
Vänsterpress om nazistfiaskot i 
Göteborg i september 2017 

Lördagen den 30 september hade Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) förväntat sig göra ett 

storstilat framträdande i Göteborg. Över 1000 deltagare hade de räknat med. Men de samlade 

mindre än hälften av detta och lyckades inte ens genomföra demonstrationen som de tänkt. De 

försökte att ta en annan väg än den de fått tillstånd till, men detta ledde bara till att de 

stoppades upp, omringade av polisen. Resultatet blev att de fick nöja sig med att förflytta sig 

mellan två ICA-butiker. Totalfiasko således! Detta är något som även en del NMR:are själva 

konstaterat i olika inlägg på nätet (se exempel allra sist nedan). 

De följande artiklarna handlar om den nazistiska demonstrationen, men framför allt de 

massiva och fredliga motdemonstrationerna som mönstrade mellan 10000 och 20000 

göteborgare. Detta visar med all önskvärd tydlighet att göteborgarna inte vill låta nazister ”ta 

över stan”. NMR möttes av ett rungande nej!  

Se även: Inga nazister i Göteborg! september 2017 (artiklar före demonstrationen) 
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eFolket 

Anti-rasistisk demonstration i Göteborg 

Peter Widén 
eFolket 3/10 2017 

 

Den 30 september såg en av de mest imponerande mobiliseringarna mot den allt kaxigare 

nazismen på år och dag i vårt land. Mer än 10 000 människor samlades på Heden i centrala 

Göteborg. En beslutsam och optimistisk stämning rådde. Flera talare poängterade att detta var 

både en sorgens och glädjens dag. Sorg över att vi ska behöva demonstrera mot ett nazistiskt 

hot ett mer än ett halvt sekel efter tredje rikets fall. Glädje och stolthet över den massiva 

uppslutningen. Talarna var från Vänsterpartiet, Kommunistiska Partiet, Socialistiska Partiet, 

Refugee Welcome, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Ung Vänster och Antifascistisk 

Aktion. Alla tal andades beslutsamhet och möttes med ovationer. Från talarna tillbakavisades 

tanken på att man kan ignorera nazisterna och som någon sa ”gå hem och dricka te.” 

Nazismen måste mötas och besegras. 

Efteråt kunde man i liberala tidningar som GT läsa att ”Heden var Göteborgs bultande hjärta” 

och att ”nazisternas mål är att avskaffa den liberala demokratin”. Men var var liberalerna? 

Inte på Heden så långt undertecknads öga nådde. De som stod för jobbet, organiseringen och 

talen var till största del de krafter som liberalerna ständigt demoniserar som ”odemokratiska 

vänsterextremister.” 

I förra måndagens Aktuellt kritiserade programledaren och liberalen Annie Lööf Jonas Sjö-

stedt för att ha talat på samma möte som dessa ”vänsterextremister”. Så låt oss konstatera: I 

den fortsatta kampen mot nazisterna, inga illusioner om liberaler och andra borgerliga krafter. 

Flamman 

Så stoppades NMR i Göteborg 

Tor Gasslander 
Flamman 1/10 2017 

NMR laddade i månader – men lyckades inte ens påbörja sin demonstration. Flamman 

var på plats när motdemonstranter tog över stora delar av centrala Göteborg. 

Den är en vacker höstdag i Göteborg. Solen lyser över motdemonstranterna som samlas på 
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Heden. På grusplanen har vänstertidningen ETC rest ett cirkustält för sin alternativa ”bok-

massa” och bakom den fungerar ett lastbilsflak som en improviserad scen. 

På scenen står Anders Karlsson från Socialistiska partiet. 

– Tio tusen, kanske tjugo tusen Människor som visar sin avsky mot nazismen. Det är 

Göteborg. Det är så Göteborg ska vara. Det är så Göteborg alltid har varit, säger han. 

Publiken jublar. 

– Vi är inte här för att värna det demokratiska samhället. Vi är här för att försvara oss. För att 

ta det som tillhör oss, våra gator och torg, säger en medlem ur den autonoma vänstergruppen 

Allt åt alla. 

