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Under hösten har nätverket Antifascistisk Aktion, AFA, haft fullt upp i kampen mot 

nazister, rasister och fascister. Deras våldsamma metoder kritiseras och riksdagen 

beslutar om en ny lag. Men en universitetslärare i Växjö förstår sina tidigare kamrater, 

och kritikerna kallar den nya lagen meningslös. 
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Antifascistisk höst 

 

Med folket i Linköping, bland bilarna på Stockholms centralbro eller i bussen på väg ut 

till Frihamnen. Aktiva i det antifascistiska nätverket AFA har haft fullt upp hösten 2005. 

 

– Till en början råder allmänt kaos men sen urartar allt på ett bra sätt. Det finns hela tiden en 

liten kärna som styr men vanliga Linköpingsbor kastar ägg och 50-åriga tanter slänger cyklar i 

vägen. Det blir någon form av masspsykos där alla vet vad som måste göras. Nazistmarschen ska 

stoppas. 

Martin får en frånvarande blick i ögonen när han med höjda händer talar om händelserna i 

Linköping lördagen den 29 oktober i fjol. Han är 25 år gammal, aktiv i det antifascistiska 

nätverket AFA och deras lokalgrupp i Norrköping, och arbetar till vardags som utbildad 

undersköterska inom hemtjänsten. Den där lördagen befann han sig på plats i Linköping.  

Målet var att stoppa den marsch som Nationalsocialistisk Front (NSF) arrangerade. 

 

Det främlingsfientliga partiet har beviljats tillstånd för att demonstrera och runt 140 sympatisörer 

är på plats. Planen är att visa ”att det finns ett politiskt alternativ som sätter svenskarna i första 

rummet”. Problemet är bara att staden Linköpings invånare i allmänhet, och diverse 

vänsteraktivister i synnerhet, inte uppskattar arrangemanget. Vid lunchtid är läget mycket spänt. 

Hundratals Linköpingsbor och vänsteraktivister rör sig runt stadens centrala delar, däribland ett 

okänt antal anhängare till AFA. Polisen kallar på förstärkning och NSF får vänta i nästan fyra 

timmar på att genomföra sin marsch. Fyra timmar som för nazisternas del präglas av slagord, ägg- 

och flaskkastning från deras antagonister. Polisen lyckas hålla isär de bägge sidorna och när 

NSF:s marsch väl påbörjas är de beskyddade av poliser såväl framför, bakom som längs med 

marschens sidor. Paraden går längs med Drottninggatan och från de avspärrade sidogatorna 

flyger stenar, flaskor och cyklar genom luften. Resultatet blir 100 omhändertagna personer och 5 

gripna, misstänkta för grov misshandel, grov skadegörelse och våld mot tjänsteman. 

 

Landshövdingen säger ifrån 
Från sitt fönster på Linköpings slott kan Östergötlands landshövding Björn Eriksson se 

nazisterna ställa upp på borggården. Veckan efter skriver han en debattartikel i Dagens Nyheter 

och förklarar att det var en skrämmande syn som mötte honom. Men det är antifascisterna som 

oroar den före detta rikspolischefen allra mest. 
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”Varför ska jag och andra känna någon sympati för dem som med sitt beteende verkar mer nazistiska än 

nazisterna själva?. […] Enligt min uppfattning är det ren flathet att inte betrakta horden av maskförsedda 

motdemonstranter som ett lika stort hot mot demokratin som nazismen själva” 

 

Den antifascistiska rörelsen håller inte med. Dagen beskrivs, trots de hundratalet omhändertagna, 

som en stor seger. På AFA:s officiella hemsida ger signaturen ”Nils Dacke, fönsterkrossare” svar 

på tal:  

 

”Björn Eriksson, du är dum i huvudet. […]Från ditt slottsfönster tycker du att nazism är obehagligt. Det 

tycker vi också. Men för oss är det en realitet som vi varje dag får tampas med. Vi möter dem varje dag i våra 

skolor, arbetsplatser och bostadsområden och vi börjar bli jävligt trötta på det” 

 

Martin har inte heller mycket till övers för landshövdingen. 

– Han är en jävla gubbe som sitter och proffstycker. Det är lätt att kritisera när man inte själv är 

med, han såg till exempel inte att det främst var vanliga Linköpingsbor på gatorna. 

 

Även på det populära internetforumet socialism.nu firar man och säger bland annat att ”Det var 

längesen nazisterna blivit så här totalförnedrade” och ” Det var tamigfan den bästa tillställningen 

jag varit på. All kredd till Linköping!” Signaturen Solidare skriver ”Bra att […] vi äntligen 

lyckades stoppa marschvägen, samla ut bråte på gatorna, och dessutom kasta saker på nassarna 

och ge dom stryk” och avslutar med orden: ”Just nu tycker jag peppen inför antifascistisk höst 

och vinter känns skyhög. go go go! Salem soon we come...”. 

