
Vänsterpress om nazistdådet i Malmö  
– mars 2014 

Den brutala attacken mot deltagare i 8 mars-manifestationen i Malmö har åter riktat strål-

kastarljuset mot det våldsinriktade fascistiska/nazistiska Svenskarnas parti (som också skickat 

aktivister till Ukraina). Händelsen har också än en gång uppenbarat det politiska etablisse-

mangets och i synnerhet polisens försök att jämställa höger- och vänstergrupper när det gäller 

våldsanvändning, trots att det är uppenbart att de fascistiska våldsverkarna står i en klass för 

sig – de ser våldet som sin viktigaste kampmetod och strävar efter att försöka skrämma alla 

politiska motståndare till tystnad, liksom förfölja invandrare, judar, feminister, homosexuella 

osv. De sticker heller inte under stol med att de är emot demokrati – för diktatur! 
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Arbetaren 

Flera till sjukhus efter nazistattack  

Daniel Wiklander 
Arbetaren 9/3 

Sex personer har förts till sjukhus efter att ha attackerats av knivbeväpnade angripare i 

stadsdelen Möllevången i Malmö. Den svårast skadade, en politiskt engagerad fotbolls-

supporter, var på söndagen fortfarande nedsövd med livshotande skador.  

Tre personer är på söndagsförmiddagen anhållna för mordförsök efter attacken, som skedde i 

korsningen Kristianstadsgatan/Falsterbogatan i sydöstra Malmö. Enligt polisen är de anhållna 

nazister. 

Attacken skedde vid 00:30-tiden natten till söndagen. Klockan 22 hade feminister hållit en 

Ta natten tillbaka-demonstration på det närliggande Möllevångstorget. 

– Mina vänner var på väg tillbaka efter demonstrationen då de attackerades med knivar, 

uppger en man till Sydsvenskan. 

Enligt mannen var det en planerad attack. 

Tre personer har knivhuggits, en av dem har fått lungan punkterad. Den allvarligast skadade, 

en ung man som är mycket aktiv inom en av Malmö FF:s supportergrupper och bland annat 

engagerat sig mot homofobi på fotbollsläktaren, uppges ha svåra skallskador. 

”Alla våra tankar och all vår kärlek går idag ut till vår vän”, skriver supportergruppen Ultras 

Malmö i dag på sin Facebooksida med anledning av attacken. ”Vår läktare är en plats för 

gemenskap och där alla med ett himmelsblått hjärta är välkomna. Vi kommer aldrig acceptera 

rasism och nazism på vår läktare eller i vår stad”.  

Malmö FF:s supporterklubb MFF Support kallar på sin Facebooksida mannen ”en stark röst 

och har genom åren varit en av dem som byggt upp den läktarkultur som vi idag är så stolta 

över.” 

Samstämmiga uppgifter från människor som befunnit sig på platsen talar om att en grupp på 

minst sex nazister gått till attack. Enligt uppgifter till Arbetaren ska en av de utpekade gär-

ningsmännen nyligen ha varit i Ukraina tillsammans med ledande personer i Svenskarnas 

Parti för att bedriva frivilligarbete inom ramen för de nazikontrollerade självförsvars-

grupperna i Kiev. 

När det blev känt att svenska nazister rest till Ukraina sade Ahn-Za Hagström, chefs-

analytiker på Säkerhetspolisen, följande till Sveriges Radio Ekot: 

– Vi ser ingen ökad avsikt eller förmåga att begå politiskt motiverade brott när de kommer 

hem. 

Tusentals samlades på söndagseftermiddagen på Möllevångstorget i Malmö för att markera 

sin avsky mot attacken. Under dagen och kvällen hölls demonstrationer även i bland annat 

Stockholm, Göteborg, Uppsala, Jönköping, Gävle och Umeå.  

Nazist pekas ut – ändå ej anhållen  

Johan Apel Röstlund 
Arbetaren 11/3rs 

Två män häktades på onsdagen misstänkta för mordförsök efter nazistattacken i Malmö 

i lördags som lämnat en man medvetslös med svåra skallskador och flera knivskurna. 
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Trots att han pekats ut av offret och ett vittne är en tredje man, en känd nazist, fort-

farande inte anhållen. På tisdagen hävdade polis i media att en av de knivskurna 

kvinnorna dragit tillbaka sin anmälan. – Jag har aldrig sagt till polisen att jag vill dra 

tillbaka min anmälan, säger hon till Arbetaren.  

Den knivskurne mannen som Arbetaren pratade med sent under tisdagseftermiddagen berättar 

att han och några vänner attackerades av nazisterna på väg till en fest i Folkets Park natten till 

söndag. 

– Jag vet ju vem det var som klev fram och högg mig med kniven, jag såg honom väl i den 

där blå mössan med gult tryck, säger han och förklarar – precis som vittnen Researchgruppen 

talat med – att nazisten är väl känd i Malmö och att han nyligen kommit hem från en 

uppmärksammad resa till Ukraina, där medlemmar i SvP hjälpt ukrainska nazister att 

patrullera gatorna i huvudstaden Kiev. 

Knivhugget tog snett bakifrån och enligt mannen hann det aldrig bli något ordentligt slags-

mål. Den utpekade nazisten backade direkt efter at han punkterat lungan på mannen med sin 

kniv. När polis så småningom kom till platsen var mannen i för dåligt skicka för att kunna ge 

några vittnesmål. Nazisten avvisades senare från en plats alldeles i närheten, i stället för att 

gripas. 

Mannens historia styrks även av en kvinna som Arbetaren pratade med sent under tisdags-

kvällen. Hon och en vän kom gående intill platsen vid ett-tiden på natten och hade då just fått 

höra ett en kompis blivit knivhuggen. 

– Vi var på väg dit och såg då en parkerad polisbil på ena sidan av gatan. Dörren till baksätet 

var öppen och där inne satt en man och blev förhörd. På andra sidan gatan såg vi en av Skånes 

mest kända nazister utan några poliser runt om sig. Jag vet ju vem han är så vi tittade natur-

ligtvis på honom. Han kom fram mot oss och betedde sig hotfullt, gjorde en gest mot sina 

ögon att han skulle komma ihåg mig, och så frågade han vad fan jag glodde på, säger kvinnan. 

Hon ger exakt samma signalement den knivhuggne mannen: den blå mössan med gul text, 

enligt uppgift det ukrainska nazistpartiet Svobodas symbol. 

– Då kom polisen fram och sade ”Har inte ni bråkat färdigt ikväll” till mannen och bad honom 

avlägsna sig från platsen. De grep honom alltså inte och han gick bort mot Jesusparken (som 

Falsterboplan kallas i folkmun, reds anm) och försvann. 

Precis som kvinnan är den knivhuggne mannen upprörd över polisens agerande. 

– Han som högg mig är fortfarande inte anhållen och det tog polisen nästan två dygn att 

komma till sjukhuset för att höra mig om händelsen. Det visar tydligt att vi antifascister inte 

kan lite på polisen i sådana här lägen, vi måste försvara oss själva.  

Researchgruppen har också pratat med de andra personerna som blev knivhuggna och 

ytterligare tre personer som befann sig på platsen. Samtliga ger samma bild av händelseför-

loppet. Nämligen att nazisterna ska ha ställt sig utanför vänsterkaféet Glassfabriken och börjat 

sätta upp klistermärken. Ungefär samtidigt avslutas den feministiska Ta natten tillbaka-

demonstrationen ett kvarter längre bort och människor börjar sakta röra sig mot Folkets park 

och festen som hålls där. 

Vid Kristianstadsgatan blir sex personer attackerade och 25-årige Showan Shattak fälls till 

marken. En av nazisterna sätter sig på honom och matar, enligt personer Researchgruppen 

talat med, slag mot hans huvud. Samtidigt trycks också en kvinna upp mot en vägg och 

knivhuggs i rygg, mage och under ena armen. 
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Tre personer, 27, 24 och 20 år gamla, anhölls under natten misstänkta för mordförsök. Två av 

dem häktades med särskilda restriktioner under tisdagen medan 20 åringen släpptes på fri fot 

då tingsrätten inte ansåg bevisningen tillräckligt stark för häktning. 

Åtminstone två av de tre har kopplingar till Svenskarnas Parti och organisationen Nationell 

Ungdom. Men vittnen från platsen och alltså även mannen som fick sin ena lunga punkterad 

säger hur de kände igen nazisten som knivhögg och som senare avvisades från platsen av 

polis. 

Enligt Researchgruppen rör det sig alltså om en ledande person i Malmös nazistkretsar som 

just kommit hem från Ukraina, dit svenska nazister åkt för att hjälpa systerpartiet Svoboda. 

Han har även skrivit om sin resa på SvPs webbtidning Realisten.  

Efter attacken kom andra människor springande till platsen. Efter stund dyker även polisen 

upp, enligt Researchgruppen. 

– I den tumultsituation som då uppstår har det varit svårt för oss att få en helt klar bild av vad 

som händer, men då är tre personer redan knivhuggna och en slagen medvetslös, säger en 

person ur Researchgruppen till Arbetaren. 

