Nyckelskramlarna är ingen organisation och saknar formell ledning, istället bygger det helt och hållet på frivilliga människors vilja att organisera sig. Ett
koncept som kommer från Latinamerika,
där återkommande manifestationer är ett
vanligt inslag, säger Marco Venegas, som
också tror att det är en av anledningarna
till att det har fungerat så väl.

Antirasism – reaktion på det politiska klimatet
Christina Hansen är doktorand vid Malmö högskola och
forskar om vänsterorienterade utomparlamentariska nätverk och aktivism. Att just
antirasism uppmärksammas
av många aktivister säger
hon bland annat beror på dagens politiska klimat.
– Den kan tolkas som en konsekvens av,
eller reaktion på, dagens politiska klimat
där vi har ett parti i riksdagen med rasistiska och nazistiska rötter. Sedan ser vi
gräsrotsreaktioner mot migrationspolitiken med massdeportationer, förstärkning
av gränser och interna kontroller som Reva-projektet, säger hon.
CHRISTINA HANSEN bedriver forskning

om urban aktivism och frågor kring
antirasism, migranters rättigheter och
segregation i Malmö. Hon menar att
antirasismen är en fråga som förenar

många över de ideologiska gränserna.
– Få skulle säga att rasism är något bra.
Antirasism är en fråga som nästan alla
skriver under på, till skillnad från andra
frågor som exempelvis antikapitalism eller Palestina-frågan, säger hon.

Det politiska engagemanget är knappast svagare under
det så kallade supervalåret 2014.

I MALMö, där Christina Hansen bedriver

Christina Hansen, doktorand malmö högskola

sin forskning, inns det en lång tradition
av aktivism. Det är den senaste tidens demonstrationer mot nazism och fascism
tydliga exempel på, där lera tusen människor slutit upp i protesterna.
Möllevången, som ofta är utgångspunkt
för många demonstrationer, har en stark
koppling till arbetarrörelsen och var
länge ett fattigt område som ansågs ha
låg status. Billiga och centrala bostäder
har lockat unga och studenter till stadsdelen, vilket kan vara en anledning till den
starka gräsrotsaktivismen i området, menar Christina Hansen.
– Möllevångstorget med Arbetets ära
i mitten symboliserar arbetarklassens
kamp. Det har länge funnits mötesplatser för aktivister på och kring Möllevång-

en, som politiska kaféer och bokhandlare. Dessa utgör en viktig resurs för aktivistnätverkens existens och utveckling,
säger hon.
ANLEDNINGARNA TILL att människor bör-

jar ägna sig åt aktivism, anser Christina
Hansen är många och hon tror inte att
vissa personer har större benägenhet att
engagera sig än andra. I sin forskning har
hon mött personer som har börjat engagera sig aktivistiskt eftersom de har föräldrar som är politiskt intresserade eller
genom sitt umgänge eller en personlig
upplevelse. Många aktivister motiveras
till engagemang som en möjlighet att för-

ändra och förbättra sin egen och andras
livssituation, och för att organiserat agerande är mer effektiv än enskilda personers aktioner, menar Christina Hansen.
Politisk organisering kan också leda till
en känsla av styrka och gemenskap.
– Stora mobiliseringar kan förstärka
känslan av att vi är många och vi tycker så här och det ger individen känslan
av gemenskap med många andra, kända
och okända.

Hur tror du att den antirasistiska rörelsen kommer att utvecklas framöver?
– Det politiska engagemanget är knappast svagare under det så kallade supervalåret 2014. Frågan om mångfald och
invandring väcker känslor och samhällsklimatet är polariserat i dessa frågor, vilket
göder aktivism. Det här kan komma att bli
tydligare under året. Men många antirasistiska kampanjer, exempelvis Kämpa Showan, kan inte förutses.
NINA AHLéN
nina.ahlen@friatidningar.se
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motståndet
i rapporten lokal antirasism som
gjorts av expo, lyfts lera lokala
rörelser som arbetar mot främlingsientlighet och rasism fram.
Här är några exempel:
5i12-rörelsen
den Härnösandsbaserade 5i12-rörelsen startade i form av torgmöten som
ett svar på den främlingsientliga atmosfären i staden i slutet av åttiotalet.
5i12-rörelsens signum är den nationella manifestationsdagen den 5 december klockan fem i tolv. genom påverkansarbete har rörelsen lyckats införa
denna manifestation mot rasism och
främlingsientlighet alltifrån torget i
Härnösand, till riksdagen och EU-parlamentet i Bryssel.

juridiskt och praktiskt vid asylärenden.
gruppen verkar för sitt eget avskaffande, då de verkar för ett samhälle där
ingen behöver den typ av hjälp som de
erbjuder, där människor inte utsätts för
asylprövningar eller problem gällande
pappersstatus – en värld utan gränser.