 

30 november och trafikstockning 
Salem utanför Stockholm blir i början på december varje år skådeplatsen för en nazistisk 

manifestation, och en antifascistiskt motdemonstration. Men innan dess kommer ett annat datum 

som länge präglats av sammanstötningar mellan nazister och antifascister. Den 30 november 

1718 dog Karl XII och sedan mitten på 80-talet har nazister, rasister och likasinnade hyllat 

”krigarkonungens” död. Tidigare kunde demonstranter och motdemonstranter räknas i nästintill 

tusental men de senaste åren har deltagarna blivit färre. Ifjol dök runt 150 personer upp på 

Nationalsocialistisk Fronts manifestation på Riddarholmen i Stockholm. Samtidigt hade AFA 

samlat cirka 250 deltagare för en motdemonstration, men alla var inte medlemmar i nätverket.  
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– Min morsa skulle strypa mig om hon visste att jag var här, säger en ung pojke med munnen 

dold bakom en svartvit palestinasjal. 

Han står på Mariatorget i Stockholm tillsammans med motdemonstrationens övriga deltagare. 

Vore det inte för sjalen skulle små rökmoln stiga från hans mun. Det är kallt. Stundtals ropar 

någon en ramsa och några andra svarar. Kampen fortsätter, nazismen ska krossas. Inga nazister, 

på våra gator. Majoriteten är ungdomar i 15-25 årsåldern. En del är punkare med nitade 

skinnjackor, andra ser ut som vanliga ungdomar med keps och jeans, några tjejer står med 

kopierade märkesväskor tryckta under armarna. På avstånd står polisen och väntar. Men en del 

poliser minglar. Efter kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg tillsattes en kommitté under 

ledning av förre statsministern Ingvar Carlsson som kom fram till att polisens arbete med att föra 

en dialog med de olika intressegrupperna var bra och arbetsmetoden skulle utvecklas ytterligare. I 

takt med att ropen om att krossa fascismen avtar i kylan ger sig allt fler poliser i kast med 

minglandet. ”Brukar ni gå på sådant här?” och ”Tror ni att det kommer bli något bråk ikväll?” är 

några av replikerna som ska värma demonstranternas från början frostiga relation till polisen. 

 

Snart bestäms att demonstrationen ska ta tunnelbanan in mot stan.  Väl inne i city påbörjas något 

som mest liknar en katt och råtta lek med polisen. Demonstrationens deltagare rör sig som en 

flock. Stundtals går alla, sen börjar någon småspringa och snart rusar alla framåt. Mitt i alltihop 

hörs spridda kommandon, ”Täta ihop”, ”Öka takten”, ”Spring inte”, ”Håll ihop”. Det är oklart 

varför alla springer. En del menar att det handlar om en jakt på nassarna. Någon har sett dem, 

eller hört dem, eller hört att någon har sett dem, och ryktet sprider sig. Några får för sig att 

storma varuhuset Åhlens men plötsligt lösgör sig 4-5 storvuxna killar från demonstrationen och 

ställer sig bredbent framför varuhusets dörrar. 

– Polis, här kommer ni inte in, skriker de med myndig röst och sträcker upp händerna. 

 

Villrådiga tittar folk sig omkring någon sekund för att sedan åter rusa iväg. Nedanför Café Opera 

i Kungsträdgården står en ung kille med sin flickvän i närheten av en busshållplats.  

– Han är rasse fyfan, viskar en demonstrant i 17-18 års åldern till sin kompis och nickar mot 

killen vid busshållplatsen. Han har hitlerkeps! 

– Nej, han är inte rasse, svarar kompisen efter en snabb blick. Det är en vanlig militärkeps. 

Demonstranten svarar inte men står kvar och tittar. Efter en liten stund försöker han igen. 

– Han är rasse, jag lovar. Han har fan crockerjeans. 

– Dra inga förhastade slutsatser nu Jocke, svarar kompisen kort. 
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Killen med kepsen lämnas till slut ifred. På de båda broarna som leder till Slottet och Gamla Stan 

står polisens piketbussar med blåljusen på och lyser upp mörkret. Så länge det handlar om 

kapplöpning på stadens gator ingriper de inte. Ett gäng skrikiga ungdomar med spring i benen 

skadar ingen. Först när demonstrationen framåt åtta på kvällen får förnyad kraft och med 

bestämda steg och vantklädda handklappar springer upp på Centralbron och stannar trafiken 

bestämmer sig polisen för att nu får det vara nog. Demonstranterna blir snabbt omringade av 

kravallutrustad polis. När alla försöker fly via den smala trappan som leder ner från bron tar det 

stopp. 

– Ok. Det räcker nu, säger en de civila polismän som med utsträckta armar skär av strömmen 

med deltagare vid trappans fot. Nu stannar vi här! 

– Varför då? Frågar en pojke med luva på huvudet och halsduk uppdragen över munnen. Varför 

får jag inte gå förbi? 

– För att nu har ni lekt färdigt, svarar polismannen. Och jag har mjölksyra upp till knäna. 

Snart rullar en röd SL-buss upp i närheten och de cirka 50 infångade demonstranterna skjutsas till 

Frihamnen utanför city.  

 

Samling mot Salem-marschen 
Efter den 30 november ligger allt fokus på Salem-marschen den 12 december. I Salem söder om 

Stockholm dödades 17-årige Daniel Wretström natten mellan den 8 och 9 december år 2000. 