Nazisterna själva har via ett pressmeddelande hävdad att det var dem som blev attackerade 

utanför puben Sir Toby’s där de varit för att se på ett sportevenemang. Den ligger dock 

omkring 15 minuters promenadväg från platsen där attacken ägde rum. 

Lars Förstell som är Skånepolisens presstalesperson säger till Arbetaren att han inte vill gå in 

på några detaljer i utredningen som nu pågår men att de håller på att skapa sig en bild av vad 

som hänt. 

– Vi har hållit vissa förhör, men jag kan inte ge dig information om med vilka eller om vad. 

Samtidigt har två av männen gjort motanmälningar om misshandel. 

Under tisdagen sade också Skånepolisen, enligt Dagens Nyheter, att en av de fyra målsägan-

den tagit tillbaka sin anmälan mot nazisterna. Något Lars Förstell på Skånepolisen dock inte 

vill bekräfta. 

När Arbetaren pratar med kvinnan känner hon inte alls igen sig i DN:s rapportering. 

– Jag har aldrig sagt till polisen att jag vill dra tillbaka min anmälan. Jag bad att få vänta med 

att prata då jag inte orkat de första dagarna, men har fått ett nummer till en kontakt på polisen 

att höra av mig till. Därför blev jag förvånad när jag läste om det i tidningen. Ingen har med-

delat mig att en anmälan skulle ha varit tillbakadragen, säger hon till Arbetaren under 

onsdagseftermiddagen. 

Åtal mot männen ska vara väckt senast den 26 mars. Samtliga förnekar fortfarande brott. 

Två av de knivhuggna befann sig ännu på onsdagen på sjukhus. Tillståndet för Showan 

Shattak beskrevs på onsdagskvällen fortfarande som allvarligt, men han visade tecken på att 

bli bättre. Han hölls nersövd med svåra skallskador, men läkarna planerade att sakta väcka 

upp honom. 

Hälsningar med texten ”Kämpa Showan” har strömmat in från Sverige och andra länder, inte 

minst från fotbollssupporterklubbar. Showan Shattak har under många år varit mycket 

engagerad i Malmö FF:s supporterklubb. 
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För ett nytt antifascistiskt motstånd  

Daniel Wiklander  
Arbetaren 13 mars 

En ung man ligger svårt skadad på Universitetssjukhuset i Lund. Tillståndet för 25-årige 

Showan Shattak är när detta skrivs fortfarande allvarligt men stabilt. En nazist krossade 

skallen på honom i vad som av allt att döma var en planerad attack. Flera andra knivhöggs i 

överfallet som skedde strax efter en feministisk demonstration som offren deltagit i. 

Det nazistiska gatuvåldet blir allt grövre. Vi är inte tillbaka till 1990-talets nivåer, men 

dagens rörelse är å andra sidan mer välorganiserad. De värsta brotten mer välplanerade. 

Gärningsmännen mindre ofta psykiskt sjuka. 

Våldsdåd som på 1990-talet utfördes av fulla skinnhuvuden eller ensamma amfetaminpåtända 

gärningsmän med en historia av såväl steroidmissbruk som psykisk sjukdom görs i dag av 

hyfsat nyktra, ideologiskt övertygade personer inom ramen för organiserad partiverksamhet. 

Svenska motståndsrörelsens attack på en demonstration i Kärrtorp i december, liksom 

misshandeln på öppen gata av en man i Uppsala under ett torgmöte i augusti var överlagda, 

planerade aktioner. Det var även det så kallade medborgargardets härjningar i Tumba söder 

om Stockholm i somras.  

SvP-anhängarnas tilltag i lördags, att sätta upp klistermärken utanför ett vänsterkafé ett 

kvarter från en feministisk demonstration, har alla drag av medveten provokation. Särskilt 

som man uppenbarligen var knivbeväpnade. 

En av de drivande SvP-medlemmarna inom det nämnda så kallade medborgargardet – ett 

samarbete mellan opolitiska fotbollshuliganer och nazister – fick nyligen stor 

mediauppmärksamhet när han drog ihop frivilliga för att resa till Ukraina och hjälpa till med 

patrulleringen i Kiev tillsammans med de fascistiska frikårerna som sköter ordningen i 2,8-

miljonersstaden i den vanliga polisens frånvaro. Även den SvP-medlem som pekas ut som 

gärningsman av ett av offren för lördagens knivskärning har varit med i Ukraina. Han hade på 

onsdagen ännu trots oberoende vittnesmål inte vare sig gripits eller anhållits i sin utevaro.  

Bara dagen innan attacken i Malmö hävdade Säpos analytiker att man inte såg någon förhöjd 

risk för brottslighet när de Ukrainafrivilliga kom hem.  

Så fel det kan bli. 

Uppslutningen till stöd för Showan Shattak och de andra offren för attacken har varit över-

väldigande. Agerandet från polis och från de medier som okritiskt återgett polisens och 

nazisternas version av händelseförloppet är å andra sidan mycket oroväckande. 

Precis som efter attacken i Kärrtorp går det att konstatera att fascisterna, trots sitt ringa stöd, 

är ett ökande hot på gatorna i Sverige. Kontakterna med det nazistinfluerade styret i Kiev 

minskar knappast det hotet. Inte heller polisens märkliga agerande efter Malmöattacken, där 

utpekade gärningsmän inte grips och där en knivhuggen kvinna mot sin vilja avförts som 

målsägande samtidigt som polisen hävdar att hon själv bett om det.  

I riksdagen sitter dessutom välkammade, men retoriskt aggressiva fascister, och skänker 

legitimitet åt SvP:s och SMR:s gatuaktioner. 

Precis som efter Kärrtorp går det att konstatera att ett nytt antifascistiskt motstånd måste 

byggas. Vi måste bort från gängkrigets inneboende destruktiva logik, mot en bred och 

inkluderande men samtidigt försvarsberedd rörelse.  

Så kan kanske Showan Shattak, om allt nu går väl, vakna upp till en ljusare morgondag.  
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Kritik mot polisen efter attacken  

Johan Apel Röstlund  
Arbetaren 13 mars 

 

Många är kritiska till polisens agerande efter attacken i Malmö. I onsdags häktades två av de 

tre anhållna nazisterna. 

Hon knivhöggs av nazisterna och fick skador i bland annat ryggen. Enligt Skånepolisen anser 

hon ändå inte att hon utsatts för brott och har därför avförts från utredningen.  

– Jag har aldrig sagt till polisen att jag vill dra tillbaka min anmälan, säger kvinnan till 

Arbetaren.  

Under tisdagen uppgav Skånepolisens informatör Maya Forstenius, enligt bland annat  

Dagens Nyheter, att en av de fyra målsägande tagit tillbaka sin anmälan mot nazisterna.  

Något Lars Förstell på Skånepolisen dock inte vill bekräfta.  

När Arbetaren pratar med kvinnan känner hon inte alls igen sig i DN:s rapportering. 

– Jag har aldrig sagt till polisen att jag vill dra tillbaka min anmälan. Jag bad att få vänta med 

att prata då jag inte orkat de första dagarna, men har fått ett nummer till en kontakt på polisen 

att höra av mig till. Därför blev jag förvånad när jag läste om det i tidningen. Ingen har 

meddelat mig att en anmälan skulle ha varit tillbakadragen, säger hon till Arbetaren under 

onsdagseftermiddagen. 

Utpekade nazisten anhållen i sin frånvaro  

Johan Apel Röstlund  
Arbetaren 14 mars 

Polisen söker nu efter den nazist som pekas ut för att ha knivhuggit en annan man under förra 

helgens nazistattack i Malmö. Mannen är anhållen i sin frånvaro och är misstänkt för försök 

till mord.  

Som Arbetaren berättade tidigare i veckan har så väl vittnen som en av de knivhuggna pekat 

ut en ledande nazist inom Svenskarnas Parti som delaktig i attacken. Mannen avvisades av 

polisen från en plats i närheten av där attacken ägde rum och försvann sedan, enligt ett vittne 

Arbetaren talat med, bort mot Falsterboplan vid Möllevångstorget. Samma person skrev redan 

2006 på en känd nazist-sajt hur han och en vän dragit kniv mot vänsteraktivister under en 

utekväll i Malmö. 

Den knivskurne mannen som fick sin lunga punkterad pekade bara någon dag efter attacken ut 

vem som attackerade honom för Arbetaren. Samma signalement gav även andra vittnen på 

plats som var med när polisen avvisade honom. 

Två män sitter för närvarande häktade och en ytterligare en är misstänkt men försattes under 

onsdagen på fri fot. 

Mannen som polisen nu söker och som Arbetaren tidigare skrivit om är samma person nyligen 

varit i Ukraina och patrullerat gatorna med nazistpartiet Svoboda. Han är anhållen i sin 

frånvaro misstänkt för mordförsök. 
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Arbetarmakt 

Dags för organiserat självförsvar! 

Arbetarmakt 12/3 2014 

Efter nazistattacken i Kärrtorp mobiliserades en massiv manifestation på 16 000 personer och 

efter nazistattacken i Malmö samlades på mindre än ett dygn tusentals antifascister på en 

mängd olika platser runtom i Sverige. Det är ingen tvekan om att vi är många som känner oss 

arga inför det som händer och det är stort att se att vi kan samlas på så kort tid. Men många av 

oss känner en frustration inför det reaktiva i att visa sin kraft efter att någonting har hänt och 

fler och fler röster höjs för ett organiserat självförsvar. 

