
Inga nazister i Göteborg! 
september 2017 

I morgon, den 30 september, hålls en nazistisk demonstration i Göteborg. NMR som står 

bakom demonstrationen är en öppet odemokratisk rörelse som tillgriper terror och andra 

ljusskygga metoder för att skrämma och tysta alla som inte tycker som de. Demokrati och 

yttranderätt är enligt NMR av ondo, och arbetarrörelse och vänstermänniskor, invandrare, 

judar osv ses som fiender som med alla till buds stående medel måste tryckas tillbaka. Deras 

budskap är ett hatbudskap. De vill inte ha ett mångkulturellt Sverige och vill straffa alla 

”förrädare” som fört ”deras” Sverige till avgrundens brant genom att tillåta andra kulturer, 

religioner osv få en fristad i Sverige. De vill ställa ”riktiga” svenskar (dvs de som har samma 

uppfattning som de) mot alla andra som bor i detta land. Om deras inflytande växer, ja då 

kommer det att leda till allt hårdare fysiska konfrontationer, ja till något som kan liknas vid ett 

inbördeskrig. Detta visas av historien och vi ser idag tendenser till det i flera länder i Europa. 

Alla som inser vart NMR och liknande rörelser strävar måste inse att det gäller att stoppa dem 

innan det är för sent. Det är lättare att göra det nu än om de lyckats få tillräckligt med an-

hängare så att de kan börja omsätta sina idéer i praktisk handling i större skala, vilket skett i t 

ex Grekland, Ukraina och Ungern. Så slut upp i motmanifestationerna den 30 september.  

De flesta artiklarna handlar om den aktuella MNR-demonstrationen och motmanifestatio-

nerna. Men dessutom har medtagits två artiklar (från nättidningen eFolket) som tar upp mer 

principiellt synpunkter på hur man effektivast bekämpar fascister och nazister, liksom vad 

man inte bör göra – det finns tyvärr sådana som i sin vilja att bekämpa högerextremism tar till 

metoder som i själva verket motverkar sitt syfte, dvs försvagar den antifascistiska opinionen.  

Martin Fahlgren 29/9 2017 
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eFolket 

Kampen mot fascismen 

Peter Widén: 
eFolket 11/9 2017 

Reflektioner utifrån en filmvisning och diskussion  

Söndagen den 10 september visades filmen ”Antifascisterna” (Regi: Patrik Öberg, Emil 

Ramos) på Royal-biografen i Eskilstuna. . En film som dels beskriver den växande 

fascismen i Sverige och Europa, främst Grekland. Dels hur antifascister svarat på detta 

hot. När det gäller speciellt Sverige också i tillbakablickar på hur den antifascistiska 

kampen förts. 

Vi lever just nu i en tid då fascisterna i Sverige åter tar till allt mer våldsamma metoder. 

Under 90-talet hade vi en sådan period med en ytterst våldsam nazism. Små välbeväpnade 

grupper (VAM m.fl.) och en stor skinheadsmiljö som utgjorde en fysisk fara på gatorna. 

Sedan dess har vi haft en period med minskat öppet våld men nu verkar rörelser som Nordiska 

Motståndsrörelsen (NMR) återigen prioritera våldsaktioner och hot. Det sker ju också mot 

bakgrund av en stärkning av fascistiska rörelser på den europeiska kontinenten,(Ungern, 

Polen, Bulgarien etc) i Ryssland, Ukraina och USA. I USA har vi en president med direkta 

försänkningar i vit makts-rörelsen. 

Det är också så att olika åsikter har funnits om hur denna fascism ska bekämpas. En riktning 

representerad av Antifascistisk Aktion (AFA) och organisationer som Revolutionära Fronten 

har sett sej själva som den antifascistiska rörelsen med stort A, och mer eller mindre fört en 

egen våldsam kamp mot olika högerextrema grupper. En av de mer bisarra formerna för 

denna ”kamp” har utgjorts av det dom själva kallar ”uppsökande antifascism”. Detta betyder 

att man helt enkelt bryter sej in i olika högerextremisters lägenheter, slår sönder och 

misshandlar. Detta med motiveringen att det ”ska vara jobbigt att vara nazist”, och i denna 

antifascistiska falangs föreställningsvärld är det bland annat denna verksamhet som tryckt 

tillbaka fascismen. 
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Filmen speglade till stor del denna riktning. Men det fanns en del ifrågasättanden och en del 

av dom som intervjuades efterlyste en utveckling av strategin. Men i stort var filmen en 

hyllning till den inriktning som vi i brist på annat kan kalla AFA-strategin. 

Speciellt gällde det den del av filmen som skildrade de grekiska anarkisternas verksamhet och 

där representanter för dem lade fram sin syn. Här framträdde en rörelse som nästan överdrivet 

parodiskt levde upp till en vad man brukat kalla substitution. Det vill säga man sätter sin 

organisation istället för massan av arbetare och förtryckta. Den anarkistiska organisationen 

beslutar hur fascismen ska bekämpas och utför kampen själv. Vanliga arbetare behöver inte 

bekymra sej. Och det handlade om gatukamp och molotovcocktails. Men inte nog med det. 

