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Introduktion
Den nazistiska organisationen Svenskarnas parti hade utsett Eskilstuna till den stad där en
provokativ demonstration skulle genomföras. Att välja den internationella arbetarklassens
egen dag för en nazistisk defilering är ju en provokation i sig. Varför man valde Eskilstuna
där man saknar egen avdelning kan man fundera på. Eskilstuna är en traditionell arbetarstad.
En stad med hög arbetslöshet och med en stor andel invandrare. Att Sverige-Demokraterna
fick 8% i kommunalvalet 2010 och därmed blev tredje största parti har säkerligen också varit
en faktor när det gäller Nazisternas val av stad. ”Svenska jobb till svenska arbetare” var temat.
Ett försök att härma de brittiska fascisternas paroll måhända.
En grupp ungdomar reagerade mot fascisternas planer och täckte sta’n med affischer som
manade till motdemonstration. FÖRSTA MAJ ÅT ALLA!
De delade flygblad och hade torgmöten. De jobbade dygnet runt. Nu tycker stadens ledande
politiker och tidningsmän att de har skapat kravaller och elände.
Men många Eskilstunabor följde ungdomarnas maning. Framtiden kommer att ge dem det
erkännande de är värda. Nedan följer delar av debatten som rasat i Eskilstuna.
Men allra först följer en artikel ur tidningen Internationalen. Den beskriver huvudsakligen
vad som skedde innan bråket bröt ut på allvar (vilket skedde efter att (mot)demonstrationen –
i Smörparken – hade upplösts).

Internationalen
4 maj 2012: Första maj i Eskilstuna: Antifascister mot nazister
De nazistiska organisationerna ”Svenskarnas parti” och ”Förbundet nationell ungdom”
samlade på Första maj runt hundra av sina anhängare för att med sköldar, fanor och
fascistiska symboler marschera genom Eskilstuna.
Nazisterna mötte dock motstånd från flera hundra antifascister, och ett flertal personer skadades i sammandrabbningarna som pågick från klockan två på eftermiddagen till åtta-nio på
kvällen.
– Det här var riktiga nazistiska stormtrupper, säger Peter Widén från Socialistiska partiet som
var med i motdemonstrationen.
Han och hans kamrater gick först med i Vänsterpartiets förstamajtåg som började klockan
tolv, och anslöt sig därefter till den antinazistiska demonstrationen som samlades när
nazisternas marsch började klockan 14.
Nazimarschen hade fått tillstånd från polisen och således även polisbeskydd, men nazisterna
hade lurat både polisen och motdemonstranter genom att dela upp sig i olika grupper och
kunde således anfalla motdemonstranterna bakifrån.
– De var beväpnade med backar med tomflaskor som de började kasta mot oss, berättar Peter
Widén.
– Motdemonstranterna kastade också saker på nazisterna, men det var ingenting jämfört med
den ammunition som nazisterna hade förberett sig med.
Socialdemokraterna höll också sin förstamajdemonstration klockan 14 inte alls långt därifrån,
och Peter Widén beklagar att socialdemokraterna inte slöt upp i den antinazistiska manifestationen.
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– Om vi hade fått med oss socialdemokraterna skulle vi ha varit så många att nazisterna hade
kunnat tystats samtidigt som risken för våld hade blivit mycket mindre, säger han, och menar
att man inte ska tro att nazisterna försvinner bara för att man försöker ignorerar dem.
– Vi vill inte vakna en dag och inse att det har blivit vardagsmat med nazister på gatorna. Vi
tänker kväsa den här rörelsen nu, säger Peter Widén.
Men han är glad att så många ändå kom till motdemonstrationen och säger att stämningen var
mycket god, och att även folk som inte var ute och demonstrerade var glada över att
nazisterna inte fått marschera obehindrat genom staden.
– Om ingen hade protesterat mot nazisterna skulle våra invandrare i staden ha känt sig mycket
mera skrämda och svikna av samhället, säger han.
”Svenskarnas parti” har ingen bas i Eskilstuna och det bor bara en känd partimedlem i staden.
Men i Eskilstuna fanns en hel del aktiva nazister under 90-talet, och det är möjligt att de
hoppas kunna återupprätta en bas i staden. Peter Widén tror att de nu valde att hålla sin förstamajdemonstration i Eskilstuna eftersom Sverigedemokraterna fick 8 procent i kommunalvalet
där, samtidigt som det finns en stor invandrarbefolkning och hög arbetslöshet i staden.
– En av deras paroller var just ”svenska jobb åt svenskarna”, säger han.
Åtta personer fick söka sjukhusvård efter slagsmålet, och minst 30 omhändertogs av polisen,
huvudsakligen antifascister.
Per Leander

Motdemonstranter = stenkastande ungdom?
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Eskilstunakuriren
Ledare 2 maj: Demokratin misslyckades dubbelt
Högerextremisterna fick inte framföra sitt budskap under ordnade former i Eskilstuna i går,
men våldsorgien gav dem all reklam de kunde önska. Ett dubbelt misslyckande för demokratin.
Första maj 2012 kunde ha förflutit lugnt i Eskilstuna, trots högerextremisternas närvaro.
Hundratalet aktivister från Svenskarnas parti och Förbundet nationell ungdom hade kunnat
genomföra sin korta marsch från Strömsholmen till Smörparken, hålla sina appeller som ingen
utomstående lyssnade på, för att sedan lämna Eskilstuna och krypa tillbaka in i sina källarhål.
Ytterst få utanför norra Sörmland och utanför de närmast sörjandes krets hade fått kännedom
om aktionen, och så hade alltihop snart försvunnit i glömska.
Så blev det inte. Den autonoma vänsterns motaktion urartade i våld som under flera timmar
gjorde delar av Eskilstunas centrum osäkert för alla, skickade flera personer till sjukhus och
ännu fler till polisarresten.