Enligt vittnesmål valde polisen att låta en av nazisterna gå från platsen trots att det fått 

information om att personen hade knivhuggit en antifascist. I Kärrtorp kommenderade man 

ynka 6 st poliser trots att polisen hade fått information om att det fanns ett hot mot 

demonstrationen Det är glasklart att vi inte kan sitta och vänta på att polisen ska skydda oss. 

I Mexiko och Indien har civila gått ihop lokalt och tagit tag i kriminalitet och våldtäkter när 

polisen visat sin oförmåga och ovilja att agera och man har i vissa  fall lyckats bättre än vad 

poliserna har kunnat trots alla resurser de har i form av utbildning och vapen. Det är tydligt att 

vi har all potential som krävs för att försvara oss själva och eftersom att polisen inte har 

samma politiska motivation som vi så har vi en bättre möjlighet till aktion mot politiskt och 

förtryckande våld förutsatt att vi förbereder oss på rätt sätt. 

Bästa försvar är förebyggande försvar 

Självförsvar kan ta sig flera former och det behöver inte vara i form av rent handgemäng. Ett 

bra självförsvar undviker konfrontativa situationer eftersom att det inte finns något egenvärde 

i att “vinna ett bråk”. Att t.ex. visa att man som försvarsgrupp är fler än motståndarna genom 

att regelbundet röra sig på offentliga platser, riva ner osympatiska klistermärken i snabb takt 

och genom att offentligt berätta att man ämnar skydda sina demonstrationer kan leda till att 

t.ex. nazister väljer att inte konfrontera i lägen där dom annars skulle ha vågat sig fram. Det 

var till stor del den här sortens styrkeuppvisning som slog tillbaks nazisternas frammarsch i 

Sverige på 90-talet. 

Det kommer dock att uppstå situationer där nazister väljer att konfrontera trots att dom är i 

numerärt underläge bara för att visa mod eller räkna hem poäng i martyrskap och då är det bra 

om det, som vi såg i Kärrtorp, finns rutinerade och förberedda kamrater som kan och vågar ta 

fajten eftersom att följden annars kan bli att många oerfarna eller oförberedda personer skadas 

eller i värsta fall dör. 

Hela spektrat från förebyggande till konfrontativt självförsvar bör täckas – det kommer i 

längden att leda till att fler vill, vågar och kan delta i konfrontationer i takt med att vår 

kunskap och erfarenhet utvecklas och ju fler som har kapaciteten desto mindre blir risken att 

attacker sker överhuvudtaget. I det läget kommer vår överlägsenhet i antal till verklig nytta 

och inte bara som en manifestation i potentiell styrka efter att tråkigheter inträffat. 

Vi kommer så klart aldrig att kunna utplåna alla enskilda fall men med ett stort organiserat 

självförsvar stoppar vi nazismens möjlighet att utvecklas till en samhällsvid rörelse då den i 

grund och botten behöver utöva dominans genom våld för att kunna växa. 

5 sätt att börja på 

1. Börja “hemma” 
Prata med vänner, likasinnade grannar, politiska kamrater och andra personer du känner eller 

har tillgång till via ditt nätverk och organisera en träff för att snacka om hur ni vill börja. 
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2. Organisering möjliggör aktion 
Bara det faktum att det redan finns en grupp människor som är villiga att ta tag i 

säkerhetsaspekten gör det enklare att skydda demonstrationer och andra aktiviteter. 

Alternativet är att varje demonstration ska uppfinna hjulet och då blir riskerna fler eller att 

säkerhetsarbetet uteblir helt. Gör er tillgängliga för organisatörer och tänk igenom troliga 

scenarion samt ta fram säkra och realistiska svar i samråd med demoledningen. 

3. Säkerheten är viktigast 
Gå inte gärna ut på offentliga anslagstavlor eller öppna grupper på Facebook med att du vill 

bilda en försvarsgrupp eftersom att det då blir alldeles för enkelt för de som vill sabotera 

arbetet. Se till så att alla som deltar i säkerhetsarbetet har en tidigare koppling till ditt nätverk. 

4. Patrullera 
Om du har sett nazistiska klistermärken eller klotter i ditt område är det ett bra tillfälle att 

sammankalla gruppen och gå ut för att dels ta bort klistermärkena och måla över klottret men 

också för att börja visa er utomhus. Om det är så att ni ser någon agera på bar gärning är det 

bra att först värdera om det finns en möjlighet att skrämma bort personerna eller om ni kanske 

istället ska satsa på att fotografera och sprida bilderna på nätet. Att kartlägga vart personen 

bor kan också vara av värde. 

5. Lär dig fysiskt självförsvar 
Gå antingen med i en självförsvarskurs eller bjud in någon som har koll som kan lära gruppen 

några grunder. De flesta självförsvarsmetoderna är utformade så att du med lite kunskap ska 

kunna åstadkomma stor effekt. Om du ska gå med i en offentlig kurs kan det vara bra att tänka 

på att vissa har en policy att utesluta personer som har kopplingar till vad de anser är “extrema 

politiska grupper”. Dessutom är det inte helt ovanligt att poliser tar del av många offentliga 

kurser så håll dina intentioner för dig själv. 

Avanti 

Ingen tilltro till staten! Försvara arbetarrörelsen! Kämpa för 
socialism! 

Niklas Albin Svensson  
Avanti 13/3 2014  

 

 
Fascistattackerna mot vänsteraktivister och arbetarrörelse har tilltagit det senaste året, 

senast den 8 mars i Malmö. En av aktivisterna, Showan, fick skallen spräckt och ligger 

fortfarande nedsövd. Den 9 mars hölls det därför med kort varsel imponerande mani-

http://www.marxist.se/sites/default/files/artikel/antirasism-liten.png
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festationer, och de kommer utan tvivel bli större i helgen. Arbetarrörelsen måste för-

svara sig, och det känner varenda vänsteraktivist i Sverige. Fascisterna testar vad de 

kan göra, men hittills har svaret från arbetarrörelsens ledning varit oförlåtligt tyst – 

man har hänvisat till polisen. Men händelserna måste ses som en väckarklocka – vi kan 

inte lita på den borgerliga staten – vi måste själva försvara oss! 

Etablissemanget använder fascisterna 

Attacken ägde rum efter en "ta tillbaka natten-marsch" på internationella kvinnodagen i 

vänsterområdet Möllevången i centrala Malmö. Efter marschens slut, när folk var på väg till 

en fest i Folkets Park, attackerade ett gäng fascister sex vänsteraktivister. Fascisterna var 

beväpnade med knivar och fyra personer togs till sjukhus, av vilka en, Showan Shattak, 

fortfarande är i koma och det är oklart om han kommer överleva. Det verkar som att han kan 

ha varit en avsiktlig måltavla för nazisterna eftersom han varit en offentlig figur i en fotbolls-

supporter-kampanj mot homofobi. 

Attacken följer en ström av attacker mot vänsteraktivister av fascistiska grupper. I oktober 

blev Kvarnby Folkhögskola i Malmö som är kopplad till Vänsterpartiet, skadad av en anlagd 

brand. I december attackerades en demonstration i Kärrtorp (södra Stockholm) av 30 ny-

nazist-banditer. Och i januari attackerades en ung socialdemokrat i Malmö. 

Hela det svenska etablissemanget säger att högerextremism är ungefär lika dålig som vänster-

"extremismen", och påstår att när nynazister attackerar demonstrationer mot nedskärningar så 

är det bara en konflikt mellan två lika skyldiga parter. Den nuvarande högerregeringen, som 

uppenbarligen inte är fascistisk ens i den vildaste fantasin, låter också gärna nynazistattacker 

skrämma upp vänsteraktivister, framförallt militanta antifascister. 

Tidigare i år hindrades Soran Ismael från att prata på sin regelbundna show på public-service 

radio under valkampanjen. Anledningen var hans högröstade motstånd mot rasism och 

Sverigedemokraterna. Detta är helt enkelt ytterligare ett led i samma sak, att man strävar efter 

att tysta vänsteraktivister, under täckmanteln av "neutralitet". 

Ukraina – en boost för fascisternas moral 

Under hela konflikten i Ukraina har utrikesminister Carl Bildt ihärdigt försökt neka till att det 

fanns några fascister eller antisemiter närvarande i Maidanrörelsen, han har till och med 

påstått att Svobodapartiet består av "demokrater". Och den svenska pressen gav svenska 

nynazister som reste till Ukraina gott om utrymme för att uttrycka både sitt stöd for rörelsen 

och sina uppmaningar om en etisk rening av Ukraina. 

Det är uppenbart att de svenska nazisterna har stärkt moralen via händelserna i Ukraina. 

Faktum är att en av attackens inblandade personer nyligen hade kommit tillbaka från Ukraina. 

För Säpos del har de svenska nynazisternas aktiviteter i Ukraina inte varit något att oroa sig 

för. 

I sanning har regeringens svar varit passivt. Sedan lördagens händelser har statsministern 

tvingats tillkännage att nynazisterna smutsar ned Sveriges rykte. Det är otvivelaktigt sant, 

men lägg märke till att han inte ens bryr sig om att fördöma attackerna! 