Den anarkistiska organisationen beslutar sej också för att öppna ett privatkrig med den 

grekiska poliskåren. Talesmannen som intervjuades förklarade att man attackerade polisen 

inte för att alla poliser var fascister (själv trodde han att det kanske rörde sej om en tredjedel 

som skulle kunna betecknas som sådana) utan utifrån analysen att poliskåren som sådan var 

klassamhällets vaktstyrka. Det är svårt att tänka sej ett effektivare sätt att driva över de poliser 

som inte är fascister i det fascistiska lägret. När molotovcoktails haglar och påkar och stenar 

träffar dej med ”antifascister” som leverantörer. 

Men är inte poliser klassamhällets vaktstyrkor? Vi kan idag se hur den härskande klassen i 

Sverige, med Svenskt Näringsliv i täten, går i taket redan för ett stympat förslag om att 

begränsa privata vinster inom vård och skola. Skulle en radikaliserad arbetarrörelse ställa 

frågan om ägande av banker och storföretag på dagordningen kommer dessa kapitalets 

representanter naturligtvis att kräva att landets poliser slog vakt om ”lag och ordning”. Det 

vill säga garantera kapitalets äganderätt. 

Men det finns ett problem här för den härskande klassen. Ytterst få poliser har valt sitt yrke 

med målsättningen att slå ner strejker och arbetardemonstrationer. Vi har haft en mycket lång 

period i den svenska historien där sådant inte skett. Till och med i Ådalen 1931 litade inte den 

härskande klassen på polisen utan satte in yrkesmilitär. Poliser rekryteras med stor majoritet 

ur arbetarklassen. Frågan som måste ställas blir: Hur motverkar vi att den härskande klassen 

ska kunna använda polisen i en framtida skärpt politisk situation? Svaret måste bli att 

progressiva rörelser måste eftersträva bra relationer med enskilda poliser och göra allt för att 

de inte ska kunna användas i antidemokratiskt syfte. Det gör man inte genom att avfärda alla 

poliser som fiender och behandla dom som sådana. 

Men de grekiska anarkisternas tokerier stannar inte vid privatkrig mot poliskåren. Vi kunde 

för en tid se hur de attackerade kommunistpartiets manifestation utanför parlamentet i Athen. 

Att lösa meningsskiljaktigheter inom vänstern med våld är ett beteende som varje socialist 

måste fördöma å det starkaste. Att de grekiska anarkisterna har hamnat där måste ses som en 

effekt av deras syn på att politiken beslutas och utförs av dom själva. Med våldet som central 

metod har de hamnat i en kultur där även motsättningar till andra vänsterkrafter löses med 

våld. 

Själva filmvisningen på Royal följdes av en paneldiskussion. Moderator var Tomas Widén 

från eFOLKET . En panel bestod av Liv Marend från Kämpa Stockholm, Lisa Ramqvist från 

Allt åt Alla i Uppsala och Elias Tångvik från Syndikalistiskt Forum i Göteborg. 

Förutom moderatorn verkade samtliga vara anhängare av den riktning som också filmen 

representerade. Det blev med andra ord ingen diskussion panelmedlemmarna emellan utan 

mest instämmanden. Jag nämnde att det trots allt i filmen bland de intervjuade fanns en del 

funderingar om strategin. En aktivist som befinner sej i fängelse efter knivhandgemäng i 

samband med att NMR attackerade en antirasistisk demonstration i Kärrtorp, tyckte att man 

kört fast och måste bredda inriktningen. Några sådana funderingar fanns inte på allvar i 

panelen. 

Ingen självkritik skymtade. Till och med ”uppsökande antifascism” nämndes utan koppling 
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till reflektion över hur intelligent (eller moraliskt försvarbar) den taktiken egentligen är. 

Man menade visserligen att olika metoder kan användas. Det kan låta sej sägas. Men ta det 

grekiska exemplet. Om en sektion av en demonstration består av folk som beslutat att polisen 

ska attackeras så blir det den sektionen som avgör händelseförloppet. Även om de har 90 

procent av demonstranterna emot sej. Att anse sej har rätt att ta till ”militanta” metoder mot 

majoritetens vilja innebär att man tar sej rätten att förvägra majoritetens demokratiska 

inflytande på aktionen. Över detta reflekterades det alltså inte. Däremot framfördes åsikten att 

den dominerande delen av arbetarrörelsen (antagligen LO-förbunden och deras medlemmar) 

måste komma över sin ”beröringsskräck” med våld.(!!) 

Samtidigt är det viktigt att bemöta dem som försöker jämställa fascistiskt våld och anti-

fascistiskt. ”Dom är likadana ” är ju något man har hört ett antal gånger på jobbet och andra 

ställen. Att utsätta folk generellt för våld därför att de är svarthåriga, homosexuella eller något 

annat kan inte jämställas med de som utför våld speciellt riktat mot just dessa rasister. Sedan 

kan antifascisternas våldsaktioner kritiseras. Som jag gjort här. Dessutom är det självklart så 

att självförsvarsvåld mot fascister i givna situationer kan vara nödvändigt. Men det är natur-

ligtvis som moderatorn från eFOLKET påpekade: Det är med mängden motståndare som 

fascismen stoppas. Och att mobilisera massor i den kampen försvåras av närvaron av 

”antifascister” av den typ som de grekiska anarkisterna representerar. Till exempel. 

