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●  Baggrunden for rapporten skal fin-
des i regeringsgrundlaget fra 2011,
hvori det bl.a. erklæres om kampen
mod terror, at der skal igangsættes
»en kortlægning af grupperinger, som
modarbejder det danske demokrati« 
Socialministeriet tog hul på dette pro-
jekt i 2012, hvor man sendte opgaven
med at udarbejde en sådan kortlæg-
ning i udbud – et udbud, der i juni
2012 faldt til SFI.
Forud for dette havde man bestilt en
mindre statusrapport over området,
som var udkommet i april 2012 med
titlen »Politisk ekstremisme i Dan-
mark«.
Denne foreløbige rapport mødte mas-
siv kritik, da den udkom, og det kom
også senere frem, at rapporten som
politisk bestillingsarbejde havde haft
klare krav til, at alle ikke-parlamentari-
ske grupper med en radikal samfund-
skritik skulle medtages, uanset om de
måtte skønnes at udgøre en trussel
eller ej.

SFI’s nye projekt var dog fra starten
ligeledes belastet, da det kom frem, at
man til projektet havde ansat en for-
sker, der selv havde et langt og ikke
ubetydeligt engagement på den yder-
ste højrefløj, i hvilken forbindelse han
bl.a. har udtrykt sine sympatier for
nationalsocialisme og det svenske Fol-
kfronten, forgængerne for det
nynazistiske Svenskernes Parti. Han
skulle dog have valgt at trække sig.
Det fremgår i øvrigt ikke af rapporten,
hvem der rent faktisk har udarbejdet
den.
Blandt de antifascistiske organisatio-
ner eller netværk, der stemples i rap-
porten er Antirascistisk Netværk i
Århus, der i adskillige år har arrange-
ret manifestationer og protester mod
nazi-vold og overfald. Et andet er
Research-kollektivet REDOX, som i en
årrække har arbejdet med at kort-
lægge den yderste højrefløj. Det var
REDOX der afslørede eksistensen af
det hemmelige danske nazinetværk

Antifascister stemples
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I begyndelsen af september i år
offentliggjorde Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd
(SFI) en rapport med titlen: 
»Antidemokratiske og ekstremi-
stiske miljøer i Danmark – en
kortlægning«.
Rapporten identificerer tre
ekstremistiske miljøer og sætter
navn på 15 organisationer og
grupperinger, som de anonyme
forskere bag rapporten mener,
er antidemokratiske og ekstre-
mistiske. 
Heri stemples fire antifascistiske
organisationer eller netværk på
linje med nynazistiske og
fascistiske organisationer. 
Rapporten har mødt sønder-
lemmende faglig kritik og der
rejses grundlæggende tvivl om
rapportens præmisser, indhold
og anvendelighed.
Undersøgelsen er bestilt og
finansieret af Ministeriet for
Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold for ikke
mindre end 6 millioner skatte-
kroner.

Bestillingsarbejde

Antiracistisk Netværk i Århus består af
politiske grupper, partier, fagforeninger
og andre, der kæmper imod racisme og
fascisme i Århus. 
Netværket har i adskillige år stået for
manifestationer og protester imod
nazistisk vold og overfald. 
I SFI-rapporten stemples de helt ufors-
tåeligt som antidemokratisk og ekstre-
mistisk.

Som et læserbrev udtrykte det fornyligt:
Alle fornuftige og demokratisk sindede
organisationer og enkeltpersoner i Århus
har på et eller andet tidspunkt være
sammen med Antiracistisk Netværk om
at protestere imod byens højrerabiate
voldsmænd og politiets åbenlyse ligegyl-
dighed for at opklare de mange voldssa-
ger mod indvandrere og venstreoriente-
rede.
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Øverste billede viser lederen af Dansker-
nes Parti, Daniel Carlsen. Danskernes
Parti lægger ikke skjul på deres forbin-
delser med de fascistiske partier Svo-
boda i Ukraine og Gyldent Daggry i
Grækenland. Danskernes Parti opstillede
ved kommunevalget sidste år.
De to nederste billeder er fra den 10.

maj i år. Danmarks Nationale Front
havde fået tilladelse til at demonstrere
foran Christiansborg. En stor modde-
monstration på vej for at overdøve
nazisterne. På trods af et stort politiop-
bud, lykkedes det moddemonstranterne
at afbryde mødet og jage nazierne ud
af byen.