Daniel tillhörde den så kallade nationella rörelsen och följande lördag samlades ungefär 1000 

personer i en minnesmarsch för att visa att ”vi aldrig komma stillatigande se på när unga patrioter 

som Daniel Wretström inte ens får uppleva sin 18- årsdag.” som den nazistiska organisationen 

Info 14 uttryckte det. Sedan dess har marschen blivit ett återkommande inslag för den nationella 

rörelsen och Daniel Wretström har förvandlats till martyr. Rekordet slogs 2003 då uppemot 2000 

deltagare var på plats. 2005 samlades cirka 1200 personer.  

 

Parallellt med detta har motståndet växt på vänsterkanten och aktivister har i antifascismens 

namn samlats för att bekämpa nazisterna. Inför Salem-marschen manar AFA på sin hemsida till 

samling på Karlbergs pendeltågsstation för att hindra pendeltåget från att transportera nazister ut 

till Salem. 

 
”Vi tänker aldrig backa. Vi kommer aldrig att sitta bredvid och lyssna på stöveltrampet 
som hörs i vår värld igen. Med alla till buds stående medel kommer vi krossa nazisterna. 
[…] Blockera - agera - sabotera! Inte en nazist ska lämna stationen gående. Vår styrka är 
vår militans!” 
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De följande veckorna trappas våldet upp mellan AFA och de högerextrema rörelserna. I 

Stockholm och Malmö utbryter slagsmål då representanter för Nationalsocialistisk Front delar ut 

tidningen Salemfacklan. I Linköping stoppar polisen fyra nazister i en bil lastad med 

molotovcocktails, knivar och knogjärn. 

 

Information om dagen presenteras på hemsidor för AFA i såväl Sverige som Tyskland och 

Danmark. På den officiella hemsidan för AFA:s kampanj, Salem 2005, kan man ladda ner 

affischer och klistermärken som manar folk till samling. På en av dem kan man läsa. 

 

”Nazistsvin! Åker du till Salem kan det gå illa. Smarta nazister stannar hemma” 

 

Texten illustreras av en kofot, ett brännbollsträ, ett knogjärn, pepparspray samt en bil med 

sönderslagen ruta och en yxa i motorhuven. Den andra affischen visar en kille som står i vägen 

för ett framrusande tåg. Parallellt har Syndikalistiska Ungdomsförbundet, som har en del 

gemensamma medlemmar med AFA, kallat till en demonstration på Stockholms Centralstation. 

  

Nazisterna ska stoppas i Karlberg 

Klockan är ett den 10: e december och Karlbergs Station är avstängd. AFA har aviserat att deras 

blockad av pendeltågsstationen ska börja klockan två på eftermiddagen men SL valde att stänga 

den en timme innan. Ett par av polisens piketbussar står placerade på den smala gatan framför 

stationen. En bit bort sitter några ungdomar slött på ett staket med mössa på huvudet och 

ryggsäck på ryggen. Nere vid St:Eriksplan, närmaste tunnelbanestation ett par minuters gångväg 

bort, är de desto fler. Utspridda i tre-fyra klungor står de och försöker smälta in som vilka 

lördagsflanörer som helst. Småpratar, sparkar i backen eller pratar i mobiltelefonen. Det går 

sådär. Den stora folksamlingen väntar utanför den runda Filadelfiakyrkan. Slutsåld julkonsert 

med Rönninge Chours Show innebär över 2000 personer. Medelålders män och kvinnor som 

förvånat vänder sig om när klockan blir två och fem polispiketer kommer farande förbi i hög fart 

med blåljusen påslagna. Vid Karlbergsstation har nämligen en större skara ungdomar snabbt 

samlat ihop sig och tumult uppstår när polisen vägrar dem tillträde till stationen. Några försöker 

sig på att rusa igenom avspärrningarna och resultatet blir fler poliser som tränger in sammanlagt 

runt 70 ungdomar på Café Mummas vinterstängda uteservering. Än en gång rullar en röd SL-buss 

upp i närheten. ”Abonnerad av polisen” står det på den elektroniska sifferskylten och 

demonstrationens deltagare släpas motvilligt på bussen och skjutsas sedan till Frihamnen. 

Aktionen tog slut innan den tog fart. 
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Martin ifrån AFA Norrköping var inte på plats i Karlberg. Tillsammans med sina kamrater hade 

han valt att åka till Solna. 

– Nazisterna hade en samling där som vi planerade att storma men polisen hängde på oss så det 

blev inget. Det var väldigt mycket civilpoliser som sprang omkring med kommunikationsradio 

ute på stan. 

När de sedan fick höra att Karlbergs Station var helt avstängd beslöt de sig för att åka till 

Centralstationen. 

– Vi ville komma fram till spåren. Tidigare när jag varit där har jag kollat in perrongen och det 

finns bra godismaskiner och bänkar som man skulle kunna välta ner på spåret.  

De kom dock aldrig fram till spåret. Polisen hade, med tanke på Syndikalistiska 

Ungdomsförbundet manifestation, spärrat av delar av Centralstationen. Martin och hans vänner, 

sammanlagt runt 30 stycken, valde att istället dra ut på stan. 

– Sen fick jag ett sms där det stod att 20 NDU:are (Nationaldemokratisk Ungdom) fanns på 

plattan men när vi kom dit var det tomt. 