Jag kan inte heller undanhålla läsaren den information jag efter paneldebatten fick av en av 

åhörarna. Vederbörande, som är socialist, anti-rasist och internationalist, har hela sitt vuxna 

liv som järnbruksarbetare stått i klasskampens frontlinje. På jobbet och i det anti-

imperialistiska solidaritetsarbetet. Han bor nära en av de högerextremister som för ett par år 

sedan utsattes för ”uppsökande antifascism”. Ett antal antifascister trängde sej in i höger-

extremistens lägenhet och slog slog sönder bohaget. Det konkreta resultatet blev enligt 

åhöraren att praktiskt taget alla lägenhetsinnehavare i huset blev rasande på ”de där vänster-

extremisterna” och menade att ”nästa val röstar jag på SD” . Något att reflektera över om man 

tror att den egna strategin att ”göra det jobbigt att vara fascist” stoppar fascismen. 

Medlemmarna i panelen uppmanade slutligen alla att försöka komma till Göteborg den 30 

september för att delta i en motdemonstration mot NMR. Nazisterna kommer då, på den 

judiska Jom Kippur-dagen, att genomföra en demonstration som kommer att passera mycket 

nära Göteborgs synagoga. 

I anslutning till frågan om den planerade nazistiska demonstrationeni Göteborg finns det 

anledning att kommentera ett uppseendeväckande radioinslag. Radions P1 rapporterade i 

morse (11/9) om nazisternas planer och intervjuade en representant för den judiska 

församlingen. Denna var naturligtvis upprörd och ifrågasatte polisens tillstånd till en 

demonstration som passerar synagogan enbart några hundra meter bort. Han tog också upp 

motdemonstranterna. Han menade att de flesta av dem ville visa sin avsky mot nazismen och 

kanske till och med skydda synagogan. Men så avslutar han med att säga att även bland 

motdemonstranterna det finnas en falang antisemiter, och att även det skapar oro. Att delar av 

vänstern och den antifascistiska rörelsen skulle vara antisemitisk är en lögn som upprepas allt 

oftare av liberala propagandister. Det är en avskyvärd anklagelse och vi måste från och med 

nu kräva att de som påstår det namnger vilka organisationer eller riktningar de menar. De 

kommer inte att lyckas för det finns inga sådana organisationer. De som torgför denna lögn 

hoppas att genom att den upprepas slutligen ska förväxlas med sanning. Den i P1 intervjuade 

församlingsrepresentanten behöver inte ha ljugit medvetet men han är i så fall ett exempel på 

hur lögnen slagit rot. 

En förklaring till denna lögnkampanj kan vara att man vill peka ut varje kritiker av Israel som 

antisemit. Med målet att skrämma till tystnad. 
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Därför hjälper det inte att kriminalisera rasistorganisationer  

Alex Bengtsson & Nathalie Söderberg 
eFolket 29/9 2017 

 
Vissa svenska antirasister verkar tro att antifascism och antirasism i första hand 

handlar om vad som står i en lagbok och inte hur pass organiserad arbetarklassen och 

prekariatet är, skriver Nathalie Söderberg & Alex Bengtsson från Tillsammansskapet. 

Resultatet i det tyska parlamentsvalet och högerextrema AfD:s intåg i förbundsriksdagen 

borde leda till flera tankeställare. Tyskland, med sitt sedan länge praktiserande av 

organisationsförbud för nazistiska organisationer. 

Ett förbud som naturligtvis inte kan skylla för att små nazistiska byar på landsbygden och 

parallellsamhällen skapats, men som i alla fall inte hindrat utvecklingen. 

Vissa svenska antirasister verkar tro att antifascism och antirasism i första hand handlar om 

vad som står i en lagbok och inte hur pass organiserad arbetarklassen och prekariatet är. 

Men trots förbudet har i Tyskland nazistiska terrorceller kunnat verka i åratal med flertalet liv 

på sina samveten. Och trots förbudet har landet ändå huserat flertalet tongivande 

rasideologiska ideologer. 

AfD, som är relativt nybildade, har snabbt utvecklats till parti med rasideologisk propaganda 

och en nazistisk undervegetation. Bland partitopparna återfinns politiker som inte skäms över 

vare sig antisemitism eller annan grov rasism. 

Men AfD:s framväxt och sedermera succé sker så klart inte i ett vakuum. AfD:s strategi är att 

koppla samman en kritik av den tyska ekonomiska politiken med invandring och minoriteters 

rättigheter. 

Den högerextrema maktanalysen, om ett korrupt politiskt etablissemang, som öppnar 

gränserna och öser bidrag över migrant- och minoritetsgrupper, är själva kittet i AfD:s 

budskap. 

Detta i ett land där den nyliberala splittringspolitiken medfört att 19 procent av landets barn 

och ungdomar lever i fattigdom. Där en tredjedel av alla inkomster hamnar i fickorna på bara 

10 procent av befolkningen, enligt Tyska institutet för ekonomisk forskning. 

Förmögenhetsgapet är ännu större. Idag innehar de rikaste 10 procenten 60 procent av 

tillgångarna. Samtidigt som Tysklands totala ekonomi har ökat med 0,7 procent första 



5 

 

halvåret 2017, den snabbaste tiden i tre år. 