Uppladdningen pekade mot den här utvecklingen. Det nätverk som mobiliserat motaktionen
hade som uttalad avsikt att stoppa högerextremisternas manifestation genom att stå i vägen.
Men motdemonstranterna förbehöll sig också rätten att bruka våld, även mot polisen.
– Vi kan ju inte göra mer än att be människor att hålla sig lugna. Och när polisen försöker
flytta på människor kommer människor kanske att bli arga, det är väl vad vi befarar.
Så uttalade sig en anonym företrädare för nätverket i SR Sörmland. Språkbruket och attityden
är bekanta. Stenkastarvänstern skriver sina egna regler och kräver underkastelse från alla,
inklusive ordningsmakten.
Tyvärr håller inte alla inom de etablerade partierna avstånd till antidemokraterna på vänsterkanten. Den 19 april uppmanade Elias Tångvik, som stod på Vänsterpartiets kommunlista i
valet, i ett debattinlägg i Folket att stoppa den högerextremistiska manifestationen på första
maj. ”Tillsammans kan vi dra uppmärksamheten ifrån dem, vi kan stoppa dem precis så som
vi stoppade SD på Fristadstorget 2010”, skrev han och syftade på den aktion som hindrade
Sverigedemokraterna att genomföra sitt valmöte den gången.
Ingen bör ha några illusioner om högerextremisterna i Svenskarnas parti och Nationell
ungdom. Dessa ynglingar har på senare år kammat till sig och ompaketerat sitt budskap från
rasism och nazism i klartext till en sorts nationalistisk arbetarromantik. Idéerna är dock i
grunden desamma och det fysiska våldet ligger ständigt nära.
Men yttrandefriheten omfattar även nazister. Även de har rätt att framföra sina åsikter offentligt. Den demokratiska staten har en skyldighet att se till att detta kan ske under ordnade
former.
Så skedde inte i går. Samtidigt fick högerextremisterna all reklam de kunde önska. Ett dubbelt
misslyckande för demokratin.
Exempel på läsarkommentarer:
Skrivet 2 maj 2012 21:11 Cedric
Det här var ju väldigt onyanserat. Hur kan du inte ge någon heder åt alla de som gav sig ut på
gatorna för att visa att de inte accepterar att människor som delar åsikter med massmördare
som Ander Behring Breivik ska tillåtas något utrymme?
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Du skriver att dagen förstördes av att motdemonstranterna tog till våldsmedel och förstörde en
legitim demonstration. Precis så här legitim var den demonstrationen:
http://www.youtube.com/watch?v=bIMpeS9xohU
Där ser du tydligt att nazisterna har tagit med sig backar med glasflaskor som de kastar mot
motdemonstranterna, medan polisen skyddar dem.
Jag tycker att polisen, Eskilstuna-kuriren och Jimmy Jansson bör skämmas. Hur kan ni
fördöma dem som gör motstånd, när ni sitter i er trygga tillvaro och låtsas som ingenting.
Vakna upp: det här är människor som förespråkar våld och terrorism. Ingen sann demokrat
bör tyst sitta och titta på!

Bilden från videoklippet som nämns i insändaren. Visar nazister (minst 3 av personerna vid
ringen) som just kastar glasflaskor på demonstranterna (röda banderollerna) till vänster

Länk till videoklippet – om det inte fungerar kan du istället använda Youtube–länken i
insändaren ovan. Några av kommentarer till videoklippen (från) samma webbsida:
Dagisavdelningen ”snöflingan” kastar flaskor på oskyldiga i Eskilstuna
såg vilka rädda stackare det
var som använde backvis med medhavda glasflaskor för att på ett väldigt ”modigt” sätt kasta
mot både civila och barn och inte bara mot motdemonstranterna. Filmen visar ju det. Jösses
hur snedvinklat det kan bli när rädda människor blir uppträngda i en rondell.....
uppenbart är att ”snöflingorna” helt och fullt hade för mening att använda sina medburna
backar med glasflaskor som vapen och det var även dom som kastade först PUNKT.
Jag är inte den som har
något emot polisen men idag var det fan fiasko.
åller helt med! Att de ens lät dem ha backar med flaskor stå där? Vad trodde de att de
skulle göra med dem? Panta dem?
Och här: Ett annat videoklipp
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I första videoklippet, lägg märke till att nazisterna tidigt bär fram flera röda backar med tomflaskor, som de sedan kastar mot motdemonstranterna. Polisen gör inget åt saken.
Körning direkt från länkarna kan vara problematisk. Särskilt första klippet är stort, varför det
tar lång tid innan visningen sätter igång. Bäst är att ladda hem videoklippen till den egna
datorn och köra dem lokalt (med RealPlayer, Winamp eller liknande). Nedladdningen kan
göras på flera sätt, bl a genom att kopiera en länk och klistra in den i adressfältet på webbläsaren (b-et i första namnet står för big):
http://marxistarkiv.se/fascismen/video_bilder/1maj_eskilstuna2012_b.flv
http://marxistarkiv.se/fascismen/video_bilder/1amaj_eskilstuna_2012.flv
Skrivet 3 maj 2012 23:16 hermelin
Yttrandefrihet, men till vilket pris? Demonstrationstillståndet borde dragits in sekunden första
flaskan for genom luften! Och skäms (!!!) på kuriren som inte kan se till den del ”vanliga”
människor (alltså inte ”extremkastarvänstern”/bråkmakare) som utgjorde en fredlig majoritet
av motdemonstranterna.