Vid niotiden på kvällen ger de upp, sätter sig återigen i hyrbilarna och åker tillbaka till 

Norrköping. Under kvällen inträffar stökigheter när Syndikalistiska Ungdomsförbundets 

manifestation vid Centralstationen löses upp och ett par hundra deltagare springer ut på stan, 

tänder bengaliska eldar och slår sönder sju skyltfönster runt Stureplan. Dagen efter rapporterar 

polisen att två personer sitter häktade, misstänkta för förberedelse till grov misshandel samt 

försök till våld mot tjänsteman. 

– Jag är inte nöjd, men inte heller missnöjd, med händelserna under dagen, berättar Martin en 

vecka senare när han sitter inne på Linköpings Universitets campus i Norrköping. 

– Gällande de krossade skylfönstrena är alla inte överens inom AFA. En del menar att eftersom 

staten låter nassarna demonstrera ska staten få betala. 

 

Kampen fortsätter 
Dagarna efter skriver AFA på sin hemsida att de konfronterat hemvändande nazister i såväl 

Örebro som Uppsala. Vidare publicerar AFA 3 Malmö en längre text under namnet ”Den 

ambivalenta styrkan i mångfald” där de varnar för den tilltagande gatumilitansen som allt mer 

influeras av de våldsamma fotbollsfirmorna. 

 

”Risken är att reducera antifascismen till en fråga om gängkrig, vi mot dem, två grupper mot varandra, 

eftersom den inte inkluderar några andra än oss och nazisterna” 
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Avslutningsvis önskar de att en debatt ska komma igång. Men någon diskussion blir aldrig av. I 

alla fall inte inför öppen ridå. I slutet av december rapporterar media om att Migrationsverket 

firat avvisningar med champagne och tårta och medlemmar i AFA täcker verkets huvudentré i 

Solna med röd färg. På julaftons kväll brinner en gård utanför Vara i Västergötland. Gården ägs 

av en känd högerextremist och har använts som möteslokal för nynazister. Ett par dagar senare 

tar AFA på sig dådet i ett pressmeddelande.  

 

”Efter att Vara kommun misslyckats med att få bort nazisterna från området valde vi, AFA, att med 

eldens kraft förhindra NSF:s fortsatta verksamhet på gården. Tidsinställda brandbomber placerades ut på 

strategiskt väl valda platser med ett tillfredställande resultat som följd” 

 

Ett par dagar in på det nya året slår AFA-anhängare återigen till mot Migrationsverket i Solna och 

blockerar kontoret under ett par timmar. Snart attackeras även Migrationsverkets kontor i 

Norrköping med röd färg. Hösten är sedan länge förbi men AFA:s kamp fortsätter. 

 

Fotnot: Martin i AFA Norrköping heter egentligen någonting annat. 
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Inget nytt nätverk 
 

AFA grundades som en reaktion på att samhället inte gjorde någonting för att stävja den 

ökande rasismen. Idag kopplar många samman nätverket med kravaller och våldsdåd 

men medlemmarna säger att det handlar om mer än så. 

 

I september -93 samlades ett tjugotal olika antifascistiska grupper på Bona Folkhögskola utanför 

Motala och beslöt att bilda AFA. Förkortningen står för Antifascistisk Aktion och inspirationen 

till namnet kom från engelska Antifascist Action och det tyska 30-talets Antifascistiske Aktion.  

 

AFA beräknas idag ha ett par hundra aktiva personer. Exakt antal är svårt att säga då de inte har 

något medlemsregister men på sin hemsida hänvisar de till 17 lokala grupper runt om i Sverige. 

De ser sig som en del av en bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse. Det finns i 

huvudsak en plattform som alla grupper i AFA står bakom: Att bekämpa sexism, rasism, 

kapitalism och homofobi. Hur nätverkets respektive grupper sedan väljer att arbeta kring dessa 

frågor beslutar de själva. AFA saknar central styrelse och har inga representanter. Allt arbete utgår 

ifrån de lokala grupperna som träffas varje år på landsmöten där även nya grupper väljs in i 

nätverket. 

 

”Våldet är nödvändigt” 
I kampen mot fascismen varvar AFA demonstrationer, affischeringar och uthängningar av kända 

nazister med misshandel, vandalisering, stenkastning och utbrända bilar. Ofta är det i samband 

med fysiska konfrontationer som AFA uppmärksammas. Och kritiseras. Bland annat liknades de 

vid terrorister på ledarplats i Dagens Nyheter efter kravallerna under EU-toppmötet i Göteborg 

2001. AFA förklarar sin syn på våld på sin hemsida. 

 

”Fascisterna misshandlar invandrare, mördar fackliga aktivister, jagar vänsterungdomar och trakasserar 

homosexuella. De hotar, slår och sparkar. Vi vet detta, vi har själva blivit drabbade. Därför väljer vi att ge 

igen med samma mynt” 

 

AFA Linköping menar att allmänhetens och medias bild av AFA som ett gäng huliganer är 

ofullständig och att det endast är en liten del av verksamheten som innefattar våld.  

– Det mesta av vår tid används för studiecirklar och fackligt arbete, konstruktiva försök att stärka 

de socialistiska tendenserna i samhället. 
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Vidare säger AFA Linköping att användningen av våld diskuteras internt i gruppen. 

– Vi ser inte våldsglorifiering som något positivt och vill därför ha en sund inställning till det våld 

vi ibland använder. 

Martin, aktiv i AFA Norrköping, håller med om att synen på våld diskuteras internt och säger att 

man är kritiskt till all form av våldsromantik. 