Polisen har visat mycket litet intresse för att gripa nynazisten som, enligt vittnen, var den som 

höll kniven. Han har enligt rykten kallats till förhör men har inte arresterats. I själva verket 

verkar polisen och domstolarna mer intresserade av att blanda in de knivhuggna vänster-

anhängarna i attacken. Svenskarnas parti, vars medlemmar genomförde attacken, har gjort ett 

uttalande som säger att deras medlemmar endast agerade i "självförsvar" när de blev 

attackerade av en grupp vänsteranhängare. Denna version av händelserna har nu även 

publicerats i Expressen, som citerar polisen som källan till informationen. 
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Varken bland polisen eller redaktörerna för Expressen har någon ställt några frågor om vad en 

grupp nynazister gjorde i ett känt vänsterområde på internationella kvinnodagen, mitt i natten, 

efter en demonstration, bärandes på knivar. Inte heller frågar de varför alla skadade är 

vänsteranhängare och de gripna högerextremister. Deras skildring av händelserna är klart 

falsk. 

Polisen har för övrigt under hela 1990-talet och början av 2000-talet visat sig hysa ett stort 

antal nazister inom de egna leden. Den ökända Norrmalmsinstitutionen för Stockholmspolisen 

hyste en cell av fascister inom sig. På senare tid har polisen också granskats för trakasserier av 

svarta och etniska minoriteter i Sverige under täckmanteln "invandringskontroll". Detta är 

egentligen bara toppen av isberget. 

Det är helt klart att etablissemanget i alla dessa attacker har skyddat fascisterna. De är inte 

intresserade av att vidta några seriösa åtgärder för att få slut på deras våld. Därmed 

uppmuntrar de det också att fortsätta. 

Det är inte svårt att se varför. Just nu ser det mörkt utför regeringen i opinionsmätningarna. 

De har bara 39 % av rösterna medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har 

sammanlagt 53%. Sverigedemokraterna med rötter i den nynazistiska rörelsen har cirka 9% av 

rösterna. Därför skulle den enda eventuella högerkoalitionen antingen vara med Miljöpartiet, 

vilket är osannolikt, eller med Sverigedemokraterna. Idén om att inkludera den senare i 

regeringen fördes fram på ledarsidan i Svenska Dagbladet dagen efter attentaten i Malmö. 

Det är dock inte bara partipolitiska överväganden som spelar roll. Även om det inte har varit 

några betydande mobiliseringar mot regeringen under en viss tid, så finns det en kokande 

ilska bland arbetare och ungdomar i Sverige. Även om den viktigaste reaktionskraften är 

staten - polisen och armén - förbereder etablissemanget sig för att använda nazisterna som 

sina knähundar mot vänstern och behöver därför ge dem lite utrymme. Precis som Carl Bildt 

anser att "demokraterna" i Svoboda är användbara mot ryssarna i Ukraina, så finner han utan 

tvekan de svenska nynazisterna som användbara verktyg mot den svenska arbetarrörelsen. 

Faktumet att de attackerar demonstrationer och möten vid denna tidpunkt är inte en slump. De 

testar vad de kan göra. 

Hur fascism (inte) ska bekämpas 

Därför är det kriminellt att bete sig som ledarna för arbetarrörelsen gjort hittills. Hela syftet 

med Socialdemokraternas svar är att uppmana till en partiöverskridande enighet mot 

högerextremism. Partiledaren, Löfven, sammankopplade korrekt attacken till den i Kärrtorp, 

men han är i bästa fall naiv om han tror att den konservativa regeringen eller Säpo kommer 

vidta några åtgärder mot nazisterna. Faktum är att Reinfeldt snabbt tog tillfället i akt och 

uttryckte sitt stöd för ett fördömande av "politiskt våld". Det vill säga, Reinfeldt går gärna 

med på en partiöverskridande enighet om ett fördömande av både offer och förövare. 

Likaså har ordföranden i justitieutskottet, Morgan Johansson, som anses vara till vänster inom 

socialdemokraterna, begärt att Säpo ska ställas till svars. Säpo ser tydligt till att nynazisterna 

får fortsätta med vad de håller på med och det är utan tvekan rätt från hans sida att kritisera 

dem. Men istället för att använda detta som en möjlighet att avslöja den hemliga polisen för 

vad den verkligen är kräver han att den ska vidta åtgärder mot nazisterna eftersom det bland 

dem kan finnas en till "Breivik". Förutom att man kan ifrågasätta om det är den enda 

anledningen till att vara bekymrad över nazisterna så antyder det att den hemliga polisen är 

beredd att försvara arbetarrörelsen mot dessa attacker. Det är den inte! 

Vänsterpartiets ledare har åtminstone uttryckt sin solidaritet med personerna som attacke-

rades, vilket är mer än man kan säga om S-ledarna. Ändå, på ett liknande sätt, vädjar de till 

polisen att försvara arbetarrörelsen från nazistattacker. De kräver att polisen "gör det till en 
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prioritet" att stoppa sådana "angrepp på demokratin". Ändå är det tydligt att polisen inte är det 

minsta intresserade av detta. Det finns många exempel på hur polisen har fascistiska eller 

nynazistiska sympatisörer inom de egna leden. De har vid ett flertal tillfällen skyddat de 

fascistiska hundarna när de har attackerat vänsterdemonstrationer. 

De har också valt en olämplig tidpunkt för ett angrepp mot vänstern inom Ung Vänster 

eftersom de sympatiserar med de mer militanta antifascisterna. Under tryck från massmedia 

och Socialdemokraterna har partiledningen för Vänsterpartiet uttalat att den är "emot det 

politiska våldet" och har uteslutit en framstående medlem som blivit förföljd av pressen. 

Den verkliga innebörden av att förklara motstånd mot "politiskt våld" är däremot att de är 

emot varje form av våld som inte sanktioneras av staten. Det innebär att vänsteraktivister 

kommer att vara utelämnade till den borgerliga statsapparatens nycker, och den uttrycker 

uppenbarligen inte speciellt mycket entusiasm för den antifascistiska kampen. 

De fackliga ledarna har varit knäpptysta i frågan, som om deras medlemmars intressen här 

inte står på spel, som om fascisterna inte är bittra fiender till alla arbetarorganisationer. Det 

må så vara att fascistattackernas kraft framförallt riktas mot det syndikalistiska facket SAC för 

tillfället (vars medlemmar var bland lördagsattackens offer), men det är bara för att de ses 

som ett svagare mål. Å andra sidan har såväl lokala V- och S-klubbar som fotbollssupporter-

klubbar mobiliserat. Det senaste året har fascisterna mötts av massivt motstånd varje gång 

som de försökt genomföra en märkbar attack. I Kärrtorp jagades 30 nazister bort av ett par 

hundra demonstranter som blev förenades med ytterligare 16 000 veckan därpå. 

Svaret på attacken i Malmö har sannerligen varit imponerande. Redan på söndagen var 

tusentals ute på gatorna i Malmö, Stockholm, Jönköping, Uppsala, Göteborg, Umeå, Gävle, 

Karlstad och Lund. En internetkampanj som kallas # kämpashowan har samlat bilder från hela 

världen på vänsteraktivister och fotbollssupportrar som visar sitt stöd för Showan. En ny 

omgång av demonstrationer kommer denna söndag och de kommer utan tvekan att bli större. 

Ju starkare dessa mobiliseringar blir, desto mer press sätts på regeringen och arbetarrörelsens 

vacklande ledare. Men är allt detta fortfarande inte tillräckligt. 

Det är inte sant att Sverige står inför ett överhängande försök till ett maktövertagande av 

nynazisterna. Inte heller skulle Sverigedemokraternas integration i en regering göra någon 

fundamental skillnad för arbetarrörelsen. Arbetarklassens organisationer är starka och intakta 

– arbetarklassen har inte upplevt något större nederlag och medlemmarna i fackföreningarna 

är självsäkra och inte under något allvarligt hot i det här skedet. Allt tal om ett maktöver-

tagande av fascister inom en snar framtid motsvarar inte den verkliga situationen och är bara 

en återspegling av den förvirring som finns inom vänstern. Den egentliga balansen mellan 

klasserna i samhället – som objektivt är till arbetarklassens definitiva fördel – har demonst-

rerats gång på gång. Nazisternas förmåga att mobilisera på gatan är svag – och detta gäller 

även de länder där de lyckats vinna lite röster i valen. 

Med det sagt, så betyder det inte att dessa nynazistiska grupper inte är ett hot mot arbetar-

rörelseaktivister, och därför är det fullständigt oförlåtligt att låta dessa attacker gå obesvarade. 

Mobiliseringarna är ett första steg, men de behöver följas upp av konkreta åtgärder för att 

försvara demonstrationer. Om nazisterna visar sina fula ansikten i närheten av en demonstra-

tion måste man handskas beslutsamt med dem. Demonstrationsvakter behöver utbildas och stå 

redo att intervenera. Självförsvarskommittéer behöver skapas för alla demonstrationer och 

viktiga möten. Dessa måste kopplas till fackföreningarna och de politiska partierna. 