När det tyska valresultatet summerades kan vi konstatera att AfD går fram överallt, men 

framför allt i de fattigaste delarna av östra Tyskland där vänsterpartiet Die Linke backar (de 

ökar dock i gamla hamn- och industristäder i västra Tyskland) medan Socialdemokraterna 

faller som en sten. 

I den gångna valrörelsen har det bedyrats av etablissemangspolitiker att landet aldrig ska ta 

emot så många flyktingar som under rekordåret 2015. 

Retoriken påminner om den hos blivande moderatledaren Ulf Kristersson, som nyligen 

förklarat att han tycker att SD-väljarna hade rätt vad det gäller migrationspolitiken. 

Eller om den från svenska socialdemokrater som medgett att migrationspolitiken förändrades 

i Sverige över en natt för två år sedan på grund av att de var oroliga för opinionen. 

Det här typen av retorik är snarare regel än undantag. Aldrig att man från etablissemangets 

sida skulle erkänna att avregleringar, brutala skattesänkningar och en avdemokratisering av 

den ekonomiska politiken skulle skapa förutsättningar för en växande extremism. 

Då går man i stället extremhögerns rasism till mötes och etsar fast en konflikt mellan 

människor utifrån härkomst och rent av etnisk tillhörighet. 

Men att reagera på utvecklingen med att endast uppröra sig över en normalisering av rasismen 

och ropa på förbud av rasistiska organisationer är tandlöst. 

Sverige har dessutom redan lagtexter om hets mot folkgrupp och mot förföljelse av etniska 

grupper. Att det idag saknas politisk vilja att praktisera dessa beror i första hand på hur dåligt 

organiserade ekonomiskt och socialt utsatta grupper är. Det försöker vi göra något åt genom 

Förbundet Tillsammansskapet. 

Att både kritisera den nuvarande ekonomiska politiken och presentera rejäla och reella 

alternativ till densamma, samtidigt som vi lägger kraften på att försöka organisera alla de 

människor som så väl etablissemanget som extremhögern ställer emot varandra, kommer att 

vara avgörande. 

Samt att ena sociala kamper och på allvar arbeta utifrån devisen ”Sammanhållning är vårt 

enda alternativ”. 

Alex Bengtsson & Nathalie Söderberg 

Förbundsordförande & vice ordförande, Tillsammansskapet 

Tidigare publicerad i ETC. 

Flamman 

Göteborgs ”revansch”: tiofaldigt fler än NMR 

Tor Gasslander 
Flamman 28/9 2017 

När Nordiska Motståndsrörelsen marscherar genom Göteborg i helgen kan de bli så många 

som tusen personer. Deras motståndare kan dock bli fler än tio gånger så många. 

Över tio motdemonstrationer av olika slag är planerade i Göteborg under Nordiska 

Motståndsrörelsens marsch i Göteborg den 30 september, och flera organisationer ordnar 

bussresor för att samla aktivister från hela landet. På tisdagen har nästan tio tusen personer 

sagt att de ska delta i den största demonstrationen. 

Bakom den står en rad organisationer, men huvudarrangör är Göteborgs Antifascistiska Front, 

en samlingsorganisation där medlemmar från olika föreningar organiserar sig tillsammans. 
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Hannah Klang från Vänsterpartiet i Göteborg har varit med och samordnat manifestationen. 

Enligt henne har man bjudit in över femtio andra organisationer. 

– Kommer det över sex tusen personer så känns det som om det kommer att bli en väldigt bra 

demonstration, säger hon. 

Samtidigt kan polisens uppträdande inför lördagen skrämma bort deltagare, tror hon. 

– Jag förstår att man blir rädd när polisen bygger stora arrester och allt vad det är. 

Finns det anledning att vara rädd? 

– Ja. Det tror jag. 

–  Om vi inte blir så många som vi tror, lägger hon till. 

Vid Järntorget, en bra bit från nazisternas marschväg, anordnar SSU en egen demonstration. 

– Vi vill upplåta en plats dit man kan gå där det är tryggt och säkert och där man kan 

manifestera utan att riskera att mata in i deras pr-kampanj, säger Viktor Stenlöf, ombudsman 

på SSU i Göteborg. 

Hannah Klang berättar att hon mötte Nordiska Motståndsrörelsen när de genomförde sin 

uppmärksammade otillåtna demonstration i Göteborg för ungefär två veckor sedan. 

Tillsammans med en kompis och ungefär tio andra följde hon efter gruppen. 

– Det var sjukt obehagligt. Jag kände mig väldigt maktlös. Då kände jag verkligen att såhär: 

revanschen blir att vi är väldigt många på lördag. 

Kan trotsa beslutet 

Förvaltningsrätten beslutade under måndagen att ändra den demonstrationsväg som polisen 

slagit fast för Nordiska Motståndsrörelsen. De får numer varken börja vid Svenska Mässan, 

där Bok- och biblioteksmässan arrangeras, eller avsluta vid Gustav Adolfs torg. 

Demonstrationen ska inte heller få passera den judiska församlingens synagoga, där man firar 

Jom Kippur på lördag. 