Folkmassan jublar igen. 

Många av aktivisterna från nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen har redan varit igång i flera 

timmar. 

På en parkering utanför ICA Maxi i utkanten av city förbereder de sig nu för att marschera till 

den tillståndsgivna uppsamlingsplatsen. 

De är färre än förväntat, någonstans mellan 300 och 700 deltagare, beroende på bedömaren. 

Innan demonstrationen hade de utlovat tusen deltagare. 

Framför förmiddagshandlande barnfamiljer tar nazisterna fram sina fanor och plakat – som 

pekar ut medieprofiler av judisk härkomst som ”förbrytare”. 

Några av nazisterna utrustar sig med vad som påminner om kravallutrustning: genomskinliga 

sköldar och hjälmar med visir. De övervakas av poliser med mössa och reflexväst. 

12.00 

Motdemonstrationen på Heden avslutas. Från scenen förklarar arrangörerna Göteborgs Anti-

fascistiska front att det går bra att stanna på Heden om man vill vara på en lugn och säker 

plats. 

Nu sätter sig i nazisterna i rörelse. De går i riktning mot den tillståndsgivna uppsamlings-

platsen i närheten av Svenska mässan, där Bokmässan pågår. Det är ungefär tre kilometer dit. 

De tusentals motdemonstranterna på Heden börjar dela upp sig. Den största gruppen stannar 

vid Heden, ihoptryckta framför de avspärrningar som skiljer dem från nazisternas tänkta 

marschväg. 

Andra rör sig i riktning mot Svenska mässan. Trots stora skaror aktivister är det nästan helt 

tyst på gatorna som leder ut mot Scandinavium, och som är blockerade av kravallstaket och 

polis med hjälmar och påkar. 

På Berzeligatan, ett par hundra meter från Heden, uppstår tumult när polisen konfronterar 

demonstranter från Allt åt alla, som kommer bärandes på uppblåsbara krokodiler. Ett par av 

krokodilerna tas i beslag av polisen. 

En man frågar på bred göteborska: 

– Hur kan det vara okej med nazister på gatorna men inte uppblåsbara jävla krokodiler? 

En polis ber honom vara tyst. 

– Direkt aktion, ingen pardon. Nassarna ska dö! 

Så skriker någon. 

– Vad fan? Kommenterar någon annan. 

Bland demonstranterna framför polisens avspärrningar finns Arundathi Roy. Den roman-

aktuella indiska författaren och aktivisten är bokmässans i särklass största namn i år, men om 

någon känner igen henne här så är det åtminstone ingen som gör sken av det. Arundathi Roy 
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ler och fotograferar med sin telefon. Hon har ett pussavtryck på kinden. 

Plötsligt kommer de uppblåsbara krokodilerna tillbaka. Med badleksakerna som sköldar 

försöker aktivister pressa sig igenom polisens avspärrning. Något brinner av som fyller gatan 

med tjock grön rök. Kravallutrustade poliser höjer batongerna och lyckas driva tillbaka 

motdemonstranterna. 

 
Kravallutrustad polis skiljde motdemonstranterna från NMR:s planerade marschväg. I bakgrunden 

syns Scandinavium. 

Gatorna bakom avspärrningarna gapar fortfarande tomma. Nordiska Motståndsrörelsen syns 

inte till. 

– Jag vet inte var de är just nu, säger en polis till Flamman. 

– Jag har inte hört något på ett tag. 

13.00 

Efter flera omgångar överklaganden tidigare i veckan har NMR tillstånd att samlas på Sten 

Sturegatan. Därifrån har de sen tillstånd att marschera en sträcka där de varken passerar i 

synagogan eller Bokmässan. 

Men av någon anledning väljer nazisterna att avvika från den planen. 

Ropandes ”Vit revolution – utan pardon” passerar nazisternas tåg Liseberg. 