Såg själv av en händelse hur nazisterna samlades vid Sveaplan vid tvåtiden på väg till Kafe
Kaka med en väninna. Fick sedan med egna ögon se hur dessa ”fredliga” demonstranter kom
med sköldar, flaggor och backar med flaskor till rondellen där de började kasta flaskor mot
oss som i godan ro satt vid Kafe Kaka vid Smörparken, där jag som Eskilstunabo skulle inta
en måltid. Motdemonstranterna var en mycket blandad skara av människor som jag inte alls
förknippade med ”stenkastarvänstern”. Varför stoppades inte ”den fredliga demonstrationen”
när de inte följde överenskommelsen med polisen om färdvägen och kastade glasflaskor mot
kafegäster? Vi fick ta skydd inne i restaurangen! Polisen såg på och skyddade ”de fredliga demonstranterna” och lät dem behålla backarna och fortsätta hela dagen och skapade oro i stan...

Motdemonstranter = stenkastande ungdom?
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Kommunstyrelsens ordförande: Var inte nazisternas duktiga idioter
Demonstrationsrätten ska alltid värnas. Alla har rätt att göra sin röst hörd. Men det ger ingen
rätt att fysiskt förstöra vår stad – ingen!
Låt nazisterna gå sina tåg under förutsättning att polisen kan garantera att det sker under
ordnade former, vilket kan ifrågasättas i detta fall. Människor inser att nazisternas värderingar
är förkastliga. Ignorera dem bara. Ställ er med ryggarna mot. Allt utom våld och provokation.
Ge dem inte den uppmärksamhet de söker. Bli inte deras duktiga idioter. Genom att ha
ignorerat dem hade demonstrationen överstökats. De hade sannolikt lämnat stan och tumult
undvikits.
De organisationer som säger sig bekämpa nazisterna verkar värna medlen mer än målet. Och
medlet är våld? Våld, provokation och förstörelse kommer före demokratiska grundvärderingar? Är inte detta hyckleri? Nazisterna drar sig inte för våld. Det vet vi. Varför då agera så
att de triggas till det?
Detta vet också polisen när den överväger tillstånd eller ej att demonstrera. Ingen, inte
nazister eller heller dess motståndare ska känna sig välkomna i vår stad när dess närvaro leder
till skadegörelse och otrygghet. Att människor likt ”legoknektar” för båda sidor reser till vår
stad och använder den som slagfält är avskyvärt mot oss som lever här.
Det beteende vi nu sett är förkastligt och oacceptabelt. De eventuella Eskilstunabor som deltagit i våld och förstörelse har anledning att skämmas. Varje människa ansvarar för sina handlingar. Jag förväntar mig att deltagare i motdemonstrationen och polisen drar lärdomar av
detta inför framtiden. Polisen kommer att inbjudas till kommunledningen för att redogöra för
hur detta kunde ske.
Människor är välkomna till Eskilstuna. Men bara om du kommer med kärlek. Och alla, även
nazister, trots att de står för en ideologi som förespråkat mord på socialdemokrater, har rätt att
göra sin röst hörd. Men vi möter också det med kärlek.
Jimmy Jansson (S)
Ordförande i kommunstyrelsen

Vänsterpartiet: Hat föder hat
Replik (från vänsterpartiet)
Svar till Eskilstuna-Kurirens ledare 2 maj ”Demokratin misslyckades dubbelt”.
Vänsterpartiet sätter demokrati och ickevåld högst på agendan. Inför 1 maj var vi tydliga – vi
skulle inte delta i motdemonstrationen som parti. Vi anser att demonstrationsfriheten är oantastlig och likt er gör vi självfallet analysen att de enda som tjänar på att man försöker stoppa
en demonstration med troliga konfrontationer som följd, är missnöjespartier och främlingsfientliga krafter. Vi klargjorde vår ståndpunkt i en insändare och på vår hemsida innan 1 maj.
Att ni antyder att Vänsterpartiet inte håller avstånd till antidemokrater på vänsterkanten, för
att en person som sedan 2010 inte är medlem eller på något sätt aktiv i partiet, är iblandad i
manifestationen, är oseriöst och tråkigt.
Vår mening är att om man vill visa en samling hitresta nazister och övriga Eskilstuna att man
tar avstånd från avskyvärda åsikter, gör man det bäst med en fest på torget för mångfalden
eller genom att delta i Vänsterpartiets första majtåg. Vi uppmanade till det sistnämnda.
1 maj är dagen då vi tillsammans värnar människors lika värde och visar solidaritet. De som
kastade flaskor, stenar och slogs gjorde motsatsen. Det nazisterna står för är förkastligt men
att möta det med våldsamheter är lika förkastligt. Hat föder hat och bidrar inte på något sätt

7
till alla människor lika värde. Vill man förändra världen på riktigt så gör man det med demokratiska metoder!
Maria Forsberg
Ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna
Svar: ”Medlemmar ur Ung Vänster Eskilstuna deltog idag i de enorma (...) demonstrationerna
mot SD:s möte på Fristadstorget. Efter en timmes patetiska försök att komma igång gav
kostymrasismen till slut upp och lämnade Eskilstuna till ljudet av vuvuzelor, burop och
slagord.”
Detta står på hemsidan för Ung Vänster i Eskilstuna. Texten är skriven 15 september 2010 av
”Elias, styrelseledamot UV Eskilstuna” efter att Sverigedemokraternas valmöte stoppats den
gången.
Så ser det ut. I de här frågorna har Vänsterpartiet två ansikten. Ett är det som Maria Forsberg
visar här. Vi tvivlar inte på uppriktigheten i hennes uppslutning bakom demonstrationsfriheten, även om den insändare och kommentar på partiets hemsida som hon hänvisar till inte
innehåller något avståndstagande från dem som ville stoppa nazisternas möte första maj.