NMR har på tisdagen ännu inte beslutat om de vill överklaga förvaltningsrättens beslut. 

– Vi kommer inte att acceptera beslutet. Man kan tänka sig att vi kommer att trotsa beslutet, 

säger NMR:s presstalesman Pär Öberg till TT. 

Fria tidningen 

Bred mobilisering mot nazistdemonstration 

Sao-Mai Dau 
Fria tidningen 28/9 2017 

Inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg på lördag sluter allt fler 

upp i olika protester. 

– Det är viktigt att människor visar motstånd, oavsett hur de gör det, säger Elias Lodin 

från We Are Dalarna som åker söderut i helgen. 

Sedan augusti har det bubblat av aktivitet på sociala medier: Nordiska motståndsrörelsens, 

NMR:s, demonstration i Göteborg på lördag kommer inte fortlöpa utan protest. 

Mot vad som sägs kunna bli den största nazistiska sammankomsten i Sverige i modern tid 

organiseras manifestationer och aktiviteter av autonoma grupper, politiska partier, författare, 

religiösa föreningar och församlingar, körer, studenter, konstnärer och många andra. 
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En av de som ser ut att få störst uppslutning är manifestationen ”Inga nazister i Göteborg”, 

som över 9 000 personer har anmält sig till på Facebook. 

Bakom manifestationen står Göteborgs antifascistiska front, ett relativt nybildat nätverk som 

drog igång förra våren. När NMR fick sitt demonstrationstillstånd inför Bokmässan kände de i 

nätverket ett starkt behov av att anordna en motdemonstration, säger aktivisten Anna, som vill 

vara anonym. 

– Vi vill visa att vi är betydligt fler som inte är överens om deras plan för dagen. De har en 

tanke om att det ska vara en politiskt viktig händelse och att de ska ta över gatorna, men 

gatorna kommer fortfarande att vara våra. Vi har bred uppslutning och vill skapa samhörighet 

och visa att vi står tillsammans mot NMR. 

Manifestationen ska hållas på Heden, med musik, slagord och olika talare och arrangörerna 

räknar med att tusentals personer kommer dyka upp. Anna berättar att demonstrationsvakter 

kommer finnas närvarande och att ambitionen är att manifestationen ska vara en trygg plats. 

– Det är många som är uppskrämda av NMR, men det är viktigt att visa att vi är otroligt 

många fler. Jag tror att Göteborg behöver våga gå ut och behålla staden. 

Lokala demonstranter kommer även få förstärkningar från andra delar av landet, bland annat 

av nätverket We Are Dalarna. De ska resa ner för att möta hat med humor, säger aktivisten 

Elias Lodin. 

Sedan första maj förra året, då NMR demonstrerade i Borlänge, har de dykt upp i clowndräkt 

vid NMR:s manifestationer i olika städer. Även om We Are Dalarna har erfarenhet av 

nazisternas våld, menar Elias Lodin att clowner är avväpnande, vilket passar nätverkets 

princip om ickevåld. 

– Ursprungligen inspirerades vi av finska Loldiers of Odin. Humor, kärlek och hyss är ett bra 

sätt att möta hat på. De har försökt narra oss, men det är svårt att narra en clown. Att försöka 

ta poänger av någon som bjuder på sig själv är inte så lätt, säger Elias Lodin. 

Clownerna kommer även syssla med mer allvarliga uppgifter på lördag: bland annat ska de 

informera om konventionen mot rasdiskriminering och uppmana folk att höra av sig till 

rikspolitiker. 
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– Vi kan inte låta NMR obehindrat breda ut sig. Det är viktigt att människor visar motstånd, 

oavsett hur de gör det. Tystnad är inte ett alternativ. 

Elias Lodin vill även att folk ska veta att de kan komma till clownerna om det uppstår 

oroligheter. 

– Vårt mål är att hos oss är man säker. Vi tänker inte provocera eller delta i kravaller.  

Samtidigt mobiliserar även grupper som förordar ett mer konfrontativt motstånd mot NMR. 

Autonoma och antifascistiska grupper från olika håll i landet, såväl som från Norge, Danmark 

och Finland, planerar att komma till Göteborg på lördag.  

”Demonstrationen i Göteborg är kulmen på en fascistisk gatunärvaro som blir allt djärvare. 

Om vi inte trycker tillbaka en sådan mobilisering så lär oss historien att saker bara blir värre”, 

skriver nätverket Arna, en allians av autonoma grupper i Norden, i ett upprop.  

Enligt en källa som har god insyn i den autonoma miljön är målet att hindra NMR från att 

kunna genomföra demonstrationen. 

Internationalen 

Samling mot nazismen! 

Uttalande 
Internationalen 29/9 2017 

 

 Mycket allvarligt att polisen tillåter NMR att demonstrera  

 Mobilisera till en stor motmanifestation  

 Tillsammans visar vi att nazisterna inte är välkomna i Göteborg 

Att nazisterna i NMR fått tillstånd att paradera i centrala Göteborg 30 september är mycket 

allvarligt. Det är en del i försöken från denna terrorgrupp att komma ut i offentligheten för att 

vidare kunna sprida sitt hat och bereda vägen för fler våldsdåd. Att tro att det är möjligt att 

tiga ihjäl sådana grupper är inte bara naivt, tvärtom är det direkt farligt. Nazisterna vill 
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behärska gatorna genom hot och våld för att skrämma vanliga människor till tystnad och 

passivitet. Och därför är det av avgörande betydelse för ett solidariskt samhälle att de inte 

lyckas med detta förhatliga uppsåt. Varken nu på lördag i Göteborg eller vid andra tillfällen. 