ett luleå för alla

Asylgruppen i lund

gruppen Ett Luleå för alla är en ung
antirasistisk grupp som startade i slutet av år 2012. En rad händelser utgjorde tillsammans de utlösande faktorerna för bildandet: sverigedemokraterna
hade växt sig större väldigt snabbt,
sdU hade startat upp i Norrbottens
län och personer som arbetade med
migrations- och attitydfrågor ick ta
emot hotbrev. syftet med Ett Luleå för
alla är att bidra till mötesskapande aktiviteter i lokalsamhället – enkla aktiviteter som blir en del av vardagen.

gruppen inns i Lund sedan sju år tillbaka. Verksamheten riktas främst mot
att hjälpa enskilda individer och familjer

källa: stiftelsen Expos rapport ”Lokal
antirasism”

– Det gör att det blir så opretentiöst
. Om du är du på stan och råkar gå för
bi Nyckelskramlarna kan du sluta upp
och skramla i två minuter. Det är folkets
nycklar och människor från alla politis
ka läger samlas och skramlar, säger han.

som vill jobba långsiktigt och förebyg
gande med antirasism.
– Väldigt många vill göra något åt
den växande rasismen och det är vik
tigt att det inns möjlighet till praktisk
handling så att man inte bara stannar
vid att uttrycka sina åsikter på Twitter.

dAniel pooHl Håller med om att det

är ett bra initiativ och uppmanar till
mer lokalt engagemang. Stiftelsen Expo
arbetar också med att ge stöd åt grupper

ninA AHlén
nina.ahlen@friatidningar.se

Möllevångstorget i Malmö är en viktig utgångspunkt för demonstationer och aktivism. Under de senaste veckorna har tusentals personer samlats på torget i manifesFOTO: STIG-ÅKE JÖNSSON/ TT
tationer mot nazism och fascism.

Lokal organisering och gemenskap är svaret på fascisternas våldsstrategi, skriver
FOTO: ANDERS WIKLUND/TT
Mathias Wåg.
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”Vi är Kärrtorp och Möllan”

G

atan tillhör oss. Orden spreja
des i svart på Kärrtorps gym
nasieskola, den lokala bio
lokalen och teatern, framför
Konsum och vid tunnelbanan – tillsam
mans med Svenska motståndsrörelsens
symbol.
Det kan verka märkligt att en nazis
tisk grupp valt just det budskapet, ef
ter att 20 000 människor i gått ut och
protesterat mot dem. Av de 30 nazister
som greps för attacken på en antirasis
tisk demonstration i december bodde
bara två i området. Resten var ditres
ta. Varför valde de just Kärrtorp för att
ringa in som sitt territorium?

små enkla steg. Fylla området med klis
termärken och sprejade budskap. Miss
handla en ensam person som väntar på
tunnelbanan eller är ute och joggar.
Varje sådan handling skapar en osä
kerhetskänsla. Törs man gå ute själv
på kvällen? Är det säkert att lämna sin
teaterlokal? Trasiga fönsterrutor och
nedsprayade fasader tar på ekonomin
och krafterna. Till slut ska folk ge upp
och lytta till tryggare områden. De
med fel hudfärg eller fel sexualitet ska
känna att den där stadsdelen bör man
nog undvika.