Vänsterpartiets andra ansikte är alla dessa ”Elias” – delar av framför allt partiets ungdomsförbund som tar sig rätten att stoppa meningsyttringar de ogillar. Därtill finns en svans av
ideologiskt besläktade antidemokrater som är redo att ta det ett steg längre.
Ledarredaktionen
Nedan följer insändare från Peter Widén från Socialistiska Partiet. Insändaren
refuserades av Eskilstunakuriren.

Insändare: Vet hut Jimmy Jansson!
Jimmy Jansson, ordförande i kommunstyrelsen, hetsar i en insändare i FOLKET den 3: maj
mot de som deltog i demonstrationen mot det nazistiska Svenskarnas Parti.
För anständiga politiska krafter som står för arbetarrörelsens värderingar fanns det två möjligheter. Antingen gå med i den manifestation som anordnades av ungdomarna runt FÖRSTA
MAJ FÖR ALLA eller om man nu inte ville det istället ordna en egen manifestation mot
rasisterna när de skulle ockupera Smörparken.
Vi i Socialistiska Partiet valde det första alternativet. För att visa nazisterna vår avsky och för
att minimera våldsamma inslag. Vi ansåg att vi med våra begränsade resurser bidrog till dessa
målsättningar. Vi deltog enbart i manifestationen i Smörparken.
Jimmy Janssons linje att ignorera nazisterna är skandalös. I FOLKET berättar polisens presstalesman Fredrik Wallén om nazisternas attityd och mål: ”Grovt förenklat sa de: Vi tänker
inte göra som ni säger. Vi tänker marschera genom stan”. Och Anna Enbom (FOLKETS
skribent) konstaterar: ”Sedan gick nationalisterna i princip åt vilket håll de ville och polisen
följde efter.”
Titta på Eskilstunakurirens webbfilm, Jimmy Jansson! I slutsekvensen kan du se dem
marschera som rena SS-trupper genom Eskilstuna. Tänk tanken att det inte funnits motdemonstranter Jimmy Jansson. Tänk dej in i Eskilstunas invandrarbefolknings situation.
Lyssna på den 56-åriga invandrarkvinnan Maria som deltog i motmanifestationen i Smörparken och som i Sörmlands Radio tackar alla Eskilstunabor som deltog i manifestationen mot

8
nazisterna. Om du hade varit i Smörparken skulle du kunnat se att flera av demonstranterna
var äldre människor. Men du var ju inte där under regnet från nazisternas glasflaskor.
Jag delar den i FOLKET intervjuade antirasisten Emmye Särnstedts upprördhet över den
minoritet av antirasisterna som använde onödigt våld. Självförsvar mot fascisterna är självklart nödvändigt men det fanns också onödigt bråk från speciellt unga demonstranter. Men,
Jimmy Jansson; det ändrar inte en millimeter det faktum att det var rätt att demonstrera och att
din linje är katastrofal. Vi som stod upp måste självklart dra slutsatser om hur vi ytterligare
ska minimera bråk och dumheter inför nästa gång. Men du som inte ens ville mobilisera till
demokratins försvar kanske inte är så trovärdig i en sådan diskussion.
Slutligen om polisen. Jag vet inte vad som konkret hände efter Smörparken men när det gäller
polisens agerande i Smörparken tycker jag att dom gjorde så gott dom kunde. De enskilda
polismännen är inte våra motståndare. Det handlar om den yrkesgrupp som kanske drabbats
allra hårdast av nazisternas terror. Jag tänker givetvis på nazisternas mord på de tre polismännen utanför Malexander.
Peter Widén Socialistiska Partiet

Motdemonstranter = stenkastande ungdom utifrån?
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Folket
Ledare 26 april: Låt inte hatet vinna
[ OBS innan 1:a maj ]
Oslo, klockan 12.00, den 26 april 2012. Mitt i den norska huvudstadens lunchrusning stannar
allting upp. På Youngstorget har 40000 människor samlats i regnet. Beväpnade med rosor.
Ledda och ackompanjerade av trubaduren Lillebjörn Nilsen stämmer de upp i allsång av
Nilsens översättning av Pete Seeger-låten My rainbow race, Barn av regnbuen. Samma sak på
ytterligare ett 20-tal platser runt om i Norge.
Sångmanifestationen hade initierats av privatpersoner på Facebook. Anledningen var att
sången - som blivit en hyllning till det öppna och toleranta Norge - enligt Breivik ska ha
använts för att ”hjärntvätta” norska barn.
- Jag gör det här för att vi måste ta sången tillbaka och sjunga den som en hyllning till de
överlevande, de som riskerade livet för att rädda andra och alla andra som berörts direkt eller
indirekt, berättar Lill Hjönnevåg, en av arrangörerna, för SVT Rapport.
I skratt och i tårar sjöng det norska folkhavet sången. Om och om igen. När sista ackordet
klingat av säger Lillebjörn Nilsen i mikrofonen:
- Det er vi som vinner.
Jag tänker att han har rätt, och är full av beundran för våra norska grannar. De som bekämpar
hat med sång.
Principen är egentligen lika barnsligt enkel som den är effektiv. När mörka krafter försöker ta
din sång - ta den tillbaka, sjung den.
Sjung den starkare, tydligare och oftare än någonsin förut.
När dessa rader skrivs pågår förberedelserna inför årets förstamajfirande som bäst.
I arbetarpartiernas och fackförbundens lokaler pågår plakatmålningen, talskrivandet och
inventeringen av fanor.
Men i år blir 1 maj i Eskilstuna någonting annat än vad vi är vana vid. För det är inte bara
stadens arbetarrörelse som kommer att demonstrera för frihet, solidaritet och rättvisa.
I år har också nazistiska Svenskarnas parti (Svp) sökt och fått demonstrationstillstånd.