Om ledarna för arbetarrörelsen skulle lyfta sitt lillfinger och mobilisera mot högerextre-

misterna, så skulle dessa element snabbt kravla tillbaka till det hål som de kom från. Det är 

bara frånvaron från ett sådant ledarskap från toppen som ger dessa grupper tillstymmelsen till 



11 

 

liv. Arbetarrörelsen har kraften att göra fullständigt slut på dessa grupper. Det som saknas är 

initiativ från ledarna i arbetarnas massorganisationer, som begränsar sig till att vädja till staten 

om skydd – och det är samma stat som innehåller element som samarbetar med, eller 

åtminstone tolererar, de nazistiska gängen. 

Kombinerat med självförsvarsåtgärder, så är det nödvändigt att ge ett politiskt alternativ för 

att vinna över – inte fascisterna – men vacklande element. Högern är i djup kris i Sverige, och 

detta är den egentliga förklaringen till Sverigedemokraternas tillväxt. De huvudsakliga 

högerpartierna kan inte längre hålla fast i sin sociala bas, som kommer under press från krisen 

och nedskärningarna. Om vänstern skulle presentera ett klart socialistiskt alternativ till både 

regeringens och rasisternas program, så skulle vänstern vinna enormt på den nuvarande 

situationen. Det är ledarskapets vacklande och svagheten i arbetarrörelsens politiska program 

som lämnar utrymme för extremhögern. Det ger grund åt känslan att "de är alla likadana", 

vilket är vad dessa partier frodas på. Det politiska programmet som är baserat på kampen för 

ett socialistiskt samhälle kan inte separeras från kampen mot fascism. 

De nazistiska attackerna under det senaste året måste ses som ett alarm för att den svenska 

arbetarrörelsen ska vakna. Ingen kan längre låtsas att Sverige är annorlunda från resten av 

Europa. Krisen har ett politiskt inflytande på Sverige på samma sätt som den har på andra 

länder. Den polariserar samhället på klassbasis, vilket på lång sikt förbereder för en 

polarisering mellan revolution och kontrarevolution. Det är nödvändigt att förbereda för 

denna nya period. 

 Lita inte på statsapparaten! Vi försvarar våra egna möten och demonstrationer! 

 Mobilisera för demonstrationerna i helgen! 

 För ett socialistiskt program för att besegra reaktionen en gång för alla! 

Flamman 

Nazistisk terror ett hot att ta på allvar 

Anne-Li Lehnber  
Flamman 11/3 2014  

Flera personer knivskärs av nazister på väg från en Ta natten tillbaka-demonstration på 8 

mars. En av dem så allvarligt att skadorna till en början var livshotande. Han är i skrivande 

stund fortfarande nedsövd. Den här veckan inleds även rättegången mot de nazister som tog 

sig in på ett antirasistiskt möte i Ludvika och misshandlade vänsterpolitikern Daniel Riazat 

för ett år sedan. Händelserna passar in i ett obehagligt mönster. Mellan 1999 och 2009 gjorde 

sig svenska nazister skyldiga till 14 politiska mord. Det finns ingen annan extremist-

gruppering i Sverige som har gjort sig skyldig till mord. 

Så sent som i slutet av förra året presenterade Säpo en rapport som gjorde klart att nazister 

inte utgjorde ett hot mot demokratin jämfört med exempelvis våldsbejakande grupper på 

vänsterkanten. Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker på Säpo, sade för någon dag sedan i ett 

inslag i SVT att nazister inte utgör ett hot mot demokratin eftersom de inte har resurser att 

ändra statsskicket. Men att de utgör ett allvarligt hot mot enskilda individer. 

Först: Det är för många händelser för att kunna tala om enskildheter. Dessutom måste man 

också se hur våldet och hoten påverkar samhället. För det är inte bara den som har oturen att 

just den gången komma i vägen för nazister och högerextremister som drabbas. Det riktigt 

farliga är när alla vi andra ser vad som händer och blir rädda. Det vet naturligtvis höger-

extremisterna om. Det är en del av deras strategi. 



12 

 

Parallellt med de riktigt allvarliga händelserna finns en vardagsrädsla som riskerar äta sig in 

hos oss. Jag tänker på saker jag hört av vänner och bekanta det senaste halvåret. Någon vill 

inte flytta till ett annars attraktivt bostadsområde. Området är känt för hög nazistisk aktivitet 

och personen ifråga har bakgrund i ett utomeuropeiskt land. Någon annan tvekar inför att 

delta i en antirasistisk demonstration på grund av risken för attacker. En tredje ser ned-

klottrade nazistiska slagord på vägen till jobbet. Så sent som för någon dag sedan klottrades 

hakkors och slagord på Vasa real i Stockholm, som har ett judiskt högstadium. Det handlar 

inte om att ta över samhället genom en statskupp, utan att förändra det genom lågintensiv 

terror. 

Om det inte är ett hot mot ett demokratiskt samhällssystem att människor inte vågar bo var 

de vill, utnyttja sina demokratiska rättigheter som de vill, eller att 13-åringar kallas ”jude-

äckel” på skolans väggar så vet inte jag vad som är ett hot demokratin. Jag höll på att fråga 

mig om en bomb mot regeringsbyggnaden skulle vara tillräckligt för att skaka om Säpos syn 

på högerextremism, men kom på att det redan skett, i Oslo.  

Exakt hur nazism och högerextremism bäst bekämpas kan diskuteras. Men en miniminivå 

borde i alla fall vara en poliskår och säkerhetspolis som tar hoten på allvar och arbetar efter 

det. Antirasistiska demonstrationer och andra manifestationer som riskerar utsättas för 

attacker måste garanteras skydd. Efter Kärrtorp är det omöjligt för polisen att säga att de inte 

visste att det fanns någon hotbild mot ett antirasistiskt arrangemang, vilket det än må vara. 

Vid sidan av det behövs en bred och folkrörelsebaserad antirasistisk rörelse. Vi får aldrig 

glömma bort att vi är i överlägset numerärt överläge mot rasisterna.  

Internationalen 

Det nazistiska våldet i Sverige och Ukraina hänger ihop 

Internationalen 10 mars 2014 

Carl Bildt hade mage att säga att det nazistiska partiet Svoboda, som fått flera ministerposter i 

den nya ukrainska regeringen, är ”europeiska demokrater som arbetar för värderingar som är 

våra” (P1 6/3). Samtidigt reser svenska nazister från det lilla men farliga Svenskarnas Parti 

(SvP) till Ukraina för att stödja Svoboda och lära av deras roll i den ”nationella revolutionen” 

där.  

Sveriges Radio intervjuade också SvP-ledaren Dan Eriksson, som okritiskt får berätta att 

”våra vänner i framförallt Svoboda, men också Högra sektorn, är i högsta grad inblandade i 

den här konflikten och revolutionen. Vi vill understödja dem så mycket vi kan både från 

Sverige och på plats” (3/3). 

Men SÄPO:s chefsanalytiker Ahn-Za Hagström förklarade att den svenska säkerhetspolisen 

inte intresserar sig för dessa resor och kontakter mellan Svoboda och SvP, eftersom nazisterna 

inte utgör något hot, enligt SÄPO:s bedömning. Det uttalandet från SÄPO gjordes den 8 mars. 

Samma kväll, på internationella kvinnodagen, anfaller ett gäng SvP-nazister, nyss hemkomna 

från Ukraina, en grupp feminister i Malmö. De blir svårt knivskurna av nazisterna och det är 

ett under att ingen dör. Det är ett av de värsta politiska terrordåden i Sverige i modern tid. 

Samtidigt tonar SR, SVT och annan mainstream-media ner attacken och vägrar att se sam-

bandet mellan nazisternas framgångar i Ukraina och hur det stärker de svenska nazisternas 

självförtroende och kampvilja här. 

Och från Carl Bildt är det tyst. 
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Vad hände i Malmö? 

Marco Jamil Espvall 
Internationalen 13/3 2014 

Media rapporterade tidigt okritiskt ur pressmeddelandet från Svenskarnas Parti. 

Polisens och SvP:s bild har fått prägla mediebilden. Journalistnätverket Research-

gruppen har gjort en kartläggning av händelseförloppet när Showan hans kamrater 

attackerades och knivhöggs av nazister i lördags. Här är ett sammandrag ur twitter-

flödet från @researchgruppen: 

Vi har pratat med flera inblandade i Malmö 8 mars och försökt sammanställa informationen 

vi fått fram. Den version som presenteras i Kvällsposten (vilket är samma som Svenskarnas 

Parti, SvP, gått ut med) innehåller många felaktigheter. 

Sex personer, varav fyra är bekräftade som SvP-medlemmar, samlades på puben Sir Tobys 

vid Davids Hall, femton minuters gångväg från Möllan. SvP-gruppen rörde sig beväpnade ner 

mot Möllevångstorget, där de ställde sig utanför vänsterkaféet Glassfabriken och satte upp 

klistermärken i väntan på att Ta natten tillbaka-demonstrationen skulle avslutas ett kvarter 

bort. Feministerna började röra sig mot festen i Folkets park. 

På Kristianstadsgatan, nära Falsterbogatan/Folkets park stötte fem-sex personer från 

demonstrationen på SvP-gänget. 

