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Medlemsförslag
om Nordiska insatser mot högerextremism
Förslag
Nordisk grön vänster föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att fördjupa det nordiska samarbetet mot högerextremism
att utreda vilka insatser över landsgränser som kunde förstärka arbetet mot
högerextremism
Bakgrund
Högerextrem terror är den mest förekommande typen av terrorism i Norden. Det
värsta nordiska terrordådet i modern tid begicks av en högerextremist i Norge. I
sommar har både Sverige och Norge drabbats av våld eller våldshot av högerextrema
krafter. Enligt det finländska inrikesministeriets lägesöversikt över våldsam extremism från 2018 är det största hotet mot trygghet i vardagen högerextrem organisering
i Finland. Nordisk grön vänster anser att det behövs en gemensam nordisk insats mot
högerextremism.
Den norska säkerhetstjänsten har skärpt beredskapen för terrorhot från högerextremism och nu varnar även Sveriges säkerhetspolis för ökat högerextremt våld. Vit
makt-miljön växer och risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller grova våldsbrott, enligt Säpo.
Även Danska Polisens underrättelsetjänst centrum för terroranalys (CTA) har i den
senaste rapporten om terrorhotet i och mot Danmark uttalat att hotet om högerstyrd terrorism i Danmark har vuxit, och längst till höger finns det idag människor
som är redo att använda vapen för att främja sin sak. Säkerhetstjänsternas uttalanden kommer efter flera uppmärksammade attentat i Norden och runt om i världen.
Nordisk grön vänster anser att det behövs en gemensam nordisk insats för kampen
mot högerextremism. Förutom attentat och grova våldsbrott finns ett långsiktigt hot
mot demokratin då högerextrema aktörer utför andra mindre grova brott mot politiker, minoritetsgrupper och andra samhällsföreträdare. Högerextremismen är organiserad och samordnad i många nordiska länder och kräver därav att de nordiska länderna samarbetar för att ta tag i hotet de utgör.
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Populistiska högerpartier i de olika nordiska länderna har tagit tillfället i akt för att
piska upp stämningen mot rasifierade istället för att ta avstånd från högerextrem organisering och våld. Utvecklingen där den våldsbejakande högerextrema ideologin
riskerar att gå från något som uppfattas som extremt till något normalt gynnas av en
hätsk retorik och ökad polarisering. Det måste bemötas av hela samhället, på alla nivåer.
Nordisk grön vänster uppmanar de nordiska regeringarna att inleda ett samarbete
för att motarbeta högerextremism i Norden. För att arbeta mot organisering och våld
krävs såväl forskning, vidareutbildning och informationsutbyte för polisen som satsning på preventivt- och exit-arbete, speciellt bland ungdomar. Utöver polisen är det
framför allt socialarbetare, professionella inom hälsovården, fängelsemyndigheterna, ungdomsarbetare, organisationer, och lärare som utför förebyggande arbete.
Tvärsektoriellt arbete över landsgränserna behövs både för att förstå hur nordiska
högerextrema och vit-makt rörelser fungerar och hur de kan stoppas. Samarbetet
mot höger-extremism måste tas på allvar och prioriteras av alla nordiska regeringar.
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