Svp är det parti som uppstod ur askan av Nationalsocialistisk front (NSF). Men till skillnad
från NSF har SvP valt att inte prata politik i termer av nationalsocialism och ras. Man kan
säga att strategiska ställningstaganden lett till att fasaden putsats upp.
Men Svenskarnas parti är alltjämt ett parti som i sitt partiprogram slår fast att ”För alla folks
långsiktiga överlevnad krävs ett eget etniskt homogent livsrum”, att ”Icke-svenskar skall ej
tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället” och att ”Invandrarnas lojalitet till det
svenska värdlandet förblir obefintlig”.
Och i den webbshop som länkas till från partiets hemsida erbjuds bland annat boktitlar som
”En annan bild av Hitler”, ”Förintelsebluffen i Auschwitz”, som ifrågasätter sanningshalten
bakom de officiella dödstalen i förintelselägret och ”My Part in Germany´s Fight” som är
utdrag ur Goebbles dagböcker. Där kan den som så önskar också beställa partiets klistermärken, i buntar om 100, med budskap som: ”Var inte så typisk svensk! Gruppvåldtäkter är
nytt och spännande!”
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Rent formellt är Svp inget annat än ett lokalparti i Grästorp, där partiet i valet 2010 med sina
102 röster fick en tom stol i kommunfullmäktige. ”Det är första gången sedan 1940-talet som
Sverige har ett nazistiskt parti i en folkvald församling”, berättar Expo på sin hemsida. Men
partiet har högre ambitioner än så.
Under parollen ”Svenska jobb till svenska arbetare” kommer det högerextrema partiet att
bussa människor från olika delar av landet till Eskilstuna, i syfte att försöka göra arbetarrörelsens högtidsdag till sin.
På Facebook och i sociala medier tar en motståndsrörelse form.
Gruppen ”Första maj för alla” vill att människor sluter upp och tydligt visar att nazisterna inte
är välkomna i Eskilstuna. Inte på arbetarrörelsens högtidsdag, och inte någonsin. Det är ett på
många sätt hedervärt initiativ som vittnar om en anda att vara stolt över.
Men, jag har dock, på nära håll, sett sådana motdemonstrationer med fredliga intentioner
urarta när de konfronteras med andra sidans demonstranter. Inte sällan resulterar sådana
konfrontationer i våld.
Våld som föder nytt våld som föder hat som föder nytt hat. Och i slutändan består just endast
hatet. Det finns inga andra vinnare i dessa situationer.
Det är därför med oro jag läser att motdemonstranterna planerar att hindra Svp:s marsch
genom staden.
Missförstå mig inte, jag tror inte att intentionerna från de människor som organiserar motdemonstranter är konfrontation och våld.
Och det kommer alltid att finnas en särskild plats i mitt hjärta för alla er som öppet vågar visa
er kärlek till mångfalden. Ni som trotsar väder och vind och skriker er hesa: Inga rasister på
våra gator.
Jag menar bara att den som väljer att bemöta hatet med hat, våldet med våld och elden med
eld alltid riskerar att ha brända människor på sitt samvete.
Våra norska grannar insåg detta. När mörka krafter försökte ta deras sång, så sjöng de den
högre än någonsin förut. Vi kan lära av dem.
Så, när mörka krafter försöker ta er dag, fira den! Slut upp i leden i de demokratiska partierna
förstamajtåg.
För det finns bättre, mer effektiva sätt, att visa att man är mot någonting förkastligt och
vidrigt. Det är att visa att man är för någonting bättre.
När vi visar att vi är fler, mångfaldigt fler, än de som lever på hatet. Att vi vägrar bekämpa
hatet med hat och våldet med våld.
Då är det vi som vinner.
Fredrik Pettersson i en ledare FOLKET inför 1:a maj.

Ledare 2 maj: En mörk dag i Eskilstuna
Dagen kunde inte ha börjat bättre. Redan tidigt på morgonen log solen och kastade starka
långa strålar över ett Eskilstuna i vårblom.
När Vänsterpartiets förstamajtåg, strax efter lunch, nådde fram till Rademachersmedjorna
fylldes snart bänkraderna framför den lilla träscenen. Till doften av nybryggt kaffe, nybakta
bullar och cigarettrök trängdes jeansjackor med manchesterkavajer till gitarrmusik och tal av
bland andra partiets klimatpolitiske talesperson, Jens Holm.

11
Den nästan sommarvarma solen och det vackra vädret till trots började dock snart orosmolnen
hopa sig.
Samtidigt som Socialdemokraterna, som samlats i Årby, förberedde sig för avmarsch mot
centrum samlades högerextrema Svenskarnas parti på Strömsholmen, ”Som mest ett sjuttiotal
personer”, skulle polisen senare under dagen konstatera.
När Socialdemokraternas tåg svepte förbi Klosters kyrka, med starka opinionsvindar i ryggen
svämmade Nybrogatan över av motdemonstranter som samlats för att protestera mot
Svenskarnas partis demonstration.
Efter ett kortare stopp för att invänta polisen som försökte skingra motdemonstranterna kunde
det långa S-tåget ringla in den sista biten mot Fristadstorget. Nöjda partifunktionärer kunde
konstatera att opinionsframgångarna satt sin prägel även på demonstrationståget, som var
längre än på år.
Stämningen var alltjämt på topp när dagens finfrämmande, huvudtalaren och gruppledaren i
riksdagsgruppen Mikael Damberg, äntrade talarstolen. Men även om Damberg var vid
märkbart gott humör kunde han inte undgå att kommentera den oro som närvaron av
Svenskarnas parti innebar.
– När jag läste om att nazisterna skulle demonstrera här idag blev jag provocerad. Men när jag
ser er alla här känns det fantastiskt, sa Damberg.