Nazisterna attackerade. Showan hamnar bakom och fälls till marken av nazisterna. En nazist 

sätter sig på honom och ”matar” slag mot hans huvud. Showans vänner försöker hjälpa honom 

loss. En person får bort nazisten som sitter på honom. 

En av kvinnorna från demon trycks upp med ansiktet mot väggen. Hon knivskärs i rygg, mage 

och under armen. En annan kvinna får ett knivhugg i armhålan. En man får sin lunga 

punkterad. Han känner igen nazisten som sticker honom. Skriken från de som angrips hörs ner 

till rondellen på Kristianstadsgatan utanför Folkets Park där flera demodeltagare befinner sig. 

Dessa springer nu upp mot larmet och skriker åt nazisterna för att jaga bort dem. Detta sker 

efter mordförsöken. Vittnet som uttalar sig i Kvällsposten ser denna rusning. Samtidigt 

kommer ridande poliser. Det är alltså detta polisen rubricerar som ”bunkaslagsmål”. Då är 

personerna redan knivhuggna och mordförsöken har ägt rum. 

Nazisterna springer till ”Jesusparken” där polisen hinner i fatt och stoppar dom. Två tas in, 

medan knivmannen släpps av polisen. Nazisidan Realisten, och Kvällsposten, vänder på 

händelseförloppet och påstår felaktigt att nazisterna jagades innan mordförsöket. Förutom 

vittnesberättelserna talar misshandelsskadorna emot nazistversionen. Knivhuggen utdelades 

bakifrån. Showan misshandlades på marken. 

Nazisterna påstår även de blev attackerade när de klev ut från puben. Men Sir Tobys ligger 

långt därifrån, vid Davids Hall. Polisen har fått uppgifter från många av de eftersläntrare som 

kom dit för att hjälpa de skadade demonstranterna. Men ingen av dom har förhörts än. 

SvP-medlemmen som var pådrivande i konfrontationen och höll i kniven kom hem från 

Ukraina bara någon dag innan. När han stoppades av polisen i Jesusparken hade han sin 

Ukrainamössa på sig. Polisen avvisade honom bara från platsen. Personen har haft ledande 

positioner inom SvP och varit aktiv ända sedan Nationalsocialistisk Front-tiden. Han har varit 

inblandad i liknande attacker tidigare. 

Nynazister måste bekämpas aktivt 

Uttalande från Socialistiska Partiet 10/3 

Internationalen 14/3 2014 
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Den 8:e mars blev flera personer i Malmö utsatta för ett mordförsök på öppen gata av nazister 

efter de feministiska demonstrationerna på kvinnodagen. De knivhöggs och en person fick 

livshotande skador medan en annan fick en punkterad lunga. Nazister från Svenskarnas parti 

greps misstänkta för mordförsök. Det skedde bara några dagar efter att nazisterna som 

attackerade en annan fredlig manifestation, i Kärrtorp, ställdes inför rätta. En av de gripna 

nazisterna i Malmö har, enligt uppgift, nyligen kommit tillbaka från Ukraina där han slogs på 

fascisternas sida. 

Vi har ett samhälle där nynazister och högerextremister gång efter annan ägnar sig åt dödligt 

våld mot människor vars värderingar de avskyr: Pronazistiska förlag distribuerar nazistisk 

propaganda, gömställen påträffas fullastade med vapen, hot och våld riktas mot HBTQ-

aktivister, hets mot folkgrupp pågår oavbrutet med islamofobi och antisemitism – och nu 

mordförsök mot aktivister på internationella kvinnodagen. Feministiska aktivister hade tagit 

bort nazistiska klistermärken – och nazisterna gick till våldsamt attack. 

Högerextremisters och nynazisters upptrappade våld sker samtidigt som en del av dessa 

grupper anstränger sig för att bli rumsrena. Det är den borgerliga politiken och dess förödande 

konsekvenser som har underlättat för dessa grupper att gå på offensiv. Somliga sitter i 

Sveriges riksdag, andra löper amok på gator och torg.Nazisternas framfart blir inte mindre 

olycksbådande när olika medier understödjer framväxten av en salongsmässig rasism som i 

sin tur legitimerar nazistiskt våld. Förstärkandet av nationalismen i en tid där kapitalismens 

globalisering medför ekonomisk och social otrygghet ger grogrund för högerpopulism, 

nynazism och rent fascistiska grupperingar. Högerextremismens hot och trakasserier mot 

kommunpolitiker, aktivister, fackföreningsfolk liksom en strukturell vardagsrasism när 

människor t ex söker lägenhet eller jobb, förekommer varje dag i vårt land. Det, om något, är 

ett hot mot demokratin. 

Enligt SÄPO begick nazister 14 politiska mord mellan 1999 och 2009, hur stort är 

mörkertalet? Vi glömmer inte namn som John Hron, Ronny Landin, Kent Antonsson, Hyan 

Altrn, Jimmy Ranjbar, Peter Karlsson, Gerard Gbeyo, Björn Söderberg. Alla blev de offer för 

högerextremisternas illgärningar. Ändå upphör inte media med att tjata om ”extremism” på 

”båda sidor”, SÄPO utmålar ”autonoma” vänsteraktivister som det ”största hotet” och 

regeringen lanserar insatser mot ”radikalism”. 

Det är dags att vakna upp. Uppgörelsen med nazismens och högerextremismens brott är ett 

måste för alla som värnar om ett demokratiskt samhälle. Nynazister måste bekämpas aktivt, 

de som drabbas av våldet har rätt att organisera sitt eget försvar. Det är bara breda och 

kraftfulla manifestationer som kan hindra nazisterna att angripa och skrämma människor. 

Därför är det viktigt att vi alla sluter upp i breda manifestationer som i Kärrtorp och de 

blixtinkallade manifestationerna med tusentals deltagare nu i söndags. 

Polisen, SÄPO, regeringen och media måste sluta att måla lika kålsuparteorin och det 

muslimska spöket på väggen, liksom underskatta högerextremismens dödliga våld. Nazisterna 

tar andras liv! 

Det är ett skarpt läge nu. Socialistiska Partiet uppmanar alla demokratiska politiska krafter, 

hela fackföreningsrörelsen och folkrörelserna att kraftigt bidra till en bred rörelse mot 

nazisternas illgärning. Håll samman! Slå tillbaka! Vi viker oss aldrig. 
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Offensiv 

Media blundar för det nazistiska hotet 

Offensiv 12 mars 

Det är uppenbart att det pågår en allvarlig upptrappning av det nazistiska våldet. Lika 

allvarligt är att majoriteten av media tillsammans med Skånepolisen nu genomför den 

agenda av “kålsuparteorier” som de försökte lansera i Kärrtorp men som trycktes 

tillbaka genom styrkan i antirasismen. 

Varför beskriver SVT, SR, DN, SvD med flera nazistattacken i Malmö som ett ”bråk” under 

vinjetten ”politiskt våld”? 

Det finns en rädsla från etablissemanget att den breda massan av befolkningen ska se hur 

nazism och politiken i stort hänger ihop. Därför försöker de gång på gång gå ut med att 

nazister och så kallade vänsterextremister är lika goda kålsupare – det vill säga, de är 

jämbördiga, isolerade små grupper som inte har något med det övriga samhället att göra.  

Som exempel kan nämnas Dagens Nyheters ledare den 10 mars: ”Politiskt våld är i en 

demokrati alltid förkastligt. Skiljelinjen går inte mellan höger och vänster utan mellan de 

våldsbenägna och dem som vill förändra samhället med demokratiska medel”. DN urvattnar 

nazistiskt våld till ”politiskt våld”. 

Det finns en rädsla för den systemkritik som kan växa på bred front om en gräsrotsrörelse 

mot rasism skulle bli riktigt aktiv och stor. Det var massivt med de 40 000 som demonstrerade 

till stöd för Kärrtorp kring årsskiftet, med demonstrationen i just Kärrtorp som den största 

antirasistiska demonstrationen någonsin. Etablissemanget hoppades att det skulle svalna. Men 

redan den 9 mars hade 5 500 demonstrerat mot våldsattacken i Malmö runt om i landet och 

fler demonstrationer kommer. Ju fler som själva blir aktiva, desto tydligare blir det som 

Ammar Khorshed, Rättvisepartiet Socialisterna, betonade i sitt tal vid La Mano, Stockholm:  

– Fascistiska Svoboda sitter i Ukrainas nya regering – som applåderas och backas upp av Carl 

Bildt, EU och USA. Svoboda är systerparti till den svenska nazistorganisationen Svenskarnas 

parti, som flera av gärningsmännen är aktiva i. Faktum är att ledaren för SvP i Skåne, Andreas 

Carlsson, som sågs delta i attacken, nyligen är hemkommen från en studieresa i Ukraina. Där 

hämtade han lärdomar och inspiration av hur fascisterna har vunnit terräng på gatorna och i 

den ukrainska regeringen. Det är den inspirationen och de lärdomarna som omsattes i 

handling natten till i söndags. 

Högerpolitiken och imperialismen är direkt ansvariga för framväxandet av rasismen och 

nyfascismen i Sverige och i Europa. 