koncepTeT började populariseras i Ita
lien på 70talet och spreds på 90talet i
det återförenade Tyskland, i den nyvak
ATTAcken mot 8 marsdemonstranter
nade nationella rörelsen som kom att
på Möllevången i Malmö väckte samma
samlas i partiet NPD. Där
fråga. Varför valde nyna
diskuterades strategin som
zister från Svenskarnas
Ju mer
en möjlig väg till makt:
parti att följa efter en
levande
Först ta gatorna och kvar
kvinnodemonstration,
områden, teren, sen parlamentet.
sätta upp sina klister
Metoden bygger på ett
märken framför ett vän
desto tryg
militärt tänkande om kon
sterkafé, och attackera
gare blir de.
troll och dominans, och
fyra personer i kvarteret
kan inte mötas med sam
bredvid 8 marsfesten?
ma taktik. Istället visar Kärrtorp och
Ingen av nazisterna bodde i stadsdelen,
Möllevången hur ett antifascistiskt svar
och Södra innerstan låg långt bort från
kan se ut. Antifascistiska kvarter upp
den pub där de tillbringat kvällen. Var
står genom att stärka gemenskapen
för behövde de ta sig igenom den stads
och samvaron. Genom utökad grann
del i Malmö som är mest känd för sin
kontakt, föreningsaktivitet, lokala initi
vänsteraktivitet och mångkultur?
ativ, ler mötesplatser och kvarter fyllda
med liv. Ju mer levande områden, desto
JusT därFör. ”De beväpnar sig och
tryggare blir de.
går till Möllan för att skada”, berätta
de Kim Fredriksson i en intervju i Syd
svenskan. Han var själv aktiv i den na
konsTen är inTe att få ut 10 000 eller
tionella rörelsen i många år, och har
20 000 antirasister på gatorna, utan få
genomfört liknande nattliga aktioner
engagemanget att forsätta när de kom
på Möllevången. I dag har han tänkt
mit hem igen. Nazisterna försöker kon
om och bytt sida, trött på hatet.
trollera områden, vi bebor dem. Kärr
Möllevången står för allt de avskyr,
torp eller Möllan är
förklarar han.
inte bara platser där
vi beinner oss – det
är vi som är Kärr
sTrATeGin kAllAs ”nationella befria
torp och Möllan.
de zoner” – en form av etnisk rensning
i miniatyr. Tanken är att gradvis skaf
fa sig kontroll över områden genom att
MATHiAs WåG
injaga fruktan i dem som bor där, med
Researchgruppen
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Hallå där...
... Henrik Arnstad,
författare till boken
Älskade fascism: de
svartbruna rörelsernas ideologi och historia.
Vad är din reaktion på att
SD bjöds in av MP i Tome
lilla?
– Alla fascistiska rörelser
strävar efter normalisering.
Att framhålla sig som antirasister är en del av Sverigedemokraternas strategi. Att
bjuda in dem är så fel som
något kan bli.

Liberala ungdomsförbun
det gjorde det också,
i Malmö.
– Vi lever i ett land som
präglas av konsensuspolitik,
där Gudrun Schyman kan
dansa vals med Carl Bildt på
Nobelfesten. Den kulturen
är något int, men den politiska offentligheten har förändrats i grunden. Vi har ett
antidemokratiskt block på
tio procent som står mot ett
demokratiskt block. Det är
en omlärningsprocess.

MP bjöd in SD för att de
ska ”exponera sig själva”.
– Det bygger på tron att
fascister är dumma och lurade. Om vi bara visar upp
deras politik så kommer
alla att bli antifascister.
Men fascismen har en stark
dragningskraft. Fascister är
smarta och välorganiserade
och vet att lägga fram ett
budskap som lockar miljoner. Erfarenheterna från Italien och Tyskland visar att
många kan köpa det. Så det
är en direkt farlig tanke.

Många verkar ha före
ställningen att vi i Sverige
är vaccinerade från fas
cism.
– Svensk, norsk och dansk
nationalism lider av det
handikappet. Vår nationalism ses som ”gullig”. Det
är därför fascister är så extremt starka i Norden. Vi
är godtrogna inför vår egen
nationalisms potentiella farlighet.

FOTO: MAJA SUSLIN/TT

KRISTIAN BORG

Lotta Hedström (MP) på en manifestation mot rasism 2011 efter att en muslimsk kvinna utsatts för stenkastning. I veckan bjöd hon in Sverige
FOTO: DRAGO PRVULOVIC/TT
demokraterna att tala mot rasism.

SD portas från antirasistdemo
Sverigedemokraterna
skulle ha talat på en
antirasistisk manifestation i Tomelilla, på inbjudan av Miljöpartiet.
Efter att Fria uppmärksammat saken ställdes
SD:s medverkan in.
I går, fredag, uppmärksammades FN-dagen mot rasism på olika håll i landet med manifestationer mot rasism och diskriminering. I Tomelilla hade Miljöpartiet bjudit in samtliga partier
– inklusive Sverigedemokraterna. Kritiken på sociala medier lät
inte vänta på sig, med kommentarer som ”ulv i fårakläder”, ”det
gör dem rumsrena” och ”ska ett
fascistiskt parti välkomnas i en
antirasistisk demonstration?”.
– På ett sätt är det förståeligt
att folk är upprörda, eftersom vi
till en viss del står för det man
ska demonstrera emot, det begriper ju jag också. Men nu ick
vi inbjudan och vi har bestämt
oss för att medverka, sa kommunfullmäktigeledamot Jerker
Ottosson till Fria Tidningen i
onsdags.
SVERIGEDEMOKRATERNA är det

Henrik Arnstad.

tredje största partiet i kommunen och Jerker Ottosson tror att
det är första gången någonsin
som partiet har bjudits in till en
antirasistisk manifestation i Sverige. Lotta Hedström och Gerrit
Hoogendoorn från Miljöpartiet
stod bakom inbjudan.
– För mig är det självklart att

SD ska bjudas in. De är demokratiskt valda och vi ska inte
utesluta dem. Deras partiledare Jimmie Åkesson säger att de
inte är ett rasistiskt parti och då
är det upp till bevis, säger Lotta
Hedström, gruppledare för MP i
Tomelilla och språkrör för Miljöpartiet 1999–2002.