Han drog paralleller till de fredliga manifestationer som ägt rum i grannlandet Norge efter
Breiviks terrordåd, och påminde åhörarna om Utöya-överlevaren Stine Renate Håheims
kärleksbudskap, som spreds som en löpeld efter terrorattentaten:
– Om en man kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans.
– Vi kommer inte tillåta att nazister tar vår dag. Jag är stolt över att vi marscherade genom
staden bakom vår svenska flagga, sa Damberg och möttes av dagens varmaste applåd från
åhörarna.
Ingen kunde nog då ana att Eskilstuna, bara några tiotals minuter senare, skulle bli skådeplats
för antidemokratiska legosoldaters våldsamma sammandrabbningar.
Men samtidigt som Damberg fortsatte sitt tal om internationell solidaritet, jobben och skolan,
drabbades Svenskarnas parti och motdemonstranterna samman för första gången, i höjd med
Smörparken.
När jag efter Dambergs tal följer ljudet av polissirener bort längs Kungsgatan, ligger skådeplatsen öde. Kvar bakom polisavspärrningen ligger krossat glas, stenar och växter som våldsdemonstranterna rivit upp och kastat mot varandra.
Jag går försiktigt fram mellan krossat glas och blodstänk och tar mig in på Kafé Kaka. Där
möter jag Roxanne och Malin som jobbar i kaféet. De är märkbart skakade av de scener som
bara minuterna innan utspelat sig på gatan utanför.
– Det var som kriget i Irak, säger Malin.
– Folk sprang in här och sökte skydd, en familj stod i köket och bara grät, berättar Roxanne
som blivit tvungen att låsa dörrarna för att skydda kafébesökarna och hindra demonstranterna
från att stjäla porslin och glas att använda som vapen.
Medan glassplittret sopas upp på gatan utanför kaféet fortsätter de våldsamma sammandrabbningarna på annat håll i centrum.
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Utanför sporthallen har nazistdemonstranterna samlats bakom ett rekordstort polisuppbåd. De
är omringade av motdemonstranter. Det kastas knallskott och rökbomber och i folkmassorna
pratas det upprört om skadade demonstranter som träffats av glasflaskor och stenar.
Våldsamheterna flyttar sedan vidare upp mot centralstationen dit polisen vallade Svenskarnas
parti.
Jag blir själv vittne till hur ett antal motdemonstranter springer upp på rälsen och tvingar det
tåg som är på väg in till centralen att stanna. Stenarna viner genom luften när polis och
motdemonstranter drabbar samman för jag vet inte vilken gång i ordningen denna dag.
– Inga nazister på våra gator, ropar kören medan stenarna far i backen.
Svenskarnas parti står kvar på den av polisen angivna platsen vid stationshuset. I det allmänna
kaoset av främmande och delvis maskerad ansikten slår det mig att merparten av båda sidans
våldsdemonstranter sannolikt är tillresta. Det har bara valt vår stad som dagens arena.
Själv har jag höga tankar om Eskilstuna och Eskilstunabor i allmänhet. De vet vad nazism är
och det vet att fördöma vad nazisterna står för. Vi behöver ingen våldsam massa som sänker
sig till nazisternas nivå i valet av metoder för att bevisa det. Effekten av ett sådant agerande
blir sannolikt det motsatta.
I en demokrati får även nazister demonstrera. Så ska det vara. Och vi ska visa vårt missnöje
med de demokratiska medel vi har att tillgå. Man kan inte predika demokrati med gatstenar,
inte bekämpa våld med våld.
Svenskarnas parti hade sökt och fått demonstrationstillstånd. Deras på flera sätt sorgliga
marsch genom staden hade en blivit en marginell händelse i jämförelse med det stora flertalets
demokratiska firande. Men på grund av sammandrabbningar med de grupper som hade för
avsikt att stoppa demonstrationen kom våldsamheterna att prägla hela dagen.
Jag tänker att det finns inget vackert i den typen av motstånd. Inget ädelt.
Det är bara förkastligt. Och än en gång har våldsamma motdemonstranter fått nazisterna att se
ut som fredliga offer. De som såg nazisterna slänga sina medhavda glasflaskor mot motdemonstranterna vet att det är en missvisande bild. Likväl är det den bilden många Eskilstunabor bär med sig av den här dagen.
1 maj 2012 kommer sannolikt att gå till historien som stadens mest våldsamma förstamaj i
mannaminne.
Det blev en mörk dag. Trots solsken.
Fredrik Pettersson
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Motdemonstranterna = ”tillresta huliganer”

Debatt: Varför tilläts nazisterna paradera på 1 maj?
När jag som ung SSU-medlem demonstrerade på 1 maj i Eskilstuna för första gången, hade
jag aldrig i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att jag 47 år senare skulle tvingas delta i
en manifestation mot nazister. I min hemstad! Och på 1 maj, arbetarrörelsens högtidsdag!!
1 maj, som med stor kraft på 1890-talet slog igenom som arbetarklassens internationella
högtidsdag bars upp av den 1889 återskapade organisationen för världens arbetarepartier.
På 1 maj demonstrerade arbetare världen över för allmän rösträtt, åtta timmars arbetsdag och
internationell solidaritet. Internationalen var sången som sjöngs i alla första majdemonstrationer. I Europas stora metropoler såväl som i Sveriges små bruksorter.
I Berlin sattes 1933 stopp för arbetarnas 1 maj. Nazisterna krossade Europas mäktigaste
arbetarrörelse. De tyska arbetarepartiernas och fackföreningarnas organisatörer och företrädare fängslades och kastades in i de i hast upprättade koncentrationslägren. Många av dem
kom senare att hamna i lägrens galgar.
