• tema rasismen i skolan

Så rekryterar nazisterna
Nazister mobiliserar för att få
ut sitt budskap till skolelever.
Syftet är att nå unga som kan
påverkas till att gå med i den
nazistiska rörelsen.
Den 25 augusti 2007 sjösattes en
kampanj. Ett hundratal nazister och
sympatisörer från hela landet samlades i Tystberga utanför Nyköping
för att delta i ett ”gästabud” med
nazistisk propaganda i form av
sång, musik och teater. Såväl arrangörer som besökare betalade en
inträdesavgift som gick till en kampanj inriktad på att nå skolelever.
Bakom kampanjen står det nazistiska nätverket Info-14, som i dag
hårdast riktar sin propaganda till
skolungdomar runt om i Sverige.
Tanken med festen var att samla in
pengar för att massproducera en cd
med vit makt-musik, filmklipp, bilder
och politiska texter för spridning på
skolgårdar runt om i Sverige. Totalt
skulle 50 000 skivor produceras.
Men pengarna de fick in var inte
i närheten av de 100 000 kronor
som de enligt egna beräkningar
behövde för att starta cd-produktionen. Pengasamlandet flyttades
till en sajt på internet. Där beskriver
gruppen sina planer.
”Vi tänker bekämpa mångkulturen var den än visar sig. I skolorna,
på gatorna och på den politiska
arenan. Just nu håller vi på att
skapa en folkrörelse som kan ta på
sig det stora ansvaret att förändra
vårt land.”
Efter ett års tid har nazisterna
fortfarande inte lyckats samla in de
pengar som behövs. Men de är på
god väg. I mitten av augusti fanns
nästan 83 000 kronor i kassan.
Fortsätter insamlingen i samma takt
kan skivorna finnas på skolorna i
Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid.
skolgårdsprojek
tet har hämtats från andra högerextrema gruppers arbete, både i
Sverige och utomlands. I Tyskland
har nazister delat ut skivor med vit
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makt-musik till elever i rekryteringssyfte. På så vis har de enligt egen
utsago nått ut till hundratusentals
potentiella rekryter. Amerikanska
nazister har gjort liknande aktioner.
En skiva med bara musik är
dock inte tillräcklig, menar Info-14.
Gruppen har sneglat på den cdskiva som Nationaldemokraterna
tidigare har producerat. Till skillnad
från de tyska nazisterna har Nationaldemokraterna inte stannat vid
musik utan vidareutvecklat konceptet. Partiets multimedia-cd innehåller ideologiskt material, flygblad
för utskrift och filmer från deras
aktiviteter.
Det är alltså denna produktion
som ligger till grund för Info-14: s
arbete. Tanken är att dagens datorvana ungdomar lätt ska kunna sätta
sig in i nazisternas tankegångar.
ensamma om att
driva riktade propagandakampanjer mot skolungdomar. Även de
andra nazistorganisationerna, som
Nationalsocialistisk front, NSF, och
Svenska motståndsrörelsen, SMR,
har besökt skolor runt om i Sverige.
De sistnämnda fick stor uppmärksamhet 2004 då de delade ut flygblad på en skola i Söderhamn där
de hävdade att homosexuella spred
hiv. Aktivisterna dömdes senare i
Högsta domstolen för hets mot folkgrupp. Sedan dess har SMR legat
lågt med skolpropagandan och i
stället riktat in sig på att sprida sitt
budskap på gator och torg.
NSF är däremot aktiva på
skolorna. Inför Förintelsens minnesdag den 27 januari i år genomförde
partiet flera aktioner i Stockholmsområdet. Budskapet som NSF spred
var att Förintelsen var en bluff.
Flygblad med ett historierevisionistiskt budskap placerades i elevskåpen på Kvarnhagsskolan. Även
skolor i Nykvarn, Solna och Sigtuna
besöktes av partiets aktivister.
Till detta kan också läggas alla
de tusentals klistermärken och affischer som nazister kontinuerligt sätter upp på skolor runt om i landet.
Info-14 är inte

Utrotningshotade?
Som ett svar på den officiella
minnesdagen av Förintelsen den
27 januari demonstrerade 2006
Svenska motståndsrörelsen/Nationell
ungdom och Nationalsocialistisk front
i Stockholm under parollen ”Stoppa
förintelsen av vårt folk”.