Det är klart att
det påverkar
människors
syn på Miljöpartiet. Men vi ser oss
som Sverigedemokraternas motpol.

GERRIT HOOGENDOORN håller

Anders Wallner,
partisekreterare Miljöpartiet

med och säger att metoden att
tiga ihjäl fascismen inte fungerar. Åtminstone inte i Tomelilla.
Då hade inte Sverigedemokraterna varit det tredje största partiet.
– Man ska bjuda upp dem till
dans. I en demokrati lyssnar man
och bemöter argument. Vi som
talar emot Sverigedemokraterna
är ofta ganska oskickliga och argumenterar med starka känslor
och stora ord. Istället bör vi vara
sakliga. Att frysa ut Sverigedemokraterna har inte fungerat.
Nu provar vi något nytt.
På CENTRAL NIVå tog partiet

snabbt avstånd från planerna att
bjuda upp Sverigedemokraterna
”till dans”.
– Vi står inte bakom det, varken på riksnivå eller i Skåneregionen, säger partisekreterare Anders Wallner. Vi debatterar ofta
med SD både i och utanför riksdagen för att visa vilken politik
de står för. Men att bjuda in dem
till en manifestation mot rasism
är något helt annat. Det uttrycker en naiv syn på vad en manifestation är.

sekreterare och lokalavdelning
meddelar Anders Wallner på
torsdagen att MP Tomelilla har
stoppat Sverigedemokraterna
från att medverka.
– SD kommer inte att tala på
demonstrationen, säger Anders
Wallner. Avdelningen gjorde så
att de bad om att få läsa Sverigedemokraternas tal i förväg för
att vara säkra på att inget rasistiskt skulle yttras. Det vägrade
SD. Så på de grunderna beslutade man att utesluta dem från
talartid.

Hur påverkar detta förtroen
det för partiet?
– Det väcker med all rätt starka reaktioner, och det är klart att
det påverkar människors syn på
Miljöpartiet. Men vi ser oss som
Sverigedemokraternas motpol,
det tycker även våra företrädare i Tomelilla. Vi tar det som en
komplimang när Jimmie Åkesson kallar oss ett extremistparti.

EFTER FRIAS publicering på nä-

Kan era väljare vara säkra på
att ni inte kommer att sam
arbeta med SD framöver?

tet och en dialog mellan parti-

– Självklart kommer Miljöpar-

tiet aldrig att samarbeta med SD,
varken i den här avdelningen eller någon annanstans.
AGERANDET från MP Tomelilla

handlade dock inte om ett närmande till Sverigedemokraterna, menar Wallner, utan om att
exponera partiets åsikter.
– Det är bra med debatter och
att Sverigedemokraternas åsikter blir kända och granskas. Men
det här är en antirasistisk manifestation. Då är det rimligt att
man bjuder in antirasister.

Är Sverigedemokraterna ett
rasistiskt parti?
– De har vuxit fram ur rasistiska organisationer och har fortfarande främlingsientliga åsikter. Det är inte antirasistiskt på
något sätt.

Främlingsientliga, men inte
rasistiska?
– Det inns säkert många åsikter i partiet men det är tydligt
att de kommer från en rasistisk
idétradition.

Forskaren Henrik Arnstad
kallar Sverigedemokraterna
fascistiskt, alltså ultranatio
nalistiskt och att man vill ha
en ”nationell pånyttfödelse”.
Hur ser ni på det?
– Jag överlåter åt forskare att
deiniera partiers ideologi. Men
det är tydligt att Sverigedemokraterna kommer ur en högerextrem tradition.
KRISTIAN BORG
ANNA MARIS

FOKUS: ANTIRASISM

FT Lördag 22 mars 2014

13

kultur@fria.nu • 08-600 80 82

KRÖNIKA

Politiskt klotter ökar med klyftorna

D

DeT nazisTiska klottret föder
motstånd. Det målas över eller förvandlas till något annat.
Väderkvarnar, kyssande par,
blommor – fantasin lödar när
det gäller att koda om nazisternas budskap. Samma sak skedde på 1980-talet, då det rasistiska och nazistiska klottret ökade som mest. Då var det Bevara
Sverige svenskt, en högerext-