Nazismen var den tyska antidemokratiska reaktionens bepansrade näve. Dess uppgift var att
förinta demokratin och pulvrisera arbetarnas organisationer. Det nazistiska maktövertagandet
hade föregåtts av mer en ett årtionde av ”gatans terror”, utövad av Hitlers SA, så kallade
”stormtrupper” sprungna ur de kontrarevolutionära ”frikårer” som 1919 massakrerade
Tysklands radikala arbetare.
”Svenskarnas parti”, som tidigare kallade sig ”Folkfronten” och dessförinnan ”Nationalsocialistisk Front”, är ett renodlat nazistiskt parti.
Dessa Hitlers lärjungar ansökte som bekant om att få demonstrera i vårt Eskilstuna på 1 maj,
den internationella solidaritetens och arbetarrörelsens högtidsdag.
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Att demokratins svurna fiender och en organisation som i sig förkroppsligar begreppet ”hets
mot folkgrupp” skulle ges möjlighet att demonstrera i centrala Eskilstuna 1 maj uppfattades
av många med mig som en kränkning.
Men de fick tillstånd till detta, och när en grupp ungdomar i vår stad reagerade genom att resa
parollen att nazisternas manifestation borde stoppas, överöstes de genast med avståndstaganden och mästrande tillrättavisningar. Plötsligt var det inte bokbålens och nazistdiktaturens förespråkare som hotade demokratin. Skribenter orerade om att också nazisterna
måste ges yttrandefrihet.
Denna ståndpunkt har inte ens bland lagstiftare utanför arbetarrörelsen betraktats som självklar. Efter andra världskriget förbjöds i många länder nazistiska organisationer att verka helt
och hållet.
En rimlig ståndpunkt idag är väl att nazismen redan yttrat sig tillräckligt i historien. Vi känner
nazismens yttranden genom dess torterade offers skrin, genom röken från förintelselägrens
skorstenar och avrättningspatrullernas gevärssalvor.
Dessutom: Demokratin är idag i vårt land i högsta grad och på ett mycket konkret sätt betjänt
av att nedtrycka nazisters försök att ”yttra” sig.
Det handlar om den ”vardagsterrorism” som nazistiska grupper idag utövar mot särskilt
invandrare, homosexuella, feminister och företrädare för den politiska vänstern.
Uppmaningen att den nazistiska provokationen på 1 maj borde ha ignorerats – att man borde
”vända dem ryggen” är därför naiv. Nazisternas mål var att i Eskilstuna lägga grunden för
byggandet av en lokalorganisation. De var naturligtvis här för att rekrytera! Därför ville
de paradera på våra gator och bjuda på fika i Smörparken. Kontakter skulle knytas och partiet
skulle ta ett kliv framåt.
Det var förvisso inte ”dialog” med den genomsnittlige Eskilstunabon som nazisterna siktade
på! Om de hade lyckats rekrytera och därefter skola upp några tiotal gelikar skulle tryggheten
i vardagen minskat för många Eskilstunabor. Kanske denna aspekt inte är så uppenbar för
kommunalrådet Jimmy Jansson och andra som nu öser förakt över dem som stoppade nazisternas möte i Smörparken, och kallar dem ”legoknektar”. Men för till exempel en mörkhyad
Eskilstunabo är denna aspekt uppenbar och viktigt. Att slippa riskera att bli söndersparkad vid
en busskur en mörk kväll, därför att ”Svenskarnas Parti” etablerat sig i vår stad, det är något
som många i vår stad faktiskt ser som väsentligt!
Jag var en av de många hundra som genom vår närvaro omöjliggjorde för nazisterna att hålla
sitt möte i Smörparken. Tvärtemot vad Jimmy Jansson påstår var den stora majoriteten i vår
aktion Eskilstunabor.
Förvånansvärt många var dessutom, som jag själv, till åren komna och gråsprängda. Att ansvarskännande ungdomar från Arboga och Kungsör, liksom en mindre grupp Stockholmsungdomar ställde upp för att tillsammans med oss försvara anständigheten i vår stad gladde oss.
Vi angrep förstås inte alls polisen som bildade barriär mot nazisterna som flockats i rondellen.
Vårt enda mål var att se till att nazisterna försvann från platsen.
När så, efter en timme, detta skedde, hälsade vi deras avtåg med glädje. Och deltagarna i vår
aktion skingrades. Nazisterna skulle föras till sina bussar och tvingas lämna vår stad. Trodde
vi.
Vad vi då inte kunde föreställa oss var att nazisterna som ett slags ”kompensation” för sitt uteblivna propaganda- och rekryteringsmöte skulle få paradera kors och tvärs i vår stad, hålla
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appellmöten och misshandla människor. Timme efter timme! Till långt in på kvällen! Och
tidvis med poliseskort.
Många förbipasserande råkade ut för polischocker, syftande till att beskydda nazisterna. Mina
tankar gick till texten i SA-marschen Horst Wessel: ”Gatan fri för de bruna bataljonerna …”.
Jag frågade en hel del poliser om hur de såg på det som ägde rum. Några påstod att nazisterna
hade demonstrationstillstånd. Vilket inte alls var korrekt. Inte då och aldrig där de nu timme
efter timme fritt marscherade omkring.
Men andra poliser var uppenbart förbryllade. ”Jag håller med dig; det är mycket märkligt”,
sade en.
En annan polis suckade: ”Det är inte jag som för befälet, men nu verkar det som att
nazisterna ska få göra precis som de vill!”
Nu vill jag veta: vem fattade beslutet att nazisterna skulle ges fria tyglar, fritt få marschera i
vår stad timme efter timme och dessutom beskyddas?
Tomas Widén,
lärare i matematik, historia och samhällskunskap på Rekarnegymnasiet
Kommentarer (exempel)
Skrivet 4 maj 2012 14:23 Janne K
Bra! Helt rätt, varken fascism och det hårda klassamhället som skapar den sortens rörelser
bekämpas inte genom att gömma sig och låtsas som det inte finns, utan genom att organisera
där vi bor och jobbar och vara modiga, starka, stolta och stå upp för vardags-solidaritet.
