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Mycket tyder på att höger-
extrema grupper ligger bakom
den senaste tidens bränder i
Högdalen i södra Stockholm.
Arbetaren ringde upp tidskrif-
ten Expo för att ta reda på om
vi just nu kan se hur den nazis-
tiska rörelsen växer sig star-
kare. 

Flera faktorer talar för att höger-
extremister ligger bakom brandat-
tentatet mot en familj i Högdalen,
bland annat att paret är medlem-
mar i SAC Syndikalisterna och har
varit uthängda med namn och bild
på den nazistiska sajten Info14.
Polisen förnekar dock att de arbe-
tar utifrån en sådan hypotes. 

– Det är väldigt farligt att bara
rikta in sig på en person eller orga-
nisation eftersom man då kan
missa viktiga saker – vi arbetar på
bred front och tar in all informa-
tion vi kommer åt, säger Christer
Söderheim som är brandutredare
på söderortspolisen. 

– Men vi har inte fått in ett
enda tips i fallet, vilket vi tycker är
mycket underligt. 

Den tekniska utredningen är nu
färdig och mycket tyder på att det
var bensin som hälldes in genom
brevlådan i lägenheten. Brandpro-
ver är skickade till Sveriges krimi-
naltekniska laboratorium för
vidare analys, men det råder ingen
tvekan om att det rör sig om
mordbrand i uppsåt att döda.   

– De utsatta har frågat mig hur
man bär sig åt för att skaffa skyd-
dad identitet, säger Christer
Söderheim.  

DANIEL POOHL är chefredaktör för
den antirasistiska tidskriften Expo.

Han menar att det är svårt att säga
att det pågår en högerextrem
mobilisering, men att spänningen
mellan nazister och antifascister
brukar öka i november och decem-
ber.

– Inför Salemmarschen och 30
november sker alltid en upptrapp-
ning mellan vissa grupper – det
handlar om en våldsspiral som de
senaste veckorna har snurrat allt
snabbare.

Utifrån misstanken att det fak-
tiskt är nazistiska grupper som lig-
ger bakom försöket till mordbrand
i Högdalen menar Daniel Poohl
att de i så fall bör tolkas som en
slags ”blinda” hämndaktioner.  

– Ett antal högerextremister
har på senare tid fått sina hem för-
störda, med ammoniak inkastat i
lägenheten till exempel, säger
Daniel Poohl.

På internetsidan antifa.se kan
man bland annat läsa om att Afa
Stockholm efter branden på kul-
turhuset Cyklopen attackerat
bostaden till en av ledarna inom
Svenska motståndsrörelsen, med
”rökfacklor och gatstenar”.

UTAN ATT KOPPLA någon specifik
grupp till händelserna i Högdalen
konstaterar Expo att de två nazis-
tiska grupper som generellt är
betydligt mer våldsbenägna än
andra är Svenska motståndsrö-
relsen och Fria nationalister. Den
så kallade Salemfonden är i sin tur
en frontorganisation för Info 14:s
organisering av Salemmanifesta-
tionen och består i princip av
samma personkrets som Fria
nationalister.

– Marschen i Salem har tidigare
haft en väldigt stor betydelse som

enande kraft för de högerextrema i
Sverige, menar Daniel Poohl.

Han tillägger att rörelsen nu
splittrats något och att alla inte är
lika delaktiga längre, men att mar-
schen fortfarande utgör en sam-
lingspunkt. I likhet med alla stora
offentliga arrangemang är den
också ett rekryteringstillfälle för
den högerextrema rörelsen.

Salemmarschen beskrivs av
arrangörerna själva som en protest
mot det ”svenskfientliga våldet”,
vilket också är temat för en kam-
panj som Sverigedemokraternas
ungdomsförbund har bedrivit i
några månader.

– Den här tanken om invan-
drares fientlighet mot svenskar är
ett exempel på hur nazister och
Sverigedemokraterna spelar i

samma liga, menar Daniel Poohl.
– Och när nazisterna ser att fler

människor kan tänka sig att rösta
på Sverigedemokraterna tar de
också det som intäkt för att fler
människor i likhet med dem själva
anser att Sverige är hotat av det
mångkulturella samhället.