tan. Kanske ännu hårdare och
mer tillspetsat.
Klottret är beroende av sin
plats och det går att se den senaste tidens aktiviteter som just
politisk revirpinkNär en ning. Mycket av den
tidiga gänggrafitin
popu- var en markering
listisk av revir. Ett visuellt
retorik sätt att markera vilka gator och kvari sTorsTäDer
tar plats ter som kontrollerasom Rom påi det politiska
des av vem. ”Detta är
går en ständig
vårt.” En överträdelkamp mellan hösamtalet syns
se i form av konkurger- och vänsterdet även mer
rerande budskap var
symboler. De måpå gatan.
en direkt provokalas, målas över
tion eller en krigsföroch målas igen.
klaring. Så när vänEn typ av polisteriket Kafé 44 i Stockholm
tisk anslagstavla där ingen
klottras ner av nazistiska slagvinner, men ingen heller ger
ord är det en rätt meningslös
upp. I Aten är det visuellt tydaktion, men syftet är att visa
ligt var stadsdelarna står poliatt man kan, om så bara för en
tiskt. Polariserad stad. Polarisekort stund och mest symborat klotter. Så dagens politiska
liskt, erövra den andres plats.
klotter speglar i stort det politiska klimatet. När det är valtider och en populistisk retorik
Denna TYP av klotter får sin
tar plats i det politiska samtakanske otäckaste form då man
let, syns det även mer på gaattackerar människors bostäder

rem organisation som sedermera blev Sverigedemokraterna,
som spred sina budskap. Oftast
”BSS”. Men det kunde enkelt
skrivas om till ”BSB”, Bevara
Sverige blandat,
en organisation
som aktivt motverkade nazism
och rasism.

genom att märka dem på det
ena eller andra sättet. De underliggande budskapen är dock
tydliga. Vi vet var du inns. Du
är inte säker i ditt eget hem.
nU FöränDras platsens bety-

delse. Via sociala medier blir
spridandet och gillandet av budskapen lika viktiga som aktionen i sig. Det antifascistiska
motståndet efter händelserna
i Malmö spreds kanske främst
via grafiti, klotter och tags. Målningen ”Kämpa Showan” sitter
där den sitter, men blir samtidigt en enande bild för
motståndet
mot rasism,
nazism och
fascism över
hela världen.
Benke CarLsson

driver Pr-byrån Publik och är författare till böckerna Street Art
Stockholm och Street Art Cookbook. Han arbetar just nu på en
bok om svenskt klotter.

FOTO: PI FRISK/SVD/TT

FOTO: STOCKHOLMS MOSKÉ

FOTO: KOLBJÖRN GUWALLIUS

emonstrationen mot
rasism i Kärrtorp som
samlade över 20 000
personer började i en
protest mot att nazistiskt klotter hade börjat dyka upp i området. Nyligen drabbades skolan Vasa Real av klottrade hakkors och antisemitiska budskap.
Det politiska klottrets återkomst kan tyckas lite egendomligt i dag, när var och en kan
sprida sina idéer och budskap
via mängder av digitala kanaler. Men sätter man det som nu
sker i ett historiskt sammanhang blir det mer logiskt.
Klotter har, bland mycket annat, kallats för ”den fat-

tiges reklam” och ”ocensurerad masskommunikation”. Och
dess styrka som kommunikationsverktyg är just att det
är billigt och enkelt. Det går
snabbt att få ut sina budskap.
Oftast är användaren anonym
och det går inte att veta om det
är många personer bakom ett
budskap eller om det är en enskild individ. På så vis påminner det om webbens anonyma
användare. Är du litig går det
rätt snabbt att täcka ett område. ”Nackdelar” är att det är
relativt lätt att ta bort, och att
när du lämnat platsen inte har
någon koll på hur budskapet
tolkas eller används.

HENRIK MONTGOMERY/TT

Det politiska klottret
ökar när samhället polariseras. klotter som kommunikationsform borde
kännas antikt i den digitala åldern, men det är
både billigt och synligt,
skriver Benke Carlsson,
kommunikationsstrateg.

Rasistiskt klotter möts av motbudskap, med allt från antirasistiskt klotter till blombombning.

14

TV-TIPS

Lördag 22 mars 2014 FT

TV-TIPS
lördag 22 mars kl 19.00 – svT2

Andra säsongen av
Treme. Antoine Batiste (Wendell Pierce)
funderar på att lytta
från New Orleans.

Seriestart: Soul power

TIsdag 25 mars kl 20.30 – svT2

Kultur i farozonen
DOKUMENTÄR Del 3 av 6: Cykelkultur i
FOTO: PAUL SCHIRALDI
lördag 22 mars kl 22.15 – svT1

Lördagsbio: Whip it
FILM Tonårstjejen Bliss som bor i en

lördag 22 mars kl 21.40 – svT2

Seriestart: Treme
DRAMA New Orleans-dramat Treme är

tillbaka. Den andra säsongen inleds 14
månader efter att orkanen Katrina ödelade stora delar av staden. Del 1 av 11:
accentuate the Positive. Antoine funderar på att lytta, något som LaDonna
motsätter sig. Davis bryter ny mark,
medan Toni oroar sig för Soia. Colson
kämpar med brottsvågen och Annie
återvänder från en turné. Delmonds
nya skiva lanseras och Janette har en
krävande chef. I rollerna: Wendell Pierce, Khandi Alexander, Clarke Peters,
Rob Brown, Steve Zahn, Kim Dickens,
Melissa Leo m.l. Amerikansk dramaserie från 2011.