ORG, som vakte stor opmærksomhed
for nogle år siden.. 
De seks højreradikale organisationer,
rapporten nævner, er: Danish Defence
Leauge, Danmarks Nationale Front,
Dansk National Socialistisk Bevægelse,
Right Wings, Stop Islamiseringen af
Danmark og Folkebevægelsen mod
indvandring. 
I en pressemeddelelse skriver REDOX:
»En ting er SFI’s kortlægning af ven-
strefløjen, der ikke er meget værd.
Noget andet er den ekstremt mangel-
fulde kortlægning af den antidemo-
kratiske højrefløj.
Her mangler f.eks. Danskernes Parti.
Et parti, der er udsprunget af den tra-
ditionelle naziorganisation DNSB. Et
parti, hvis formand har poseret med
hagekors i medierne. Et parti, som
Pressenævnet har sagt kan kaldes
nazistisk. 
I Politiken er en talsperson for SFI cite-
ret for at sige, at Danskernes Parti ikke
er medtaget i rapporten, da de stiller
op til Folketingsvalg. Et temmelig
tyndt grundlag at udelukke Dansker-
nes Parti på, med tanke på at de ikke
stiller op til Folketingsvalg og at der i
rapporten desuden er medtaget to
grupper, Frit Danmark og SIAD, som
arbejder parlamentarisk.  
Danskernes Parti var omtalt i SFI's
oprindelige pilotrapport om ekstre-
misme i Midt- og Vestjylland, hvoref-
ter det nynazistiske parti politianmeld-
te SFI. Om det er politirapporten, der
har fået SFI til at trække i land, vides
ikke.
Også den nazistiske hooligangruppe
White Pride fra Århus mangler på
listen. SFI begrunder i interviews dette
med, at White Pride ikke er en ideolo-
gisk gruppe, men i stedet en bande.
Endnu et fejlskud fra SFI. White Pride
har igennem 20 år stået bag en lang
række politisk motiverede overfald. Af
andre tydelige ideologiske tilkendegi-
velser heiler gruppen åbenlyst på
egne gruppefotos og fejrer Hitlers fød-
selsdag med tillykke-banner på sta-
dion«.
Ved hjælp af en hidtil hemmeligholdt
facebook-gruppe »Nationale Arrange-
menter På Tværs« har det ekstremisti-
ske højre i nogen tid sikret koordine-
ringen af en række aktiviteter samt
hvervningen af nye folk. 
Facebookgruppen tæller i følge
REDOX cirka 125 medlemmer. Dan-
skernes Partis formand Daniel Carlsen
samt en række andre af partiets top-
folk, er med i gruppen.



●  På Lilla torget i Växjö, Sverige, hav-
de en gruppe nazister taget opstilling.
Det var den 13. april 1985. En større
menneskemængde havde samlet sig
og efter æg -og tomatkastning kunne
det fremmødte politi ikke holde
demonstranterne tilbage og nazister-
ne blev ganske enkelt jaget gennem
gaderne og ud af byen. 
Men det var dengang. 
Sådan skulle det ikke være ved dette
valg. Her sørgede politiet for en hel
anden historie.
Den 23. august mødtes mere end
1500 demonstranter i bydelen Lin-
hamn i Malmø for at tage afstand fra
det nynazistiske Svenskernes Parti i
forbindelse med deres valgturne.
Blandt deltagerne var der også mange
danske antifascister.
Demonstrationen var indkaldt under
parolerne 'Svenskernes Parti ud af
Malmø' og 'Bloker nazisterne' - og
'Antifascisme er selvforsvar' !
Med kontinuerlig larm og antifascisti-
ske slagord lykkedes det demonstran-

terne fuld ud at overdøve talerne fra
Svenskarnes Parti. Men tilsyneladende
udviklede situationen sig, så politiet i
deres iver efter at sikre nazisterne
deres misforståede ytringsfrihed, gik
til angreb på moddemonstranterne.
Politiheste blev styret direkte ind i
mængden og red hen over blødende
antifascister.
5 hårdt sårede blev kørt i ambulancer
til Skånes Universitetssygehus, hvor
politi afspærrede akutmodtagelsen
Mange andre sårede fik førstehjælp af
andre demonstranter og søgte siden
behandling
Til alt overmål kørte en politibil ind i
demonstrationen og påkørte en delta-
ger - og politiet gik til angreb på den
med knipler.
Svensk politi spiller en dybt reaktio-
nær rolle i den skærpede kamp mel-
lem nazi og antifascister, der forsvarer
demokrati og demokratiske rettighe-
der mod en velkendt fare. Og det
danske politis rolle i begivenhederne
må undersøges.