Åsa Linderborg är värd ännu fler läsare. Under rubriken Högerextremism inte normalt 

(Aftonbladet) lyser hennes ord rött om hur nazismen i snabb takt den senaste tiden har 

normaliseras i media: 

”Soran Ismail får inte agera antirasistiskt i Sveriges radio, men Mikael Skillt från nazistiska 

Svenskarnas parti får utan prut prata om sin kamp på Majdantorget för ett etniskt rent 

Ukraina. Det är ett etikettsbrott att påpeka att det sitter fascister i Ukrainas nya regering. Carl 

Bildt spelar frågande inför uppgifterna, även antisemitismen påstås vara ett fantasifoster. 

Svoboda, säger utrikesministern, består av ’demokrater med europeiska värderingar’”. 

En speciell upprördhet finns mot statlig TV och Radio, public service, som på pappret ska 

vara opartiska. Soran, Kartellen, Pascalidou, Godheten – listan på censur mot 

antirasism/antikapitalism är nu lång. Och som Linderborg skriver får istället öppna nazister 

stå okommenterade.  
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Ett annat exempel är att Studio Ett på radion skulle ha en debatt mellan Liberala Ungdoms-

förbundet och Syndikalisterna (SAC) den 10 mars. En av programledarna gick till så hårt 

angrepp på Liv Marend från SAC att varje sken av opartiskhet var pinsamt frånvarande. 

Ju större antirasismen växer sig, desto fler frågar sig om ”politiskt våld” egentligen inte är 

att Sverige har soldater i Afghanistan, stödjer EU:s flyktingmurar inklusive Frontex och 

samarbetar med diktaturer som Kina och Iran. Fler och fler inser att staten kanske inte är så 

neutral som den vill ge sken av. ■ 

 

Fakta om Svenskarnas Parti 

Svenskarnas Parti hette tidigare Nationalsocialistisk Front. De har inte längre möten med 

hakkors och Hitlerbilder – men de har samma politik och samma personer i toppen. 

– När vi kommer till makten är det slut på det demokratiska tramset – då förbjuder vi politiska 

partier och alla invandrare slängs ut ur landet. Judarna ska heller inte ha något att säga till om, 

sa Nationalsocialistisk Fronts dåvarande propagandachef Björn Björkqvist i en intervju 1997. 

Idag är han ledande inom Svenskarnas Parti och kandidat för dem i valet. 

Svenskarnas Parti tävlar med Svenska motståndsrörelsen, som genomförde attacken i 

Kärrtorp, om att vara de ”riktiga nazisterna”. I den konkurrensen ingår att vara riktigt 

våldsamma. 

Svenskarnas Parti har också samlat upp rester från Sverigedemokraterna – de som uteslutits 

eller hoppat av. 

Ny protestvåg mot nazistvåldet 

Offensiv 12 mars 

 
Malmö var sorgen och vreden, men även viljan till fortsatt kamp, stor efter helgens 

knivdåd mot fyra antirasister, utförd av nazister.  
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Många tårar föll och många höll om varandra när över 2 000 personer samlades på 

Möllevångstorget i Malmö för att visa sitt stöd till sina skadade kamrater och sin avsky 

mot det vidriga nazistiska våldet som tyvärr trängt sig in även i Skånes största stad, som 

tidigare setts som något av en fristad från fascistiska trakasserier och våld. 

Det var strax efter att den feministiska och kvinnoseparatistiska Ta Natten Tillbaka-

demonstrationen hade avslutats sent på kvällen den 8 mars som fyra antifascister och 

malmöbor attackerades, misshandlades och knivhöggs av nazister på Möllevångstorget i 

centrala Malmö. En av de fyra, Showan, fick livshotande skador och har genomgått flera 

operationer. 

Det är ingen tvekan om att det är nazister ur det nynazistiska Svenskarnas Parti som ligger 

bakom attacken. 

Uppåt 2 000 personer samlades på Möllevångstorget. Det fanns en påtaglig känsla av chock 

hos talare med anknytning till offren, men det var inget som stoppade de viktiga antifascis-

tiska och socialistiska budskapen från att spridas till åhörarna.  

Talaren från Syndikalistiska Ungdomsförbundet påpekade den plötsliga våldsupptrappning 

som har ägt rum i Malmö i och med attacken. 

– Vi är fortfarande i chock. Inte bara för att de skadade är våra vänner och människor vi 

älskar, utan också för att det här är en nivå av våld som antifascister i Malmö inte har behövt 

möta på många år. Vi är i chock för att attacken är en sån rejäl upptrappning av våld. Nazister 

knivhugger människor på Möllan, våra vänner ligger på sjukhuset med allvarliga skador för 

att ett gäng nazister kom hit och ville slåss. 

Nazistattacken, kominerat med angreppet mot en ung SSU:are tidigare i år och nazisthoten 

mot en av Rättvisepartiet Socialist- ernas medlemmar, visar tydligt att nazisthotet måste tas på 

allvar även i Malmö. Det måste till ett ökat säkerhetstänk bland aktivister för att omöjliggöra 

liknande attacker i framtiden. Men den antifascistiska kampen stannar såklart inte där.  ”Idag 

är en dag för att sörja, imorgon är det en dag för att organisera”, sa en av talarna. Och det blev 

kanske tydligare än någonsin att både viljan och förmågan att bedriva en antifascistisk, 

socialistisk och feministisk kamp nu finns i staden. 

Vad som krävs nu är en rörelse som agerar tillsammans och som agerar brett. Det är när man 

organiserar på skolor, på arbetsplatser och i bostadsområden, och när man kopplar samman 

den direkta antifascistiska kampen med kampen mot högerpolitiken och för drägliga 

livsvillkor som man på allvar kan dra undan mattan för den nazistiska och rasistiska 

rekryteringen. 

Vi vill inte tvingas återgå till 1990-talets våldsamma sammandrabbningar mellan vänster-

aktivister och nazister. Nazisterna måste stoppas nu. Att tvingas agera i tystnad kan aldrig få 

bli ett alternativ. Den styrkan nazisterna får av sina knivar får vi från vår kollektiva styrka. 

¡No pasaran! ■ 

 
När detta skrivs sprids solidaritetsbudskapet ”kämpa Showan” som en löpeld då Showan som 

skadades allvarligast av nazisternas knivattack fortfarande kämpar för sitt liv. 

De som känner Showan säger att det inte var en slump att nazisterna gick till attack då de 

upptäckte honom. Han har tidigare hängts ut på hatsajten Realisten för sitt antirasistiska 

engagemang. Showan är en profil i MFF-klacken, har bland annat startat ”fotbollsupportrar 

mot homofobi” och en bokcirkel för unga supportrar. 

– Han är en fantastisk människa som står för vad han tycker. Vi är i chock och samtidigt 

försöker vi stötta hans närmast anhöriga, säger Jonas Nirfalk, vice ordförande MFF-

supporter till Aftonbladet den 11 mars. 
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Proletären 

Stora protester mot nazistattack i Malmö 

Robert Wettersten  
Proletären 12 mars 2014  

En person ligger i koma efter en nazistattack i Malmö i samband med ett 8 mars-

arrangemang. Polisen rubricerar brottet som mordförsök. 

Sex personer fick föras till sjukhus efter att medlemmar ur Svenskarnas Parti överföll 

feminister som deltagit i det årliga 8 mars-arrangemanget Ta natten tillbaka, som arrangerats 

av bland andra Syndikalistiska Ungdomsförbundet. 

Polisen bekräftar att två av de tre som gripits är kända nazister och Svenskarnas Parti har gått 

ut med ett pressmeddelande där de bekräftar att deras medlemmar varit inblandade i 

händelsen.  

I en del tidningar och på SVT:s hemsida talar man om bråk mellan höger- och 

vänsterextremister.  

– Media tror väl att de är opartiska när de skriver så, men det enda de gör är att försköna 

nazisterna, säger Aicha Coulibaly, som sitter i RKU Malmös styrelse, och som var med i 

demonstrationen tidigare under kvällen. Hon menar att det är uppenbart att det var en planerad 

attack. 

– Mot slutet av demonstrationen var det folk som lunkade omkring och betedde sig underligt. 

En polare till mig sa att det var nazister i närheten, och att vi nog borde dra. 

 

 
I söndags arrangerades manifestationer mot nazistvåldet över hela Sverige. I Malmö deltog 
1500 personer. Bilden är från Göteborg. 

Det var efter midnatt som själva attacken ägde rum. Uppgifter talar om att det var minst sex 

personer som överföll en grupp som var på väg till 8 mars-festen på Moriskan i Folkets park.  
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– De hade knivar och skrek nazistiska slagord, berättar ett vittne för Dagens ETC. Jag trodde 

de skulle ha ihjäl någon.  

Sex personer fick föras till sjukhus, en av dem med svåra skall-skador. I skrivande stund 

ligger han i koma, men läkarna rapporterar att läget är stabilt.  

– Det är jävligt obehagligt, säger Aicha Coulibaly till Proletären. Ta natten tillbaka handlar ju 

om våld och hot mot kvinnor, och just denna natten på året ska vi göra Malmö till en frizon. 

Och så händer det här. Att nazisterna bara råkade vara på plats menar hon är ett absurt 

påstående. 

– Så nassarna skulle bara sätta upp klistermärken på Möllan på 8 mars samtidigt som 

syndikalisterna har en demo?  