landsortshåla har verkligen inget lyt.
För hennes mamma handlar livet bara
om skönhetstävlingar och för alla andra
är Bliss osynlig. Ända tills hon dimper
ner i en värld där hon kan vara sig själv
– i storstadens våldsamma roller-derbys!
Regi: Drew Barrymore. I rollerna: Ellen
Page, Sarah Habel, Shannon Eagen, m.l.
Amerikansk långilm från 2009.
söNdag 23 mars kl 18.00 – svT2

Seriestart: Judarnas
och muslimernas
gemensamma historia
HISTORIA Del 1 av 4. Rötterna 610-721.

Många tror kanske att judar och musli-

DOKUMENTÄR En ilm om kamp och
organisering i Biskopsgården av Anders
Morris Rundberg, Leo Palmestål och
Pantrarna. Från 2012.
PANTRARNA ÄR EN helt unik orga-

nisering som hämtat inspiration och
metoder från Svarta pantrarna i USA.
Pantrarna startade i februari 2011 av
några äldre ungdomar från förorten
Biskopsgården i Göteborg. De har anordnat temadagar, sommar/vinter-läger
och en fotbollscup där man bjudit in
lag från andra förorter.

bland annat genom att öppna den
sedan länge nedlagda fritidsgården i
Biskopsgården. De vill sätta fokus på
de nedskärningar som inte bara drabbat Biskopsgården utan alla förorter
runtom i Sverige och som lett till ökad
fattigdom och social utsatthet. Pantrarna vill förändra samhället i grunden
genom att göra skillnad i unga människors liv, de har fått ungdomar att själva
formulera sitt missnöje och stå upp och
konfrontera politiker.

MED STORT ENGAGEMANG och klass-

NYLIGEN HADE en uppföljare till Behandla inte oss som djur premiär på
Göteborgs Filmfestival. Den heter Jag
är fan en panter och berättar om Pantrarnas fortsatta arbete. I väntan på ett
tillfälle att se den nya ilmen inns den
tidigare upplagd på Youtube.

analys kämpar de nu för att skapa
en meningsfull tillvaro där de bor,

sök på Youtube efter: Behandla inte oss som djur

TIsdag 25 mars kl 22.00 – svT1

Dox: Belleville baby
DOKUMENTÄR Ett telefonsamtal från

söNdag 23 mars kl 22.10 – svT2

Dokument utifrån:
Syriens barn
DOKUMENTÄR Syriens barn betalar ett

högt pris i skuggan av sina föräldrars
krig. Det här är historien om några barn
ur en generation som för alltid kommer
att vara präglad av denna blodiga konlikt. Brittisk dokumentär från 2013.

en ungdomskärlek väcker minnen av
ett gemensamt förlutet. Han har suttit
många år i fängelse. Nu vill han veta vad
hon kommer ihåg av deras tid tillsammans. Vinnare av Guldbaggen för bästa
dokumentär 2014. En ilm om kärlek av
Mia Engberg. Svensk dokumentär.

måNdag 24 mars kl 23.10 – svT1

Ladyboy
KORTFILM Den tredje av sju kortilmer
med tema sex och makt under fyra

ANNONS

YOUTUBE-TIPS

Behandla inte
oss som djur

mer har varit iender i all evighet. Men
historien visar att det är en relativt ny
företeelse, knappt 150 år gammal. Programmet motbevisar möjligen en och
annan historisk fördom.

Detroit. I kvällens program möter vi Kyle
Wiswall, cykelentusiasten som lyttade
från New York till Detroit för att hitta en
ny plats för sig och sitt cykelbyggarföretag. Att staden gått i konkurs, stora delar
av den är öde och avfolkad ser han som
en möjlighet, en förlängning av det ohållbara samhället som behöver börja om.

FOTO: MIA ENGBERG/SVT

MUSIK SPECIAL Soulmusikens historia,
från gospel via soundet från Detroit och
70-talets discofeber till dagens hiphop.
Del 1 av 4: De tidiga åren. Musik har
alltid varit en grundsten i kyrkorna i
de amerikanska sydstaterna. Länge sågs
gospel som ett fenomen reserverat för
amerikaner av afrikanskt ursprung. Ur
denna vitala kreativitet kom artister
som bluesdrottningen Bessie Smith.
Men efter krigsslutet blev denna typ av
jazz och blues allas egendom när storheter som Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald och inte minst Sam Cooke gjorde
entré. Och än större blev fenomenet
när en viss lastbilschaufför från Tupelo
i Mississippi inspirerades av musiken –
Elvis Presley.

måndagar i vår. Regi: Claes Lundin. En
könsopererad kvinna i Thailand står inför sitt livs största val. Ska hon följa kärleken till Kanada, eller stanna i Bangkok
och fortsätta försörja sin familj genom
att prostituera sig?

