
Ingen föds till extremist 
Tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism. 

Genom förebyggande arbete stärker vi individen och samhället. 



Våldsbejakande extremism 
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 användandet eller uppmuntrande av våld eller andra olovliga 
medel för att främja  politiska eller religiösa mål 
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• Svenskarnas parti lades ned i maj 
2015 efter en omfattande men 
misslyckad satsning i 
riksdagsvalet 2014.  

 
• Svenska motståndsrörelsen har 

ambition att bilda parlamentarisk 
gren. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ledarskapet är detsamma: Klas Lund och Pär Öberg (Magnus Söderman som var en av de tre grundarna ”lämnade” för några år sedan och är delaktig i ett antal tankesmedjor). Fredrik Vejdeland (på bild) var fram till ansvarig utgivare och dömdes för hets mot folkgrupp (4 mån) pga en publicerad artikel och kommentarer på forumet.
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Från flera organisationer till en 

• Svenskarnas parti (SvP) lade ner sin 
verksamhet under våren 2015 

• Svenska motståndrörelsen (SMR) har uttalat 
ambitionen att inleda en parlamentarisk gren 
och bilda en nordisk republik 

• Representation i ett antal kommuner i Dalarna 
• Nuläge: ett vakuum – tankesmedjor, sociala 

medier, ungdomsgrupperingar.  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nordiska motståndsrörelsen. 7 nästen – näste 5 = Dalarna där även de flesta ledande personer bor. Antalet individer som är aktiva i vit makt-miljön är troligen detsamma trots nedläggning av SvP. Dock mer svårtytt läge. I slutet av 1900-talet/början av 2000-talet var antalet grupperingar fler (Info 14, Blood & honour, NSF (SvP) & SMR) och det fanns en outtalad enighet kring samarbete och ”arbetsuppdelning” exempelvis i samband med Salem-manifestationen. Det finns nu en ”risk” att utvecklingen går mot det hållet men utan enighet alternativt att de mer moderata individerna fångas upp av SMR:s mer hårdföra inriktning. Här är frågan om REKRYTERING avgörande – dessa individer vill ha någonstans att gå och det krävs en uppmärksamhet kring SMR:s strategi, såväl lokalt som nationellt. Vad gör de? Vad säger de? Banderoller,m opinionsbildning, sociala medier – ofta ett fokus på skolan & ungdomen.
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AFA: ”Vi anser att 
fascismen måste 
bekämpas både 
ideologiskt och fysiskt, i 
alla dess former varhelst 
den visar sig.” 
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Krigsresor - inget nytt fenomen, men aldrig så 
omfattande 
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Land  Antal 
Globalt 20.000-

30.000 
Europa  5000 

Sverige 300 
Norge  150 
Danmark  120 
Finland  70 

Storbritannien 700 
Belgien  440 

Land  Antal 
Nederländerna  200 
Frankrike  1550 
Tyskland  700 
Spanien  100 
Italien  150 
Albanien 90 
Kosovo 150 

USA 200 
Kanada  150 
Australien  80-250 

Land  Antal 
Turkiet  600 
Jordanien  2000 
Ryssland 1700 
Marocko  1500 
Saudiarabien  1500-2500 
Tunisien  3000 



Radikalisering 
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En process som leder till att en person i en ökande grad 
accepterar eller uppmuntrar till våldsanvändning eller andra 
olovliga medel för uppnå politiska eller religiösa mål 

”Tipping point” 

Förebyggande arbete 



Vårt uppdrag 

• Genomföra riktade 
utbildningsinsatser  

• Ge förslag på avhopparstöd 

• Stödja aktörer som identifierar 
problem med våldsbejakande 
extremism lokalt 
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• Stärka och stödja samverkan mot 
våldsbejakande extremism 

• Referensgrupp för kunskaps- och 
informationsutbyte 

• Utarbeta nationell strategi 

• Upprätta och förbättra 
anhörigstöd 

 

Förebygga accepterandet av användandet av våld 
och hot om våld 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nationell och lokal nivåBildar referensgrupper	nationella myndigheter	lokala praktiker	civilsamhället	StudieresorUtbildningspaketet	marthaKunskapsbank



Regeringsuppdrag till nationella 
myndigheter 
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April 2015 Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att kartlägga metoder och 
  arbetssätt för att förebygga våldsbejakande extremism inom de 
  särskilda ungdomshemmen.     
  
April 2015 Uppdrag till Socialstyrelsen att utarbeta stöd för socialtjänsten i 
  ärenden som rör våldsbejakande extremism. 
  
Juni 2015  Uppdrag till Kriminalvården att kartlägga metoder och arbetssätt 
  för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism.  

 
Juni 2015 Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
  att utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna  
  demokratin mot våldsbejakande extremism.  
 
Juni 2015 Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga  
  kampanjen ”No Hate Speech Movement”.  
 



Nationell åtgärdsplan mot 
våldsbejakande extremism 

(2015) 
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• ”Åtgärder för att göra samhället mer 
motståndskraftigt mot våldsbejakande 
extremism” innehåller åtgärder som 
regeringen har vidtagit för att göra 
samhället mer motståndskraftigt mot 
våldsbejakande extremism.  

• Åtgärderna syftar till att öka kunskapen 
om våldsbejakande extremism och att 
utveckla förebyggande insatser och 
metoder.  

• Myndigheter, kommuner och det civila 
samhällets organisationer inklusive 
trossamfund ska genom dessa åtgärder 
mer samordnat och effektivt kunna bidra 
till att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism.  



Referensgruppen 
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Avhopp 
Anhörig 

  
• Utbildning 
• Socialtjänst 
• Polis 
• Sjukvård 
• Opinionsbildning 
• Civila samhället 

• Etik & värdegrund 
• Handlingsplaner 

• Risk & 
sårbarhetsanalys

er/lägesbild 
• Politik 

• Bedömning 
• SSPF 
• SIG 
• Föräldranätverk 

• Sjukvård 
(psykiatri) 
• Moské 

• ”Mentorer” 
• Särskild kunskap 

Anhörig 



Ingen föds till extremist 
www.samordnarenmotextremism.se 

 

 

http://www.nationellasamordnaren.se/

	Ingen föds till extremist
	Våldsbejakande extremism
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Krigsresor - inget nytt fenomen, men aldrig så omfattande
	Radikalisering
	Vårt uppdrag
	Regeringsuppdrag till nationella myndigheter
	Nationell åtgärdsplan mot våldsbejakande extremism (2015)
	Referensgruppen
	Bildnummer 16
	Ingen föds till extremist