– Tidigare fanns detaljerade skildringar på hemsidan från vissa tillfällen men det har minskat. Vi 

är på rätt väg men vi ska inte hyckla, vi ska skriva om de konfrontationer vi är delaktiga i. 

Själv har han bland annat varit delaktig i att spränga en bil vars ägare var nazist men menar att 

majoriteten av arbetet inte är våldsamt samt att många av de fredliga aktiviteterna inte nämns på 

hemsidan av olika anledningar. Till exempel har medlemmar i AFA vid ett tillfälle hjälpt till och 

stöttat ett par personer som lämnat den nazistiska rörelsen men detta skriver man inte om efter 

önskemål från de inblandade. Ett annat exempel på fredliga delar av rörelsen är AFA Doku, ett 

antal äldre aktivister i nätverket som via datorer och Internet kartlägger de nazistiska rörelserna 

och dess medlemmar och publicerar informationen på hemsidan. 

 

Ungt engagemang 
Åldern på de medverkande i AFA är oklar, av samma anledning som exakta antalet medlemmar 

är oklart. I ett mail svarar AFA Linköping att deras aktiva medlemmar är från 18 och uppåt och 

en Martin i AFA Norrköping berättar att de är mellan 18 och 25 år gamla i hans grupp. Många av 

AFA:s aktivister är även medlemmar i andra organisationer. I AFA Linköping är nästan alla 

engagerade även på annat håll i till exempel kvinnogrupper, miljöföreningar, fackföreningar eller 

studiecirklar. Therese Ness, enhetschef på Säpo menar att engagemanget i AFA främst är ett 

ungdomsfenomen. 

– Engagemanget verkar avta med åldern. Kanske för att man får mer perspektiv på tillvaron och 

inser att allting inte är svart eller vitt. 

 

Faktaruta 

 

• 2004 anmäldes 206 brott med koppling till den utomparlamentariska vänstern där 

AFA anses vara den mest framträdande grupperingen. 

• Vanligaste brottet var klotter och skadegörelse. 40 anmälningar gällde misshandel 

varav 10 gällde grov misshandel. 

• Som en jämförelse anmäldes 109 misshandelsfall med kopplingar till Vit Makt-miljön 

varav 8 gällde grov misshandel. 
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• Majoriteten av dessa anmälningar tillkommer efter att personer från den 

utomparlamentariska vänstern respektive vit makt-miljön gett sig på varandra. 

Källa: Brottslighet kopplad till rikets säkerhet 2004. Utgiven av Säkerhetspolisen. 
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Aktivisten blev fredslärare 

 
Det börjar med ett hjärta och slutar i Mocambique. Eller i riksdagen. Tidigare AFA-
medlemmen Kajsa Johansson driver tidning, leder byggen och gillar kickarna i stora 
demonstrationer. 
 

När Kajsa Johansson var 14 år gammal fick hon ett brev med ett hjärta på framsidan. Avsändaren 

var hennes kompis storebror. I brevet läste hon att AFA Hjo-Tibro-Karlsborg hade ett möte på 

söndag och hon var inbjuden. 

– Han hade ritat hjärtat för att tona ner våldet som folk förknippar med AFA. Under själva mötet 

var vi 5-10 personer som satt och pratade och det handlade mest om ideologi kommer jag ihåg, 

säger hon och får en nostalgisk blick i ögonen. 

Snart var Kajsa Johansson aktiv i AFA och arbetet för att bekämpa de lokala skinnskallarna satte 

fart. Det handlade om att bygga upp en miljö och en känsla som visade att de var flera som 

bekämpade fascismen och rasismen. 

– Vi höll på mycket med konserter. Då kunde vi visa att det fanns en antirasistisk rörelse i Hjo 

och att man inte behövde känna sig ensam. 

De arbetade även med att försvåra för de lokala skinnskallarna att komma i kontakt med 

likasinnade. Utskicksverksamheten stördes, bussbolag och fastighetsägare fick veta att det var 

nazister som ville hyra deras bussar eller lokaler och demonstrationer anordnades. 

– AFA-gruppen var stängd, eller så stängd som den kan bli i ett litet samhälle, men jag tror många 

föräldrar visste vad deras barn gjorde. Vi höll våra möten hemma hos någon och alla bodde 

fortfarande med sina föräldrar. 

 

Oreda i Göteborg 
AFA var det första politiska sammanhanget för Kajsa Johansson. Intresset för omvärlden och 

andra människor har fortsatt sedan dess. Hon har varit engagerad i ett 15-tal olika 

solidaritetsorganisationer, bland annat Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Amnesty, 

Chiapasgruppen, Föreningen för utvecklingssamarbete, Nätverket mot rasism, Flyktingamnesti, 

samt Ingen människa är illegal. AFA lämnade hon efter gymnasiet då hon flyttade till Göteborg 

för att studera. 

– I en småstad flyttar de flesta efter studenten så AFA-gruppen försvann. Dessutom hade den 

allra värsta högerextremismen, den som fanns i mitten på 90-talet, försvunnit. 