Belleville Baby är en ilm om tidens gång,
kärleken och det som gick förlorat.
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debatt@fria.nu • 08-600 60 84

Svenska motståndsrörelsen attackerade en
manifestation mot nazim i Kärrtorp den 15 december. Vänstern och feminismen måste ta hotet från
fascsistiskt våld på allvar, skriver Nathan Hamelberg.

Att bekämpa fascismen kräver närvaro på de platser där de
fysiska hoten är som störst. Därför måste antirasister och
feminister börja diskutera behovet av självförsvar och beredskap mot våldsamma attacker, skriver Nathan Hamelberg.

Vi måste diskutera självförsvar
Efter den största demonstrationen i Mölle
vångstorgets historia inns det anledning
för antirasister att känna optimism. Men
för att slå vakt om den optimismen krävs
att vi tar de hot som föranledde masspro
testen på allvar.
Förra året utfördes tusentals hatbrott
och attacker från högerextrema som inte
rapporterades i media. Den stora mobilise
ringen i Malmö förra veckan möjliggjordes
delvis av att massmedias och polisens ur
sprungliga rapportering var så urusel att
det blev en kamp för att få fram vad som
verkligen skedde utanför Glassfabriken,
när nazister misshandlade och knivskar
lera personer som nyss deltagit i en femi
nistisk manifestation. När väl det skedde,
växte raseriet över det hot nazismen ut
gör i Sverige i dag, och den kraft som kan
oskadliggöra den lokalt kom på fötter.
Mindre än 18 timmar efter mordförsö

ken på Möllevången hölls demonstratio
ner med sammanlagt mer än 5 000 del
tagare. En lodvåg av solidaritetsmedde
landen har vällt in, från idrottsvärlden i
allmänhet och fotbollsvärlden i synner
het, men även från skolor, antifascister,
feminster och socialister.
Men samtidigt pratades det en massa
om ”bredd” i kampen mot rasism – och
med bredd menas att alla riksdagspartier
ska delta. Vad som är inkluderande eller

exkluderande antirasism har börjat hand
la om att göra antirasistiska mobilisering
ar till en plats för etablerade partier att
torgföra sina budskap på. Som ett brev på
posten kommer krav på att andra ska ex
kluderas för att partier ska slippa beskyll
ningar om extremism.

den som utmanar fascister politiskt på
vad de ser som ”sitt” territorium löper
en fysisk risk.
SJäLVFörSVar kan vara en rad saker.

Först och främst är det att hålla ihop – so
lidaritet och närvaro. I sista hand är det att
fysiskt försvara sig. Men för
Men aTT Tro att politiker
att ens kunna dela ut lygblad
Nöd
och politiska partier ska
i ett område med stor fascis
värn är tisk närvaro krävs beredskap.
leda kampen mot rasism
när en Att inte vika för rasister och
är naivt. I riksdag, kom
mun och landsting inns
fascister betyder att närvara,
person
det enorma uppgifter för
precis som kamp mot till ex
fredar
antirasistiska politiker att
empel homofobi inom fotbol
sig, försvar len ytterst måste föras på läk
utföra. Men i kampanjer
och demonstrationer och är att förbereda
tare, inte bara på liberala tid
så vidare har de att ta ställ
sig tillsammans ningars debattsidor.
ning till huvudbudskap
Fascism är militärt orga
och sedan delta eller avstå. för att kunna
niserat och tränat våld, och
Demonstrationen mot na avvärja attacker.
mot det krävs organiserat
försvar. Nödvärn är när en
zistiskt våld i Kärrtorp den
12 december förra året var
person fredar sig, försvar är
den största antirasistiska demonstratio
att förbereda sig tillsammans för att kun
na avvärja attacker – mot vänsterlokaler,
nen i Sverige sedan mordet på Björn Sö
derberg, och inget parti vare sig talade på
queerkaféer, möten och demonstrationer.
eller organiserade den.
Better safe than sorry. Vi kan inte vänta på
Det som behövs nu är fortsatt samling
att poliser som kallar folk för ”apajävlar”,
mot rasism, och en allvarlig diskussion
som upprättar rasistiska register, som kro
om hur vi som gör det ska kunna försva
niskt missköter utredningar av misshan
ra oss mot nazistiskt våld. Polisen har un
del och mordförsök, ska skydda oss.
der Alliansregeringens styre nedpriorite
Hur vi ser på självförsvar har stora kon
rat arbetet mot hatbrott sedan 2010, och
sekvenser. Det handlar om en rad saker,