Svenskarnas Parti och Nationell Ungdom handlar, som Tomas skriver, inte bara om ”åsikter”,
utan aktivt bygga upp en makt och rekrytera ungdomar. Det leder bara till mer hemskheter,
vilket Breivik och hundratals mindre hatbrott per år visar. Därför måste dessa organisationsbyggen måste bekämpas. Tack alla som var där!!!
Skrivet 4 maj 2012 15:20 Marie-C
Tack Tomas för att du fortsätter utveckla ”mina” tankar. Jag var mest upprörd och förbannad
när jag skrev min insändare i Kuriren och det är skönt att också få lite fakta ”under vingarna”.
Som du så väl påpekar var nassarna kvar i stan mycket längre än de fick lov till. Jag försvarar
inte våldet och stenkastning m m men hade polisen kört i väg dem så som de felaktigt gjorde
med några vanliga Eskilstuna-bor som var på Strömsholmen, så hade vi sluppit kaoset efteråt i
stan och vid stationen.
Skrivet 4 maj 2012 16:09 Johannes
Under de senaste åren har 1 Maj varit en politisk dag där man demonstrerar för jobben.
Svenskarnas parti gjorde även de ”svenska jobb till svenska arbetare” stod de på deras
banderoll.
Här såg man tydligt att AFA och Vänsterns INTE står för yttrande frihet i sverige. Låt dem
prata låt dem säga va dem tycker anmäl dem efter isådana fall. för kränkingar eller något
annat. De vissiterades innan de började gå sitt tåg. men att man fick se AFA aktivister och
några som är med i Ung vänster kasta sten på dem då börjar man tänka vilka det är som
egentligen gör fel? och varför man hoppar på polisen.
Jag håller inte med SvP någonstans i deras politik men jag tror på Frihet, yttrandefrihet och
varje individs bästa. De va ändå inga som ville lyssna på dem 1 maj.
Skrivet 4 maj 2012 16:32 frihet
Underbart skrivet Thomas. All pepp och energi till dig!
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Bilaga: Fakta om Svenskarnas parti
Följande är hämtat från Expo (http://skola.expo.se)
Nationalsocialistisk front (NSF) var ett politiskt parti som bildades i Karlskrona i Blekinge,
1994. I november 2008 ombildades NSF till Folkfronten. 2009 bytte man namn till
Svenskarnas parti (Svp). I valet 2010 fick Svp 102 röster i Grästorp kommun vilket ledde till
ett mandat i kommunfullmäktige. Det är första gången sedan 1940-talet som Sverige har ett
nazistiskt parti i en folkvald församling.
NSF startade som ett lokalt initiativ men fler lokalavdelningar startades upp över landet.
Anders Högström ledde organisationen fram till att han lämnade partiet och nazismen 1999.
Övriga som ingått i riksledningen är Anders Ärleskog, Björn Björkqvist och Daniel Höglund.
Nationalsocialistisk front stod för en klassisk nationalsocialism med antidemokrati, antisemitism och rasbiologi på agendan.
En av grundstenarna inom nationalsocialismen är att den bygger på principen att människor är
indelade efter raser och att den så kallade vita ariska rasen är överlägsen de andra. Enligt
nationalsocialismen är det också farligt att blanda raserna och de ska därför hållas i sär. Så här
skrev NSF om rasbiologi:
Ur NSF:s program
”Viktiga vidtaganden av rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska rasens
andliga och biologiska sundhet. Därmed upprättande av en statlig raskontroll. Obligatorisk
undervisning i rasbiologi och rashygien samt befrämjande av en sund kroppskultur.”
Svenskarnas parti har valt att inte nämna ras och nationalsocialism i sitt politiska program.
Svenskarnas partis program
”Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska
genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska
medborgare.”
Svenskarnas parti sprider rasistisk och nazistisk propaganda genom nätbutiken Arminius.
Brott och våld
Flera av partiets aktivister har genom åren dömts för grova våldsbrott och mord. Ett uppmärksammat fall är polismorden i Malexander 1999, när tre personer rånade en bank i Kisa och i
flykten sköt ihjäl två de två polismännen Olle Borén och Robert Karlström. Två av de tre
gärningsmännen hade kopplingar till NSF.
Under 2006 stormade flera aktivister från NSF i Kristianstad RFSL:s lokaler där det ordnats
en visning av melodifestivalen, flera personer misshandlades.
En grupp nazister attackerade Färnebo feministfestival den 18 maj 2008. Totalt misshandlades
sju personer av nazisterna som även gjorde Hitlerhälsningar och ropade ”Sieg heil”.
Valet 2010
I valet 2010 fick Svenskarnas parti 102 röster i Grästorps kommuns kommunalval. Med fler
röster än Sverigedemokraterna gav detta 2,72 % och ett mandat i kommunfullmäktige. För
första gången sedan andra världskrigets slut hade ett nordeuropeiskt land nu valt in ett öppet
nazistiskt parti i en demokratisk församling.
Efter att det uppdagades att partiledaren Daniel Höglund inte var boende i kommunen gick
därför fullmäktigeplatsen till hans ersättare, som dock tackade nej. Deras stol i kommunen
står sedan dess tom.
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Fakta i korthet
 Svenskarnas parti är Sveriges största nazistorganisation.
 Partiet grundades 1994 men ombildades 2008 och fick namnet Folkfronten. 2009 bytte
man namn till Svenskarnas parti
 Daniel Höglund och Anders Ärleskog leder partiet.
 I valet 2010 fick partiet ett kommunalt mandat i Grästotp.