Nazister til valg
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Mange steder i Europa fører
nazisterne sig igen frem på
den parlamentariske arena.
Opmuntret af blandt andet
det fascistiske Svobodas
deltagelse i regeringen i
Ukraine og fremgange i en
række andre lande.
I det nyligt afholdte rigsdags-
og lokalvalg i Sverige var det
nazistiske Svenskarnas Parti
opstillet i hele 34 kommuner.
Dette blev dog en klar fiasko,
da de ikke opnåede at få et
eneste mandat og samtidig
tabte de 4 mandater som de
inden valget var i besiddelse
af. På selve valgdagen
trængte nazister fra den
voldelige gruppe Svenska
Motståndsrörelsen ind på
flere valgsteder i Stockholm
og chikanerede de fremmødte
vælgere. Det skete bl.a. på
Kärrtorp Gymnasium, hvor 10-
20 nazister filmede folks
ansigter og stemmesedler,
spredte flyers og råbte
nazistiske slagord.
Svenskarnas Parti’s stort
anlagte valgkamp førtes en
række steder i landet under
fuld politidækning: Heste og
hunde, knipler og sågar en
politibil blev anvendt som
våben mod antifascister, som
protesterede mod nazisternes
åbenlyse provokationer. 
Det var medlemmer af
Svenskarnas Parti, der stod
bag det morderiske knivover-
fald på seks deltagere i
demonstrationerne på
»Kvindernes Internationale
Kampdag« den 8. marts i år i
Malmø,
Svenskarnas Parti er
søsterparti til Danskernes
Partis, der stillede op til
kommunalvalget i 2013 i fem
kommuner.

Svensk rigsdags- og lokalvalg

Hans Runessons foto af ‘tanten’ som
svinger sin håndtaske mod hovedet af
en nynazist herover blev årets foto i
Sverige og senere kåret til nittenhundre-
detallets bedste nyhedsbillede. Det blev
taget den 13. april 1985, hvor nazister

fra det såkaldte Nordiska Rikspartiet før-
te sig frem i Växjö. Nazisterne blev jaget
ud af byen af en tusingtallig skare
Växjö-borgere. ‘Tanten’ på billedet kom
oprindeligt fra Polen, hvor hun havde
oplevet nazisternes rædselsregime.
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Svensk politi kom på anklagebænken,
og der blev afhoildt demonstration mod

politivold i Malmö få dage efter den
uhørt voldsomme politiadfærd.

For at begrunde den kriminelle og
uprovokerede politivold spredte politi-
et (dvs. ledelsen og talspersoner) i for-
bindelse med deres overfald grove og
bevidste løgne om demonstranterne.
Politiet forsvarede i en officiel udtalel-
se deres uhørt voldelige adfærd med,
at 'der var kastet store brosten' og
'ammoniak' imod dem, og at demon-
stranter havde angrebet ambulance-
personale. Begge dele var pure
opspind.
Skånska Dagbladet skrev en sjælden
skarp artikel om disse politiløgne.
Skånepolitiet havde brugt blandt
andet højreekstremistiske websites til
at sprede løgnene
Skåne mod racisme, der arrangerede
demonstrationen, opfordrer til at poli-
tivolden dokumenteres, så politiet kan
stilles til ansvar for volden på nazister-
nes vegne. 
Demonstrationen nåede sit mål: Det
provokatoriske ’valgmøde’ kunne ikke
gennemføres. Svenskernes Parti fik
ikke udbredt sit kriminelle lort.
På trods af et overvældende og
enormt kostbart politiopbud til
beskyttelse af en lille flok nazister - i
demokratiets navn.
I sidste ende er det et politisk svigt. 
I stedet for at leve op til FNs erklærin-
ger og forpligtigelser nyder nazisterne
beskyttelse fra toppen af systemet.
I stedet for at forhindre fascistiske og
nazistiske organisationer i at udsprede
deres hadske budskaber, får de fri
adgang til mikrofonerne.
Kravet om forbud mod fascistiske og
nazistiske organisationer er så aktuelt
et krav som nogensinde siden 2. ver-
denskrig og den kriminelle nazismes
historiske nederlag. 
Det officielle Sverige har ikke taget
nogen skridt til at stoppe den optrap-
pede nazivirksomhed. Som i det øvri-
ge Norden rettes magtapparatets og
efterretningstjenesternes opmærk-
somhed også efter Breiviks terrormas-
sakre på en socialdemokratisk ung-
domslejr primært mod antifascister og
islamister.
Når der nu igen optræder en kry
nazisme i Sverige hænger det ikke
mindst sammen med, at fascismen
gøres stueren. Den vokser og trives
som en skygge i ly af de højrepopuli-
stiske partier, som i adskillige EU-lande
og i deres omegn har fået væsentlig
politisk indflydelse som støttepartier
for borgerlige regeringer, eller tilmed
er blevet regeringspartier som i Brei-
viks Norge.

Limhamn, en lille bydel i Malmö, stod
den 23. august i år på den anden ende.
Antifascister fra hele Sydsverige var

mødt op i det velfriserede villakvarter for
at protestere mod det nazistiske Sven-
skernas Parti.

Det var politivold i stor skala, da bere-
dent politi gik til angreb på demonstra-
tionen. Dansk politi var angiveligt også
med. Fem demonstranter blev hårdt
såret, mange kvæstet, da heste, biler,
knipler og hunde uprovokeret blev sat

ind. Det var kun et tilfælde, at ingen
blev dræbt. Politiet spredte systematiske
løgne om, at demonstranterne angreb
med store brosten og ammoniak, og
overfaldt ambulancepersonale. Det er
siden trukket tilbage!
