NÄR DET GÄLLER att välja antirasis-
tiska motstrategier mot en even-
tuell högerextrem mobilisering
menar Poohl att nazistiska grup-
per traditionellt är väldigt känsliga
för hur de bemöts i det offentliga
rummet.

– Möts de av våld så stärks de av
det eftersom det är en del av deras
verklighet och de själva inte har
några problem med att använda
våld. Om de däremot bemöts av

större grupper så kallade ”vanliga
människor” så är de väldigt känsli-
ga för det.

Poohl menar att nazisterna får
problem inför ett sådant motstånd
från ”vanliga svenskar” och måste
fråga sig hur det är möjligt efter-
som det är de som ”ska försvara
folket”. Detta blev tydligt efter de
omskriva ”nyckelprotesterna” i
Nyköping, vilket Svenska mot-
ståndsrörelsen, enligt Daniel
Poohl, hanterade genom att kalla
motdemonstranterna för ”zombi-
es”.

– De anses alltså vara så hjärn-
tvättade av den mångkulturella
propagandan att de inte förmår
göra motstånd.

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se

Bränderna i Högdalen 
kan vara ”blind” hämnd

Romska barn går i skolan 
i mindre utsträckning än 
andra barn i Sverige. Det slår
ombudsmannen mot etniskt
diskriminering, DO, fast. 

Nyligen anordnades ett
seminarium med gäster från
bland annat Serbien, som arbe-
tat hårt för att minska diskri-
mineringen mot de romska
barnen i skolan. 

Den färska rapporten ”Diskrimi-
nering av nationella minoriteter
inom utbildningsväsendet” visar
att endast en liten del av de romska
barnen går i skolan och att de som
gör det utsätts ofta för trakasserier.

– En strategi romska föräldrar
använder för att skydda sina barn
mot trakasserier är att hålla dem
hemma. Det har tolkats som att
romer inte vill att deras barn ska
gå i skolan. I debatten har romerna
beskrivits som problemets orsak,
inte de vanligt förekommande tra-
kasserierna. 

Det sade Katarina Rouane,
DO, på ett seminarium om romska
barns skolsituation i Europa,
arrangerat av Svenska Helsing-
forsmommitén. 

Varje skola är ålagd att ha en
handlingsplan mot diskriminering
men eftersom det är en relativt ny
skyldighet har det ännu inte fått

den effekt man hoppats på.
– Än så länge är dokumentet

bara en pappersprodukt, sade
Katarina Rouane. 

DISKRIMINERINGEN ÄR ett problem i
hela Europa.

– I Serbien bor 400 000 romer.
Ungefär hälften av alla romska
barn lever utanför systemet, sade
Petar Antic, från Minority Rights
Centre i Belgrad som också deltog
i seminariet. För att motverka dis-
kriminering av romska barn har
centret utbildat inspektörer och
ombudsmän, vars uppgift är att
konfrontera skolor som agerar
rasistiskt.

Förra året fälldes Tjeckien i
Europadomstolen för att 18 rom-
ska skolbarn felaktigt placerats i
särskola. I Serbien är 50–60 pro-
cent av eleverna i särskolan romer,
vilket är en kraftig överrepresenta-
tion, sade Petar Antic. 

– Testerna görs på serbiska
språk som inte alla romska barn
behärskar fullständigt. En annan
bidragande faktor kan vara att de
romska barnen lever i en miljö
som ger dem andra referenspunk-
ter än de förväntade; många av
dem lever utan elektricitet och i
romska hem finns sällan samma
saker som i andra serbiska hem. 

I Sverige har DO i flera år

arbetat intensivt mot diskrimine-
ring av nationella minoriteter,
vilken den romska gruppen räk-
nas till, men då många av dem
har bristande förtroende för
myndigheter tar de själva sällan
kontakt. 

I RAPPORTEN kräver DO bland annat
att en särskild tillsynsmyndighet
ska granska hur Sverige lever upp
till Europarådets minoritetskon-
ventioner och att skolorna får i
uppdrag att granska kurslitteratu-
ren så att minoriteterna represen-
teras på icke stereotypa sätt.

EVELINA FREDRIKSSON

inrikes@arbetaren.se

Romska barn missgynnas fortfarande 

Det råder nu ingen tvekan om att branden hos familjen i Högdalen var en mordbrand med uppsåt att döda.
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