Att vi inte heller kan förlita oss till staten eller de etablerade politiska partierna har förspelet 

till lördagens manifestation tydligt visat. Polisen, som givit nazisterna tillstånd att paradera 

några hundra meter från Göteborgs synagoga på Jom Kippur-dagen (som förvaltningsrätten 

nu har ändrat på), tipsar nazisterna om hur de skall undvika att bli gripna för lagöverträdelser 

och bygger burar i källaren där de planerar att anhålla motdemonstranter som inte har begått 

något brott. Samtidigt planerar partierna i fullmäktige att hålla en manifestation dagen innan 

på Gustav Adolfs torg istället för att solidarisera sig med de folkliga protesterna mot 

nazisternas hatmarch på Heden dagen efter. Detta visar bara att de etablerade partierna 

fjärmar sig mer och mer från vanligt folk och försöker passivisera sina egna medlemmar till 

lördagens viktiga manifestation. 

Nazisterna kan inte heller mötas med individuella angrepp med våld av självutnämnda 

politiska förtrupper. Sådana taktiklösa tilltag slutar oftast i meningslösa konfrontationer mot 

polisen och med negativa skriverier på förstasidorna i tidningarna. Detta leder i sin tur bara 

till en politisk återvändsgränd med minskad folklig mobilisering och fokus på vänsterns 

våldsmetoder. 

Det som krävs är en massiv och bred mobilisering av alla motståndare till den rasistiska 

skuggmiljöns stormtrupper. Då måste också alla som deltar vara eniga om syfte och taktik. 

Ingen har rätt att använda en sådan manifestation som kuliss för sin egen destruktiva aktivitet. 

På lördag finns inget utrymme för sekterism, organisationsegoism eller dolda dagordningar. 

Alla demokratiska krafter värda namnet är skyldiga att sluta upp mot nazismens hatiska 

budskap på våra gemensamma gator och torg i Göteborg. 

Organiserade och gemensamma åtgärder för säkerhet och självskydd är också nödvändiga, det 

visar erfarenheterna från otaliga tillfällen och behöver organiseras i god tid innan. Det är ofta 

en förutsättning för att demonstrationer ska kunna bli så säkra och fredliga som vi vill. 

Socialistiska Partiet kommer att göra vad vi kan för att den anti-nazistiska manifestationen 

ska bli så stor, stark, bred och fredlig som möjligt. 

Fascism och rasism av alla de slag behöver bemötas när den visar sitt fula tryne på gatan. Men 

det viktigaste sättet att bekämpa den på lång sikt är att slå mot den uppochnervända världsbild 

de predikar, där motsättningarna går mellan folk och nationer och inte mellan klasser. Det gör 

vi framför allt genom att gemensamt ta strid för våra intressen på arbetsplatser och i samhället 

i stort. En av de viktigaste sakerna är att mobilisera på arbetsplatserna. Nazismen är en svuren 

fiende till allt vad facklig organisering heter och alla stadens fackföreningar, på de enskilda 

arbetsplatserna och på högre nivåer, borde ha sin självklara plats i protesterna. 

När ekonomiska och sociala intressen står på spel då måste vi hålla samman mot våra verkliga 

motståndare, de kapitalägare som tjänar på att arbetare och tjänstemän splittras. När vi 

uppträder som kollektiv är det lätt att visa att hathögerns svar är felaktiga och deras falska 

gemenskaper är farliga för den stora majoriteten. 

Inga nazister i Göteborg! Alla till Heden 30 september! 

Avdelningsstyrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 
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Offensiv 

Göteborg mobiliserar mot NMR 

RS Göteborg  
Offensiv 27/9 2017  

Protesterna mot nazisterna sprider sig brett över Göteborg. Nära 10 000 demonstranter 

förväntas samlas på Heden kl 11.00 på lördag. Demonstrationerna kan bli de största 

antifascistiska protesterna i Göteborg någonsin.  

Den starka reaktionen mot nazistmarschen från antirasister och vanligt folk har skapat ett 

politiskt tryck på såväl polis som rättsväsende och makthavare. 

Då det stått klart för det politiska etablissemanget att de varken har möjlighet att begränsa 

protesterna eller ta kontroll över dem så har de utlyst ett eget konkurrerande event på fredagen 

istället för att protestera när nazisterna samlas på lördag. Politikernas manifestation 

organiseras av alla riksdagspartier utom SD, från Vänsterpartiet till Moderaterna, går under 

parollen ”Göteborgare för öppenhet & demokrati” och kommer att pågå i 45 minuter från kl 

17.15 på fredagen utanför Kommunhuset. 

Från flera håll kommer demonstrationer och protester att hållas runt om i Göteborg, till 

exempel vid centralstationen och domkyrkan. 

Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU går på samma linje som moderpartiet och gör 

lördagens mest opolitiska utspel. De uppmanar människor att inte protestera mot NMR och 

istället samlas på Järntorget under parollen Love GBG, i ett försök att behålla kontrollen över 

de medlemmar som vill demonstrera mot nazisterna. 

 

Vad etablissemanget räds är att de antifascistiska mobiliseringarna i Göteborg som 

traditionellt sett är tydligt politiska och tar ställning mot såväl fascism och rasism som den 

politik som ligger till grund för rasismens framväxt också ska inspirera till en bredare och 

omfattande kamp mot den politiska utvecklingen i stort. De är rädda för att de antifascistiska 

mobiliseringarna ska radikaliseras och att tusentals inspirerade av styrkan i att gå samman ska 
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mobilisera i andra frågor, som mot nedskärningar, för rätten till asyl eller för arbete och 

bostad åt alla. 

Till Heden mobiliserar inte minst den samlade vänstern, folk- och arbetarrörelsen till en 

massiv antifascistisk samling. För demonstrationen har en rad tunga organisationer uttalat sig, 

en rad Hyresgästföreningar har beslutat att mobilisera, även inom Kommunal och 

Lärarförbundet har klubbar valt att delta. Från Göteborgs universitet kommer lärare att samlas 

gemensamt för att senare ansluta till demonstrationerna. De har insett att hotet från fascismen 

är större än att de samlas och marscherar i anslutning till bokmässan. 

Syndikalisternas event Inga nazister i Göteborg samlas kl 11.00 med tal och musik. Samma 

tid och plats samlas Studenter mot rasism som framförallt mobiliserat genom föreläsningar 

och möten på gymnasieskolor och universitetet. Kl 12.00 talar Kommunistiska Partiet och 

Rättvisepartiet Socialisterna, också på Heden. 

Den politiska press som mobiliseringarna skapat är orsaken till att nazisternas godkända 

marschväg kortats ned kraftigt, vilket i sig avslöjar felaktigheterna hos de som påstår att det är 

fel att ”ge nazisterna uppmärksamhet genom protester”. Den stora uppslutningen mot 

fascisterna är en seger i sig, att delar av folk- och arbetarrörelsens organisationer anslutit är 

också ett kvalitativt steg framåt för antifascismen. 

Om nazistmarschen kan stoppas på lördag beror på flera saker, inte bara antirasisternas antal. 

Det handlar om hur stämningen är bland dem som samlats, hur många nazisterna är och om 

polisens taktik. 

Parallellt med debatten om varför polisen inte stoppar nazisterna har förslag på lagändringar 

rests. Det är förståeligt om sådana krav kommer från vanligt folk som sett hotet från 

nazisterna. Men när de kommer från politiker och samhällstoppar är de avledande manövrer 

med inbyggda risker. Att stoppa nazisterna finns det redan grund i lagen för, men den 

politiska viljan saknas. Det kommer inte att ändras med några lagförändringar. Nya lagar mot 

rätten att demonstrera riskerar istället att användas mot vänstern, folk- och arbetarrörelsen, 

och i framtiden mot demonstrationer, strejker och vår rätt att samlas. 

Det är upp till antirasister, fackligt aktiva, arbetare och unga att både stoppa nazisterna och slå 

vakt om yttrandefrihet, demonstrationsrätt och föreningsfrihet. 

Lika viktigt som demonstrationen den 30 september är hur vi går vidare. Den nya situation vi 

har idag kräver en enhetsfront mot fascism. Vi måste tillsammans axla det ansvar som 

situationen kräver. Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar därför fler att lägga grunden för 

detta tillsammans. 

En rad organisationer samlas därför på nätverksmöte den 4 oktober kl 18.00 på 

Viktoriahuset/Hagabion för att samla och se till att motståndet efter den 30 september 

fortsätter i organiserad form. Till detta möte är folk- och arbetarrörelsen, hyresgäströrelsen, 

flyktingrörelsen, politiska partier och alla som kämpar mot såväl den statliga rasismen, 

Sverigedemokraterna som fascisterna i NMR välkomna. 
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Proletären 

Inga nazister i Göteborg – aldrig mer ett pr-jippo åt brunblaskor och 
vitskjortor 

Ledare  
Proletären 26/9 2017  

 

Bokmässan i Göteborg har utvecklats till ett gigantiskt pr-iippo för nazister och 

avgrundshöger. Först lyckades Nya Tider under några år använda sitt deltagande på 

Bokmässan som ett medialt genombrott som hade kostat miljoner om tjänsten köpts av en 

reklambyrå. 

Bojkotter och protestlistor har inte lyckats slå undan benen på reklamkampanjen. Tvärtom har 

det bidragit till att ge Nya Tider medieutrymme under årets alla dagar och inte bara under 

mässhelgen.  

Det krävdes att Nya Tiders militanta kusin Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) – som 

omsätter Nya Tiders rasistiska budskap i våldsam handling – tar till gatorna för att ta bort 

intresset från Nya Tiders reklamkampanj.  

Varje människa med ett uns klassmedvetande eller humanism i kroppen blir med rätta 

förbannad över att nazister tillåts inta gator och mässor. Tusentals göteborgare och 

bokmässebesökare kommer därför att samlas på Heden på lördag för att visa sin avsky 

mot nazismen. 

