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Policy mot våldsbejakande extremism
Följande policy tydliggör Botkyrka kommuns förhållningssätt till arbetet
mot våldsbejakande extremism. Policyn tydliggör även de grundförutsättningar som krävs för att stärka medvetenheten om demokratin och
värna denna mot våldsbejakande extremism på en lokal nivå.
Våldsbejakande extremism är inte något nytt samhällsfenomen som endast
utspelar sig i en särskild ideologisk kontext, utan förekommer och har alltid
förekommit i olika politiska, religiösa och ideologiska sammanhang. Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att
förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.
Våldsbejakande extremism får aldrig accepteras och ska på alla sätt motarbetas. Fokus måste därför vara på grupper och miljöer där man försvarar, uppmanar till och använder hot och våld som politiskt medel. Detta för att kunna
motarbeta alla former av våld och att främja en gemensam demokratisk värdegrund. Det förebyggande arbetet får dock inte leda till att individer, grupper
och fredliga organisationer stigmatiseras. Kommunens roll är främst att arbeta
förebyggande medan polis och rättsväsende agerar när ett brott väl har begåtts.
Det är dock viktigt att kommun och polis fortsätter att utveckla det nära samarbete som finns idag.

Förebyggande arbetsområden

Botkyrka kommun har ringat in följande grundförutsättningar för ett framgångsrikt förebyggande arbete mot rekrytering till våldsbejakande miljöer.
I nuläget förs ett strategiskt arbete inom samtliga områden men nya perspektiv
och åtgärder inom ramen för arbetet mot våldsbejakande extremism behöver
dock vägas in i det pågående arbetet.

Stärka och värna demokratin

Arbetet med att värna demokratin är en av de grundläggande delarna i kampen
mot våldsbejakande ideologier. Ideologiskt våld har en benägenhet att uppstå i
ett samhälle där intolerans, främlingsfientlighet och antidemokratiska attityder
breder ut sig. Våld eller hot om våld mot enskilda personer på grundval av

deras etnicitet, religiösa tillhörighet, sexuella läggning eller politiska övertygelse ökar risken för polarisering av samhället. Våld och hot om våld som riktas mot förtroendevalda och myndighetspersoner riskerar också att försvaga
rättssamhället.
För att säkra demokratin måste respekten för mänskliga rättigheter och de demokratiska principerna, bland annat yttrandefrihet och åsiktsfrihet få genomslag, fungera och försvaras. Botkyrka kommun måste stärka medvetenheten
och kunskapen om de demokratiska principerna samt om extremism och dess
hot mot demokratin, på alla nivåer i samhället.
Demokratin bygger på att medborgarna är delaktiga. Så länge människor har
stark tillit och förtroende för demokratin och för varandra samt upplever att de
kan påverka de beslut som berör deras vardag, motverkas grogrunderna för
extremism och intolerans.
Verka för ett jämlikt Botkyrka

Omständigheter såsom upplevd diskriminering, utanförskap, segregation eller
arbetslöshet kan påverka individers förtroende för det demokratiska systemet
och göra dem mer benägna att ansluta sig till antidemokratiska rörelser.
Botkyrka kommun ska bygga ett jämlikt samhälle med goda livsvillkor och
levnadsförhållanden, där alla ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa
och fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Ett samhälle där kön, ålder,
social, ekonomisk och etnisk bakgrund, trosuppfattning, funktionsförmåga,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, inte är ett hinder för
att få tillgång till grundläggande rättigheter, makt och resurser på lika villkor.
Vi ser mångfalden av Botkyrkabor som normaltillstånd och resurs. Botkyrka
ska vara ett interkulturellt samhälle som präglas av jämlika möten där människor samspelar i stället för att bara samexistera. Som ett led i arbetet mot
våldsbejakande extremism gäller det att skapa förutsättningar för dialog, möten
och samarbeten mellan olika grupper och individer över etniska, religiösa och
sociala gränser.
Genusperspektiv på våld och våldsbejakande miljöer

Våld utförs primärt av män både mot kvinnor och mot andra män. Även det
ideologiskt motiverade våldet utförs främst av unga män och de ideologiska
rörelserna präglas ofta av maskulina ideal, där våld spelar en avgörande roll i
rörelsens kollektiva identitet.
En förutsättning för att kunna förebygga våld är att rikta blicken mot de normer för maskulinitet som är kopplade till våld och dominans. Genom ett ge-

nusperspektiv får vi större förståelse för extremiströrelsernas utveckling och
inre dynamik. Det ger också kunskap om vilka mekanismer som ligger bakom
unga kvinnors respektive unga mäns eventuella deltagande eller avståndstagande och således hur det skulle kunna gå att arbeta förebyggande för att förhindra att unga ansluter sig till de våldsbejakande miljöerna.
De våldsförebyggande metoder som är implementerade i Botkyrka sedan tidigare, bygger just på teorier om genus- och åskådarteorier kopplade till våld och
våldsprevention. I det våldsförebyggande arbetet ska Botkyrka kommun verka
för att civilsamhällets aktörer och föräldrar blir inbjudna och delaktiga.
Möta civilsamhället i dess centrala roll

Civilsamhället och det sociala arbetet är avgörande för ett framgångsrikt förebyggande arbete mot rekrytering till våldsbejakande miljöer. Civilsamhället är
en viktig bärare av en demokratisk samhällssyn och har en central roll i ett
tillitsskapande, konfliktöverbryggande och meningsskapande arbete. Kampen
för att värja demokratin och förebygga våldbejakande extremism måste utgå
från ett gemensamt ansvar. Föreningar och trossamfund är viktiga mötesplatser
för ungdomar och unga vuxna och skapar engagemang, möten, dialog och delaktighet. Botkyrka kommun ska fortsatt verka för att skapa förutsättningar för
ett rikt föreningsliv i kommunen.
Anhöriga till personer som anslutit sig, eller där oro finns för radikalisering till
våldsbejakande extremistmiljöer, har också en central roll i arbetet mot rekrytering. Det är därför viktigt att mobilisera stöd till både civilsamhällets aktörer
och anhöriga samt att dessa inkluderas i alla delar av kommunens förebyggande arbete.
Samverkan i befintliga strukturer

Områdesarbetet i Botkyrka är centralt och utgår från en analys som visat att det
finns ett behov av kontaktytor mellan aktörer som arbetar lokalt i kommundelarna. Utgångspunkten för samverkan är att olika verksamheter kompletterar
varandra med resurser och kunskaper som gör att problem kan lösas på ett
bättre sätt. För att kunna samverka förebyggande kring unga som riskerar att
dras in i våldsbejakande extremism är framförallt socialtjänst, skola och polis
viktiga nyckelaktörer. Men även fritidsledare, förenings- och församlingsledare, yrkesgrupper inom sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin med flera
har viktiga roller i det förebyggande arbetet.
Framgångsrik lokal samverkan mot våldsbejakande extremism ska så långt
som möjligt byggas på eller införlivas i redan befintliga strukturer som finns
för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, såsom kraftsamling
och nätverksgrupper med flera. Samverkan måste alltid ske, inte bara när det är

absolut nödvändigt. Främjande, förebyggande, motverkande och långsiktighet
är nyckelfaktorer för framgång i samverkan.
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ska ske på tre preventionsnivåer: generella förebyggande insatser, specifika förebyggande insatser och individinriktade förebyggande insatser.