men främst om synen på vilket hot sam
tida fascistgruppers utgör, statens roll och
hur vi kan svara på det. Ledningarna för
Ung vänster, Vänsterpartiet och merpar
ten av socialdemokratin vill distansera sig
från extremism för att vara ”valbara”. De
må ha en tanke om ekonomisk demokra
ti, men de har en liberal syn på rättsstaten
där ”våld” som accepteras är nödvärn, el
ler individuellt självförsvar. Medan fram
för allt den autonoma vänstern inser att
fascistiska attacker är kollektiva, organi
serade, militärt tränade och politiskt mo
tiverade. Vilket kräver organiserat själv
försvar och inget i stunden improviserat.
SKiLLnaden Kan egentligen uttryckas

som skillnaden mellan rätten att använda
våld för att freda sig om man blir angripen
och behovet att organisera kollektivt själv
försvar så en är redo när fascister slår till.
Våldsromantik, excesser och hembesök är
idioti och politiska återvändsgränder, vil
ken del av vänstern som än hänger sig åt
det. Men om vänstern och feminismen tog
sig an säkerheten mer skulle AFA självdö.
Skiljelinjen i dag går mellan dem som teo
retiserar om vad som är acceptabelt för
en individ att göra ”om” fascister angri
per med våld och dem som vill vara för
beredda när det händer.
naTHan HaMeLBerG

aktivist och debattör

ANNONS

EN FRI PRESS ÄR MÖJLIG
-med ditt stöd!
Vi som arbetar på Fria Tidningen gör det för att vi tror på fri, oberoende journalistik som tar de verkligt stora samhällsfrågorna på allvar. För att vare sig klimathotet, den växande rasismen eller det ekonomiska systemets kris kan mötas utan en verklig mångfald av berättelser och lösningar. För att kunskap är makt att agera och förändra.
Mediekooperativet Fria Tidningar har kommit långt sedan starten för drygt 13 år sedan. Idag ger vi ut
åtta tidningar som når totalt över 20.000 prenumeranter, plus tiotusentals läsare på nätet. Det vore
alltför lätt att slå sig för bröstet. Men faktum är att ingenting av detta hade varit möjligt utan er
läsare – verkligt fria medier kan vi bara bygga tillsammans!
Idag har vi 162 solidaritetsprenumeranter – läsare som valt att bidra ekonomiskt för
att de tror på en fri press och vill hjälpa Fria Tidningar att fortsätta utvecklas. Det
stödet är ovärderligt för oss. Men för att förverkliga ens en bråkdel av alla idéer
och visioner som inns inom både Fria Tidningens redaktion och bland våra läsare måste vi bli ännu ler. Fler som inte bara tror på fri journalistik utan också vill
vara delaktiga i att göra den möjlig.
I stödföreningen Fria Familjen samlas alla som på olika sätt vill bidra till Fria Tidningars framtid och en stärkt mångfald inom det svenska medielandskapet.
Kom med du också!

Vänligen,

Fria tidningens redaktion genom Per Björklund

FÖR ATT GÅ MED I FRIA FAMILJEN GÅ IN PÅ FAMILJEN.FRIA.NU
INVESTERA I FRI JOURNALISTIK

ANNONSERA I VÅRA TIDNINGAR

Gör en investering i oberoende journalistik och
teckna en andel i mediekooperativet Fria Tidningar!

Ett sätt att nå nya kunder/medlemmar/besökare och samtidigt stötta den fria pressen är
att annonsera hos oss. Har du din verksamhet i
Stockholm, Skåne eller Göteborg rekommenderar vi någon av våra lokala tidningar, och är du
verksam inom klimat, miljö eller hållbarhet så
är Landets Fria Tidnings läsare helt klart något
för dig. Vi erbjuder etisk rabatt och riktigt bra
prova-på priser till dig som annonserar för första gången.

En andel kostar 5 000 kronor och kan delbetalas i upp till 18 månader (280 kr/månad).
Du får ett int andelsbevis och medlemskap i
Fria Familjen, som varje år väljer två representanter med yttranderätt till Fria Tidningars årsstämma, kooperativets
högsta beslutande organ. 23 andelar är redan utställda. Kanske vill
just du ha den 24:e?
För att teckna en andel, ring vår
föreningskoordinator Victoria Rixer på
tel. 0723-17 88 75, eller skicka ett mejl
till familjen@fria.nu.

Våra läsare är tänkande, aktiva
människor som brinner för politik, miljö, rättvisa och kultur.
För att veta mer ring vår marknadskoordinator Vilma Seth på tel.
0735-07 05 09, eller skicka ett mejl till
annons@fria.nu.