 

Anarkistiska provokatörer som tänker sig att de handgripligen ska stoppa nazisterna göre sig 

icke besväret att delta. Eventuella sådana attacker kommer bara att leda till konfrontation med 

polisen, ta bort fokus från den breda och folkliga antinazismen och spela vitskjortorna i NMR 

i händerna.  

Nazisternas och avgrundshögerns uppmärksamhet kring Bokmässan reser större frågor. 

Någonting är mycket skevt när den antirasistiska taktiken blir ett redskap i de nazistiska 

propagandamakarnas verktygslåda.  

Oavsett hur illa man tycker om nazismen så är den öppna nazismen och NMR en 

marginell företeelse i det svenska samhället. Nazisterna är ett hot mot enskilda personer 

genom sitt brutala våld, men som politisk kraft är de inte ett hot. En framgångsrik 
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taktik måste syfta till att inte ge dem den uppmärksamhet de gör allt för att få. 

 

Ansvaret för att NMR lyckas göra Bokmässan 2017 till en propagandaseger vilar på de 

svenska riksdagspolitiker som inte verkställer sina egna beslut.  

Nazismen är ingen politisk rörelse, den är kriminell. Sverige har sedan snart 50 år 

förbundit sig att förbjuda nazistiska organisationer. Detta sedan Sverige 1971 anslöt sig 

till FN:s rasdiskrimineringskonvention som i sin artikel 4B kräver att anslutna stater 

ska förbjuda organisationer som främjar rasdiskriminering.  

Trots upprepad kritik från FN har Sverige inte gjort detta, utan låter istället nazister paradera 

på gatorna. Det måste bli ett slut på detta. Nazismen ska inte innefattas av grundlagens 

demokratiska fri- och rättigheter, det har Sverige skrivit under på i FN.  

Annorlunda är det med Nya Tider, som liksom Sverigedemokraterna och 

mainstreamrasisterna gör allt för att balansera på rätt sida lagens paragrafer om hets mot 

folkgrupp. Denna avgrundshöger är givetvis en politisk kraft som måste bekämpas och lagen 

om hets mot folkgrupp skall användas när så är möjligt.  

Men avgrundshögern kan inte besegras med lag-paragrafer, allra minst med gummiparagrafer 

mot extremism som kan användas mot alla som inte infogar sig i den liberala 

mainstreamfåran.  

Avgrundshögern kan bara bekämpas genom en klasspolitik som angriper samtliga 

problem som arbetarklassen möter i sin vardag. En klasspolitik som varken låter 

avgrundshögern ställa frågorna eller ge svaren, men inte heller låter avgrundshögern ta 

patent på vissa frågor.  

Rasism måste bekämpas, det är en vedervärdig människosyn och dess funktion är att söndra 

och splittra. Men rasismens politiska hot skall inte förstoras.  

Vi lever inte i ett nytt tyskt 1930-tal med en härskande klass som ser den rasistiska 

avgrundshögern som sitt verktyg för att driva sin arbetarfientliga och antidemokratiska 

klasspolitik. En analys av vår egen samtid måste bygga på en konkret analys av de konkreta 

förhållanden vi lever under och inte på historiska paralleller.  

När det gäller deltagande på Bokmässan ska frågan om grundlagens yttrandefrihet inte 

blandas in. Bokmässan är inte ett statligt arrangemang, det är en kommersiell mässa. Precis 

som vid whisky- eller båtmässor står det arrangörerna fritt att tillåta eller stoppa vem som 

helst från att delta.  

Det viktigaste är att oavsett vad mässans arrangörer kommer fram till gällande Nya 

Tider så skall det inte göras sak av beslutet. Det är inte själva deltagandet på 

Bokmässan som Nya Tider är ute efter utan uppmärksamheten runt omkring. Bjud dem 

inte på detta utrymme. 

2017 måste bli sista gången som nazister och avgrundhöger tillåts använda mässan som sitt 

eget propagandaarrangemang. Varje göteborgare och bokmässedeltagare som är överens om 

detta bör komma till Heden på lördag och visa att vi inte accepterar några nazister i Göteborg. 
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Revolution 

Inga nazister i Göteborg 

Göteborgs Antifascistiska Front  
Revolution 22/9 2017 

Den 30 september planerar nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen att genomföra en marsch 

i Göteborg. Detta är en exceptionell händelse. Det är mycket sällan det görs försök att 

arrangera öppna nazistdemonstrationer i vår stad. Detta har onekligen ett samband med 

kulturella och mediala etablissemangets skamlösa krypande för nazisterna i Nya Tider, vars 

medverkan på Bokmässan kommer ske samtidigt som den demonstration NMR planerar. 

NMR är Sveriges i särklass mest våldsamma nazistorganisation. Det senaste året har 

medlemmar i NMR utfört en rad bombattentat mot flyktingboenden och en vänsterlokal i 

Göteborg. För ungefär ett år sedan mördade deras finska gren Jimi Karttunen i Helsingfors. 

NMR:s organiserade öppna närvaro i Göteborg är oacceptabel. Vi kallar alla demokratiska, 

antifascistiska krafter till Göteborg för att 30 september protestera mot nazismen. 

Alla till Göteborg, 

No pasarán 

 