På plats i Göteborg blev det studier till civilingenjör vid Chalmers parallellt med kurser i Freds- 

och Utvecklingslära vid universitetet. Efter EU toppmötet i Göteborg 2001 blev hon återigen 
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engagerad i AFA och kom stundtals att agera som kontaktperson för den lokala AFA-gruppen då 

många av dess medlemmar antingen var häktade eller satt i fängelse. Hon var bland annat med i 

TV-programmet Debatt samt i flera Eko-sändningar i radion. 

– Ibland kallade jag mig bara aktivist. Då kunde inte folk hänga på mig allt negativt som AFA 

förknippas med. Istället fick jag utrymme att tala om ideologin. AFA förknippas med en massa 

dåliga saker på grund av okunskap. Kritikerna konstaterar att AFA använder våld men ingen 

frågar varför AFA använder våld. 

När svallvågorna efter toppmötet lagt sig startade AFA Göteborg om från början med många 

yngre medlemmar men Kajsa Johansson kände att andra saker blev viktigare och lämnade 

nätverket. Hon började engagera sig i skolans kårarbete och skriva reportage för Chalmers 

kårtidning. Tyvärr delade varken läsarna eller redaktionen hennes intresse för sociala frågor. 

– Då beslutade jag mig för att starta en egen tidning för människor som är engagerade i 

rättvisefrågor. 

Tidningen Oreda, som kommer ut med 4 nr/år, är nu inne på sitt fjärde år och med stöd från 

bland annat EU är upplagan nu uppe i 5000 exemplar. 

– Målet med tidningen är att inspirera till engagemang, stimulera det engagemang som finns samt 

skapa utrymme för dem som vill skriva om orättvisor, berättar hon och drar med pekfingret 

streck i den vita bordsduken. 

 

Fredslära och flyktingamnesti 
Idag är Kajsa Johansson 26 år gammal. Arbetet som chefredaktör och ansvarig utgivare för 

tidningen Oreda är inte Kajsas huvudsyssla. Hon jobbar även som lärare i Freds- och 

utvecklingslära på Växjö Universitet samt som platschef på ett bygge i Hjo. 

– Det är kul att hålla föreläsningar. Jag gillar att locka in folk och intressera dem för de här 

frågorna. Jag tror en del på universitetet ser min bakgrund i AFA som ett problem men inom 

ämnet ses det snarare som något positivt.  

Jobbet som platschef har under hösten tagit upp den största delen av hennes tid. 

– Jag gillar när man ser att någonting händer. Byggen är handfasta projekt. 

Men snart är det slut. Till sommaren reser Kajsa Johansson till Mocambique för att under två år 

vara organisationsutvecklare för nätverket Monaso som arbetar kring HIV/AIDS-frågor. 

 

Mitt i allt engagemang tar sig Kajsa fortfarande tid att besöka mormor en gång i veckan, och spela 

badminton mot pappa på måndagar. 
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– Fast jag har ingen fritid utan får planera allt. Till exempel har jag inte investerat i förhållanden. 

Jag har aldrig varit i närheten av att bilda familj som en del av mina vänner i Hjo. 

Det senaste projektet som engagerat Kajsa Johansson gäller frågan om allmän flyktingamnesti 

som Flyktingamnesti 2005 driver. 

– Arbetet började för ett år sedan och de inledande mötena, med olika människor, språk och 

kulturer, var det värsta jag varit med om i politisk väg. Helt hysteriskt och alldeles fantastiskt, 

skrattar hon fram. 

– Vi fick ingen allmän amnesti men en ny lag kom till och flyktingar har idag rätt att överklaga 

beslut gällande deras framtid vilket är bra. Vi har vunnit massor med den här kampanjen men inte 

tillräckligt, säger hon och de vinterröda kinderna hettar till ytterligare. 

Kajsa Johansson har själv erfarenhet av att gömma flyktingar. 

– I Hjo har jag inte gömt flyktingar, det är alldeles för litet, men i Göteborg gick det bra. Nu 

stödjer jag en del ekonomiskt, bland annat en kille som får stöd av mig och några andra för att 

täcka advokatkostnader samt en bosnisk familj. 

 

Egoism, kickar och framtiden 
En del menar att engagemang i solidaritetsfrågor och välgörenhet grundar sig i en form av egoism 

och Kajsa Johansson håller till viss del med 

– Det känns bra att hjälpa till, engagemanget ger mig mycket personligen. 

Dessutom berättar hon att hon väljer att inte göra vissa saker som känns allt för jobbiga vilket 

också är egoistiskt. 

– Sen kan man få en jävla kick ibland. Som när vi samlade till demonstration för allmän 

flyktingamnesti och 5000 personer dök upp. Det är gött, konstaterar hon och slår ut med 

händerna. 

 
Just kickarna från sådana arrangemang får Kajsa Johansson att orka gå vidare och fortsätta kämpa 

när det blåser motvind. Men inte i vilka frågor som helst. 

– Jag kan bli jätteengagerad i vad som helst, men i grunden handlar det om mina värderingar, min 

tro på alla människors lika rätt och värde. En grund jag har fått med mig hemifrån. 

Vart detta engagemang kommer att föra henne i framtiden vet hon inte. Tidigare var Kajsa 

Johansson inte intresserad av partipolitik men hon börjar ändra inställning. 

