
I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även 
sådana som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar 
som står i strid med demokratins grundläggande spelregler kan 
dock aldrig accepteras. Det är därför viktigt att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism. 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, 
ideologier och miljöer som inte accepterar en demokratisk 
samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 
eller religiöst mål. Ett öppet och demokratiskt samhälle kan aldrig 
aldrig helt värja sig mot våldsbejakande extremism, eftersom vår 
demokrati garanterar frihet från vissa repressiva metoder. I olika 
sammanhang och under olika omständigheter kommer individer 
att lockas att ta till våld eller att bryta mot lagen för att försöka 
uppnå förändringar i samhället. Det kan t.ex. röra sig om att hindra 
andras demonstrations- och åsiktsfrihet, hot och våld mot 
meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp. 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Mona 
Sahlin har under 2014 och 2015 genomfört ett stort antal 
kommunbesök i landet. Utifrån erfarenheter av de diskussioner 
som förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och 
civilsamhället har den nationella samordnaren dragit ett antal 
slutsatser. En slutsats är att arbetet med att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal 
samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument. En 
lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism skulle hjälpa 
Tyresö kommun och dess anställda att upprätta och konkretisera 
ett långsiktigt förebyggande arbete mot fenomenet och bidrar 
därigenom till att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism. 
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Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet har fastställt fler 
olika typer av miljöer där våldsbejakande extremism. Det rör sig 
framförallt högerextrema grupper men också religiösa fanatiker, en 
handlingsplan bör därför inkludera olika grupper.  
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet: 

Att Tyresö kommun upprättar en handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

Att Samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda erbjuds 
utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen för att bättre 
kunna se och motverka våldsbejakande tendenser.  
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