På senare tid har rapporterna om nazisternas våld kommit tätare. Svenska Motstånds-

rörelsens attack mot demonstrationen i Kärrtorp, hoten mot politiskt aktiva ungdomar – 

däribland ordföranden för RKU Karlstad – och nu senast mordförsöket i Malmö. Och dessa är 

bara exempel på när renodlade nazister varit inblandade. Utöver dessa fall har det skett flera 

andra våldsbrott med högerextrema förtecken, till exempel den 16-åriga SSU-medlemmen 

som misshandlades av två vuxna män i Malmö på grund av sitt politiska engagemang. 

– Både Svenska Motståndsrörelsen och Svenskarnas Parti växer, säger Aicha Coulibaly. Det 

är en reaktion på att folk får det sämre i samhället. Och det är ju ett problem i hela EU, inte 

bara i Sverige. Förr hörde man om nazistvåldet i Kristianstad, men på senare år har jag märkt 

av det även här i Malmö. Men när har nazister vågat sig till Möllan förr? 

I söndags arrangerades en manifestation mot nazivåldet, och runt 1500 personer samlades 

på Möllevångstorget i Malmö.  

– Det är skönt att motståndet är stort, och att det lockar folk som inte är politiskt aktiva, säger 

Aicha Coulibaly. Sådana här grejer gör folk förbannade. Men det hjälper inte med de här 

enskilda manifestationerna. Det viktiga är att engagera sig i stort. Nazisterna kommer inte ur 

intet, utan på grund av högerpolitik, nedskärningar och arbetslöshet.  

För att utrota nazism och högerextremism, måste vi bekämpa kapitalismen och 

nyliberalismen. 

Nazistvåld, antirasism och klasspolitik 

Ledare 

Proletären 12 mars 2014 

Med de nazistiska våldsdåden i Malmö och Kärrtorp har de svenska nazisterna hamnat i fokus 

efter en lång tid i massmedial skugga. Med rätta påpekas kopplingarna till nazistpartiet 

Svobodas inträde i den ukrainska regeringen och det faktum att en av de gripna i Malmö 

nyligen är en av de svenska nazister som besökt åsiktsfränderna i Ukraina. 

Därmed har tonläget skruvats upp, främst inom den antirasistiska vänstern. Det är bra att 

kampen mot rasismen tar sin plats. Inte minst är de breda folkliga manifestationerna efter 

både attacken i Kärrtorp och nu i Malmö glädjande.  

Men i ett uppskruvat tonläge finns faran att nyanserna försvinner. Rallarsvingarnas 

argumentationsteknik riskerar att pressa in verkligheten i förenklingarnas mallar så att 

vi tappar perspektiven på det som händer.  

Så har kuppen i Ukraina kallats för en fascistisk statskupp. Det är att gå för långt. De politiska 

krafter som störtade presidenten Viktor Janukovitj är en brokig skara av västvänliga borgare 

och nazistiska organisationer som Svoboda och Högersektorn. Svobodas inträde i regeringen 
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gör inte den nuvarande ukrainska regeringen fascistisk, men det visar på den öppenhet för de 

bruna krafterna som finns hos borgerligheten när intressena sammanfaller. 

Sak samma med Carl Bildt. I den numera beryktade intervjun i Ekot hävdar inte Bildt att 

Svoboda är goda europeiska demokrater. Däremot försöker Bildt spela ovetandes om 

Svobodas åsikter och styrka. Det är givetvis skådespel från utrikesministern, som brukar 

skryta över hur välinformerad han är. Bildt är alltför slug för att öppet försvara nazister, men 

som realpolitiker kan han heller inte hugga sina allierade i ryggen. Då återstår att spela dum, 

något han gör med bravur. 

Detta inte sagt som försvar för varken den ukrainska regeringen eller Carl Bildt, som vi båda 

önskar skulle försvinna från arenan så snabbt som möjligt.  

Att de svenska nazisterna utgör ett hot mot enskilda individer visar den senaste tidens 

attacker. Om dessa är ett led i en upptrappning eller bara ett sätt för de små 

nazistgrupperna att få uppmärksamhet är för tidigt att säga. Men hotet från nazisterna 

ska inte göras större än vad det är. Som politisk kraft är det inte de hårdföra nazisterna 

som är farliga i Sverige.  

I kampen mot nazismen gäller breda folkliga protester, det är så och endast så som nazisterna 

kan marginaliseras och tryckas tillbaka. Kommunistiska Partiet har aldrig varit en del av den 

vänster som ägnar sig åt gatustrider och våld riktat mot enskilda individer. Det spär på våldet 

samtidigt som det underblåser liberalernas prat om extremism, som ett sätt att bunta ihop de 

till höger om mittfåran med oss till vänster. De vill göra alla som inte är liberaler till 

extremister.  

Pratet om extremism leder till en smygande acceptans av de blå-bruna krafterna. Sverige-

demokraterna arbetar hårt på att foga in sig i extremismteorin. De vill vinna acceptans genom 

att framhäva sig som både antinazister och antikommunister. 

Den smygande acceptansens tydligaste företrädare i vårt land är Per Gudmundson på Svenska 

Dagbladet. I måndagens ledare (10/3) spekulerar Gudmundson om att det är bättre att ta in 

partier som SD i regeringen än att ha dem som stödparti. Bakgrunden är givetvis att nästan en 

kvarts miljon människor som i förra valet röstade på moderaterna säger att de nu skulle lägga 

sin röst på SD. 

Ukraina, Gudmundson och moderaternas rösttapp till SD är tre bevis på den blåbruna vågens 

klassmässiga och politiska hemvist. Och det är just här som ett revolutionärt arbetarparti 

måste sätta in kraften. Genom att enträget resa klasspolitiken.  

Vi får inte drunkna i vår antirasism, och inte låta avskyn mot de nazistiska små-

grupperna ta över. Vi måste givetvis vara raka och tydliga antirasister, men att som 

Stefan Löfven peka ut SD som det enda oppositionspartiet i riksdagen genom att 

erbjuda regeringssamarbete med alla andra partier leder bara till ytterligare 

framgångar för Jimmie Åkesson & Co. 

Lika förödande är det att i det kommande EU-valet göra SD till ett rött skynke för att motivera 

folk att gå och rösta i bluffvalet. För varje gång någon säger ”gå och rösta och rösta på vad du 

vill, bara du inte röstar på SD”, så späs myten på om SD som oppositionsparti. 

Den svenska borgerligheten, liksom sina likar i övriga Europa, satsar fortfarande helhjärtat på 

EU för att driva igenom sin folkfientliga politik. Kampen mot den blåbruna högern måste vara 

en del av kampen mot den EU-dikterade överklasspolitik som både Reinfeldt och Löfven står 

för. Först då kan en verklig arbetaropposition formuleras med utgångspunkt från de problem 

och den oro som många människor känner över tillståndet i land 
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”Det högerextrema våldet trappas upp” 

Per Björklund  
10/3 2014  

Flera av de inblandade i söndagens våldsdåd i Malmö var medlemmar i nazistiska 

Svenskarnas Parti, som i år ställer upp med kandidater i 30 av landets kommuner. Men vid 

sidan av det parlamentariska arbetet strävar partiet efter att vara en kraft på gatan, säger 

Researchgruppens Mathias Wåg. 

Tre personer har anhållits misstänkta för mordförsök efter den våldsamma attacken på 

Möllevångstroget i Malmö natten till söndagen, då sex personer skadades varav en knivhöggs 

svårt. I ett uttalande på sin hemsida medger Svenskarnas parti att flera av deras medlemmar 

var på platsen – men hävdar att de angripits av ”vänsterextremister”. Andra vittnen talar om 

en oprovocerad attack på aktivister som deltagit i en feministisk manifestation. 

– Det här är ett led i en upptrappning av våldet i Malmö och Skåne den senaste tiden, med till 

exempel attacken mot syndikalisternas lokaler eller mot den unga kvinnan från SSU, säger 

Mathias Wåg från Researchgruppen, som kartlägger den svenska extremhögern. 

Svenskarnas parti har ett av sina starkaste fästen i just Skåne. Partier har sina rötter i bland 

annat Nationalsocialistiskt front, och trots att man enligt egen utsago kommer att ställa upp till 

val i 30 av landets kommuner i år har partiet inte samma vilja som Sverigedemokraterna att 

uppfattas som rumsrena, säger Mathias Wåg.  

– De har tvärtom behållit sitt ideologiska bagage, och inspireras av till exempel tyska NPD 

eller ungerska Jobbik. Att ställa upp i kommunalval och liknande handlar bara om taktik. Det 

handlar om en arbetsdelning där de försöker bygga upp en legal front samtidigt som de strävar 

efter att vara en kraft på gatan, säger han. 

Till skillnad från till exempel Svenska Motståndsrörelsen tar inte partiet på sig våldsdåd i sitt 

eget namn. Men det hindrar inte att enskilda medlemmar kan vara inblandade i våld utan att 

riskera sanktioner från ledningen. 

– De som var inblandade nu i lördags i Malmö kommer aldrig att uteslutas. Tvärtom har de 

som policy att alltid backa upp sina medlemmar, säger Mathias Wåg. 

 

 