– Genom Flyktingamnesti 2005 såg jag att partipolitiken gjorde nytta och att det gick att påverka 

så att någonting faktiskt hände. Jag ser inte mig själv som politiker men man ska aldrig säga aldrig. 
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Tveksamhet kring maskeringsförbudet 
 

Från och med årsskiftet är det förbjudet att vara maskerad vid demonstrationer. Lagen är 

ett resultat av oroligheterna under EU-toppmötet i Göteborg 2001 men kritkerna menar 

att det är en lag utan praktisk effekt. 

 

I början på december 2005 röstade riksdagen igenom den nya lagen. Lagen har arbetats 

fram efter kravallerna i Göteborg i samband med EU-toppmötet 2001. En del av nätverket 

AFA: s medlemmar har för vana att maskera sig på demonstrationer och en aktivist i AFA 

Linköping säger att den nya lagen inte gör någon större skillnad. 

– Redan idag kan polisen gripa någon de tror kommer att begå ett brott och ofta är de personer 

som grips maskerade. Den nya lagen är bara till för att skrämma folk men vill vi maskera oss 

kommer vi göra det ändå. 

Medlemmarna i AFA maskerar sig dels för att undvika repression från polisen men även av 

säkerhetsskäl. Nazisterna filmar och fotograferar demonstrationerna och AFA förklarar varför på 

sin hemsida.  

 
”Deras uppgift är att registrera oss och sen ta itu med problemet genom till exempel telefonhot och 

misshandel. Eller lägga ut oss på dödslistor på Internet. Så maskering är en säkerhet för oss, men 

även för släkt och vänner” 

 

Oenighet i riksdagen 
Det nya maskeringsförbudet innebär att en person som deltar i en demonstration inte får täcka 

sitt ansikte om demonstrationen förvandlas till ett upplopp eller ”annan ordningsstörande 

situation”. Den som bryter mot lagen straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. 

Maskeringsförbudet gäller inte de som täcker sitt ansikte av religiösa skäl, personer som deltar i 

en parad eller om arrangörerna ansökt hos polisen om att få anordna en demonstration där 

deltagarna täcker sitt ansikte.  

 

Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna stod bakom den nya lagen som därmed 

röstades igenom. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet röstade emot då de ansåg att 

maskeringsförbudet innebar en allt för stor begränsning i demonstrations- och mötesfriheten. 

Även moderaterna var emot förslaget eftersom de ansåg att lagen inte skulle fungera i praktiken, 

de ville ha ett mer långtgående förbud. 
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Arbetsrapport till Antifascistiska Aktioner 

 

Jag har valt att fördjupa mig i nätverket Antifascistisk Aktion, AFA. Det tog lång tid innan jag 

fann mitt ämne och detta var det tredje försöket men när jag kom på idén kändes det rätt från 

början. I högstadiet var ett par bekanta mer eller mindre aktiva i AFA och nätverket har sedan 

dess intresserat mig. Det kändes även aktuellt inför den stundande Salem-marschen. 

Inledningsvis ville jag studera AFA i allmänhet men lägga fokus, och reportage, på det 

förberedande arbetet inför just Salem-marschen. Problemet var att jag inte fick kontakt med 

någon aktiv medlem i AFA förrän veckan efter Salem-marschen så syftet med arbetet blev att 

beskriva AFA:s arbete under hösten. Arbetet, och då främst reportaget, tror jag kan passa i 

magasin som Arena, Fokus, Ordfront, Expo, Mana och Vi eller i dagspressens helgbilagor. 

 

Researchen var inledningsvis problematisk då jag som sagt inte fick kontakt med någon medlem. 

De ville inte prata med mig och de som svarade ansåg antingen att det vore en säkerhetsrisk att 

ställa upp eller att mina frågor var idiotiska. Till slut blev mina huvudsakliga källor i alla fall en 

tidigare medlem i nätverket som jag även gjorde personporträttet på, en mailintervju med AFA 

Linköping samt en personlig intervju med en medlem i AFA Norrköping. Jag har även befunnit 

mig på plats under AFA:s demonstrationer den 30:e november samt den 10/12, dagen för 

Salemmarschen. Övrig research har handlat mycket om telefonsamtal och mailkontakt med bland 

annat journalister och redaktörer på Ordfront och Expo samt polisen och Säpo. Jag har även 

besökt föreläsningar under ”Öppet socialistiskt forum” samt ”Utomparlametiskt Forum” i hopp 

om att få kontakt med någon AFA medlem. Dock utan framgång. På samma sätt har jag talat 

med familj, vänner, bekanta och bekantas bekanta men inte heller där fick jag kontakt. Vad det 

gäller artiklar och reportage är inte mycket skrivet om AFA, förutom nyhetsrapporteringer efter 

diverse aktioner. Därför har jag funnit väldigt mycket information på Internet. Jag har även 

funnit två uppsatser som berör AFA i olika sammanhang och informationen från dessa har gett 

mig nyttig bakgrundsinformation. Dessutom har jag läst Göteborgskommissionens rapport samt 

en rapport från Säpo och Regeringens proposition om maskeringsförbudet.  

