
Stoppa våldet!
Våldet har blivit alltmer utbrett i det svenska samhället.

1. Gatuvåld 

Under de fem decennierna har antalet anmälda misshandelsfall i Sverige 
ökat från i genomsnitt 8.000 fall årligen på 1950-talet till drygt 65.000 
fall år 2003. En mer än 8-faldig ökning! 

Detta våld mot unga svenskar är särskilt utbrett i storstäderna.

Vad detta konkret kan handla om framgår av en artikel i Mitt-i-Haninge 
den 9/11 -04.  Två unga svenskar misshandlades och förnedrades i två 
timmars tid vid Kumla skola. Övergreppen filmades av förövarna.

Dagen därpå kunde man i Aftonbladet läsa om ett liknande fall i Stock-
holms innerstad,  våren 2004 samt ytterligare några i andra delar av 
landet under detta år.

Dessförinnan hade 14-årige James Waite mördats i Sollentuna.



2. Tillgreppsvåld

Utöver detta nöjesvåld - utövat pga av sadism och/eller för att få känna 
makt - finns ett brutalt våld i samband med stölder, ett tillgreppsvåld. 

Exempel på detta utgör ett antal olika mord eller mordförsök på lantbru-
kare i Smålandstrakten bara under de senaste två åren: Traryd, Tingsryd, 
Gislaved, Urshult. 

I samtliga fall hade förövarna utländsk bakgrund.

3.  Kvinnovåld

En tredje typ av våld riktas mot kvinnor. Här kan urskiljas tre undergrup-
per:

a) Våld i parförhållanden. Det kan vara fråga dels om misshandel inom 
äktenskapet, dels misshandel  i samband med och efter en separation 
- utövat av en man som är våldsbenägen och som inte tål att kvinnan 
lämnar honom.

Lisa Marklunds serie i STV,  “Litet stryk får de tåla”,  har visat hur 
utelämnade förföljda kvinnor kan vara, hur svagt skyddet är från samhäl-
let!

b) Våldtäkter. Dessa kan ske inomhus och av någon som kvinnan kände 
eller utomhus och av någon helt okänd man.  Antalet anmälda våldtäkter 
har ökat från i genomsnitt 370 årligen under 1950-talet till drygt 2.500 år 
2003. En nära 7-faldig ökning!

c) Hedersvåld. Det riktar sig främst mot invandrarkvinnor - hustrur eller 
mödrar, döttrar eller systrar - som anses ha dragit skam över familjen/
släkten. Förövarna är invandrarmän. 



4. Rasistiskt våld

Både gatuvåldet och många våldtäkter kan vara rasistiskt, dvs offren har 
valts ut efter sin etniska tillhörighet eller sitt utseende.

5. Politiskt våld

Det politiska våldet ger Nederländerna två aktuella exempel på. Först 
mordet på partiledaren Pim Fortuyn, sedan - hösten 2004 - mordet på 
regissören Theo van Gogh. Mördaren var i det senare fallet en muslimsk 
fundamentalist, som “provocerats” av en film som Gogh gjort.

Politiska hot och politiskt våld förekommer tyvärr även i Sverige, och 
det riktar sig mot företrädare för de flesta partier.

Hur motverka våldet?
Sverigedemokraterna anser att en närmare kartläggning bör ske beträf-
fande förövarna: Vilka är de?  Vad i deras bakgrund kan förklara deras 
agerande?
 
•  Mot unga våldsbrottslingar måste samhällets reaktion komma snabbt 
och vara påtaglig.

•  För notoriska våldsmän måste interneringsstraffet återinföras, för att 
skydda andra medborgare.

•  Utländska våldsförbrytare ska regelmässigt utvisas och förhindras att 
återvända till Sverige.

•  Våldsbrott ska inte preskriberas efter kort tid, så som nu sker.

Vad tycker Du?



Vill du komma med i SD Haninge? 

Skriv då till:

haninge@sverigedemokraterna.se

Eller ring Jan Milld:

telefon 500 29734

Vill du stöda vårt arbete?

Postgironumret är då: 80 73 30 - 6.

Upptryckning av material som detta kostar pengar, och vårt arbete be-
drivs helt ideellt.

Besök gärna även vår välfyllda webbsida!

www.sdhaninge.se