» FAKTA Grundlagsrätt att sprida propaganda i skolan
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på skolor
propagandan är ingen
lätt uppgift för skolpersonalen.
Det vet polisen Greger Wahlgren
på Brottsförebyggande centrum i
Värmland. I över tio år har han arbetat med att motarbeta högerextrema
krafters utbredning, i Värmland och
resten av landet.
– Nazisterna riktar in sig på unga
för att de vet att de är lättast att
påverka. Folk säger ”NSF fick 1 417
röster i förra valet och att det är så
lite”. Men hur många ungdomar har
de inte nått under kampanjtiden?
säger Greger
Wahlgren.
Enligt Greger
Wahlgren är
arbetet på skolorna viktigt, och
dialogen med
den berörde a
Greger
och o. Det gäller
Wahlgren är polis att fånga upp
och har över tio års personer som
erfarenhet av att
är på väg in i
förebygga rekryte- rörelserna och
ring till nazistiska
samtidigt försöka
grupper.
få kontakt med
dem som redan
är där.
– Det finns ett bra exempel på det
från en skola här i Värmland. En ung
kille med högerextrema åsikter ville
skriva en uppsats om en tysk general
från Östfronten under andra världskriget. Skolan sa bestämt nej. Men
jag menar att en sån sak kan vara en
bra ingång till diskussion.
När någon visar att han eller hon
är villig att diskutera gäller det att ta
chansen, menar han. Då är det bättre att försöka resonera om vad nationalsocialismen egentligen innebär.
Man ska heller aldrig vara rädd för
att misslyckas. Utan misslyckanden
går det inte att utvecklas och ta sig
vidare, berättar Greger Wahlgren.
– Många är rädda för att personerna inom de här grupperna är
farliga. Rädslan gör att man inte törs
ta diskussionen. Men majoriteten av
dem är faktiskt inte farliga. Dem kan
man prata med och försöka påverka.
Johannes Jakobsson
Att bemöta

Det var en skola i Köping som hösten
2007 avslog en ansökan från National
demokraterna (ND) om att anordna bokbord
i skolan. Rektorn hänvisade till kommunala
riktlinjer som säger att ”partier som riskerar
att störa skolans ordning samt vars uppfattning inte stämmer överens med skolans
värdegrund ska utestängas”.
ND anmälde rektorn för brott mot både
regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. Någon förundersökning inleddes inte,
istället tog JK initiativ till ett tillsynsärende.
JK:s bedömning är att en skola inte har rätt

att neka ett parti tillträde till skolans lokaler
på grund av partiets åsikter. Yttrandefriheten
ger varje medborgare rätt att fritt sprida
sina åsikter så länge de håller sig inom
lagens ramar. Att, som skolan i Köping gjort,
särbehandla ett parti för att deras åsikter
är obekväma strider mot regeringsformens
objektivitets- och likabehandlingsprincip.
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Den 24 april 2008 slog Justitiekanslern
(JK) Göran Lambertz fast att spridande av
propaganda har stöd i svensk grundlag.
Även i de fall propagandan har främlingsfientligt och odemokratiskt innehåll.

Justitiekansler Göran Lambertz.

Skolan hade vidare angivit att det tyngst
vägande skälet för att neka Nationaldemo
kraterna tillträde var risken för ordnings
störningar. Men inte heller det var förankrat i
lagen. Under särskilda förhållanden kan allmänna ordningshänsyn motivera att partier
nekas tillträde till en skola, men då krävs klart
påvisbara risker. Sådana fanns inte.
I slutet av JK:s skrivelse föreslås möjlig-

heten att komma runt problemet genom att
neka alla politiska partier tillträde till skolan,
vilket är möjligt. Men i så fall, tillägger JK,
kan skolan få svårt att leva upp till sitt krav
om att samverka med omvärlden.

Kajsa Lindohf
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