 

Vinkling, form och gestaltning har varit ett av projektets problem och det har diskuterats mycket 

med min handledare. En anledning kan vara att jag kom igång senare än planerat då jag 

inledningsvis brände mycket tid på research till två andra ämnesuppslag. När jag väl fick klart för 

mig vad jag skulle skriva om blev det problematiskt då ingen ville prata med mig. Därför har 

arbetets form och gestaltning skiftat under resans gång. Det övergripande temat och den röda 
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tråden har inte legat helt klar då jag hela tiden fick nya kontakter och ny information. Till slut 

valde jag att ge reportaget en beskrivande karaktär, för att visa vad AFA rent konkret har gjort 

under hösten 2005. Som motvikt till den stundtals våldsamma bild man kan få genom reportaget 

lät jag det följas av en faktaartikel om nätverket där ett par medlemmar berättar om sin syn på 

våldet. Efter detta följer personporträttet som visar en före detta medlem. Personen ifråga är 

långt ifrån urtypen för en stenkastande yngling vilket jag tycker är bra då det ytterligare balanserar 

(och komplicerar) allmänhetens bild av AFA. Avslutningsvis kommer en nyhetsartikel om det nya 

maskeringsförbudet som i hög grad berör medlemmarna i AFA, fastän de själva inte ser den som 

något större problem. 

 

De etiska problemen har främst berört anonymitet. AFA:s medlemmar är väldigt måna om sin 

säkerhet och har därför blivit lovade fullständig anonymitet. Jag har frågat hur de vill bli 

refererade till i texten och gjort som de föreslagit. Den namngivna medlemmen heter egentligen 

någonting annat. Däremot är orterna, Norrköping och Linköping, korrekta. Ett annat problem 

har varit vilken information jag ska ta upp. AFA är ett väldigt löst sammansatt nätverk och 

arbetet skiljer sig åt mellan grupperna. Mycket information om vad de olika grupperna gör har jag 

fått i andrahand och då de inte varit möjliga att kontrollera har jag valt att lämna en del 

information utanför. Annars skulle jag belägga hela nätverket med information eller händelser 

som enbart en person sagt eller gjort. Detta är synd då bilden av nätverket skulle nyanseras med 

fler källor som är aktiva inom AFA. 

 

Gällande citatkontrollen har jag mailat aktuella citat till respektive person. Personporträttet har 

jag mailat i sin helhet. En källa har inte svarat på mitt mail om citatkontroll, men då jag bifogade 

aktuella citat och sade att om jag inte hör av er antar jag att ni är nöjda, så antar jag att de är 

nöjda. Ytterligare en källa har inte läst sitt citat då personen varit på semester under projektets två 

sista veckor. Då den aktuella källan enbart bidrar med ett citat valde jag att behålla det. 
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Källförteckning  

Intervjuer 

AFA Linköping. Mailintervju 2/12-05. 

Kajsa Johansson, före detta medlem i AFA. Författare till C-uppsatsen Hur har vi det här då? 

Intervju 29/11-05 och 19/12-05. 

Martin, AFA Norrköping. Intervju 15/12. 

Therese Ness, enhetschef på Säpo. Telefonintervju 21/11-05. 

Ulf Göransson, Polisens presstalesman. 10/12-05. 

 

Internet 

www.antifa.se – hemsida för AFA. 

www.antifascist.net/linkoping – om demonstrationerna i Linköping. 

www.doku.antifa.se – hemsida för AFA Doku. 

www.expo.se – hemsida för tidningen Expo. 

www.info14.com – hemsida för Info 14. 

www.motkraft.net – direktrapportering från Salemmarschen. 

www.nsfront.info – hemsida för Nationalsocialistisk Front. 

www.riksdagen.se – om maskeringsförbudet. 

www.salem.antifa.se – AFA:s hemsida om Salemmarschen. 

www.socialism.nu – öppet forum som bland annat används av representanter för AFA. 

www.sweden.indymedia.org – direktrapportering från Salemmarschen. 

www.yelah.net – om demonstrationen i Linköping. 

 

Tidningar 

Dagens Nyheter, Antifascisterna lika stort demokratihot som nazisterna, 3/11-05. Dialog bästa vapnet mot 

våld, 10/12-05. Närpolis mot terrorister, 19/-01. 

Expressen, Stökig lördag i Stockholm, publicerad 10/12 –05. 

Norrköpings Tidningar, Nazistledare fick fängelse, publicerad 29/12-05. 

Ordfront Magasin, Den nya våldsamma vänstern, nummer 10, 2001. 

Stockholm City, Demonstrationer skapade problem i city, publicerad 1/12-05. 

Svenska Dagbladet, Tumult vid nazistdemonstration, publicerad 30/10-05. Bråk vid Brommaplan, 

publicerad 16/11-05. 

Sydsvenskan, Fem anhållna efter nazistbråk, publicerad 21/11-05. 

http://www.antifa.se
http://www.antifascist.net/linkoping
http://www.doku.antifa.se
http://www.expo.se
http://www.info14.com
http://www.motkraft.net
http://www.nsfront.info
http://www.riksdagen.se
http://www.salem.antifa.se
http://www.socialism.nu
http://www.sweden.indymedia.org
http://www.yelah.net
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Radio 

Studio ett: Måndagsgäst, intervju med Kajsa Johansson i Sveriges Radio P1. 21/11 –05. 

 
Rapporter 

Brottslighet kopplad till rikets säkerhet 2004, författad av Säkerhetspolisen. 

Göteborg 2001 (SOU: 2002:122), författad av Göteborgskommissionen. 

Maskeringsförbudet, Regeringens proposition 2005/06:11. 