Då ger ledningen order om att svänga vänster – rakt ned mot Bokmässan. Nazisterna trycker 

sina meterhöga sköldar mot poliser som fortfarande har hjälmarna hängande i bältet. Poliser 

skriker ”backa!” utan att någon lyssnar. 

Under det korta tumult som följer grips NMR:s ledare Simon Lindberg av polisen, och 

marschen stannar av. Nazisterna ringas in av polis vid Ica Focus på Örgrytevägen, precis 

utom synhåll för mässan. 

Kanske är det för att polisens uppmärksamhet är kluven, men nästan samtidigt som 

nazisternas marsch stoppas sätter sig motdemonstranterna i rörelse. Tusentals människor 

passerar Korsvägen vid Bokmässan och rör sig ned mot Ica Focus. 

Samtidigt tar sig motdemonstranter över avspärrningarna vid Heden, och tar sig ned mot 

nazisterna från andra hållet. 

Ridande polis galopperar fram och tillbaka medan de båda grupperna med motdemonstranter 

tar sig allt närmare. 

– Nu kommer det väldigt mycket vänster! ropar ett polisbefäl till häst. 
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14.00 

Polisen får stopp på motdemonstranterna drygt hundra meter från den plats där nazisternas tåg 

har stoppats. NMR är nu inringade av två cirklar med poliser. Bakom dessa finns flera tusen 

motdemonstranter, som nu blockerar både den väg ned mot bokmässan som NMR försökte 

svänga in på, och den som leder till den plats där de hade tillstånd. Ett tredje väderstreck är 

blockerat av en motorväg. Endast den väg NMR använt för att gå in i staden är någorlunda 

öppen. 

Nu pressar motdemonstranterna på. Polisens spärrlinje mellan dem och NMR har förstärkts 

med både hästar och hundar. Motdemonstranterna skanderar slagord och några kastar knall-

skott. 

Polishundarna skäller upphetsat. 

 

Bitvis var stämningen mellan polis och motdemonstranter mycket spänd. 

En pojke i nedre tonåren tas om hand av frivilliga sjukvårdare. Han kan inte öppna ögonen. 

Har du blivit pepparsprejad? 

– Ja. 

Varför då? 

– För att jag inte flyttade på mig. 

 
Polisen bär iväg en motdemonstrant utanför Liseberg. 

Flera personer slits ut ur demonstranternas led och brottas ned av polis. Lukten av krut fyller 
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luften. 

Plötsligt hörs ljudet av sirener. Demonstranterna ryggar tillbaka när flera stora landsvägs-

bussar kommer rullande upp mot platsen. Sen jublar någon, och jublet sprider sig när allt fler 

förstår vad bussarna innebär: nazisterna kommer inte att få gå in i Göteborg idag. Bussarna är 

här för köra dem härifrån. 

15.00 

Motdemonstranterna drivs bit för bit bakåt från den plats där NMR fortfarande står inringade 

av polis. Utanför Svenska Mässan börjar ett par personer kasta sten, och polisen gör ett par 

rusningar mot folkmassan. Ytterligare några personer grips innan stämningen lugnar ned sig. 

Strax därefter håller Clowner mot nazism ett tal i megafon. 

– Tillsammans har vi stoppat nazisterna. Men vi måste komma ihåg att det är vi människor 

som måste sätta tryck på politikerna så att vi slipper göra det här varje gång. 

 
Clowner mot rasism utropar seger för motdemonstranterna. 

Ungefär samtidigt, bakom två cirklar av poliser, säger en märkbart irriterad Pär Öberg, 

NMR:s presstalesperson, att det här är sista gången man kommer att ansöka om tillstånd för 

en demonstration. 

Medan motdemonstranterna sprids ut i Göteborg blir NMR kvar i ytterligare ett par timmar 

innan de under poliseskort får tåga tillbaka till den parkering där de samlades. Deras demon-

stration upplöses tidigt på lördagskvällen utan att någonsin ha nått in i centrala Göteborg. 

Internationalen 

”Vi kan inte tolerera att nazister marscherar på våra gator” 

Per Leander 
Internationalen 6/10 2017 

Tiotusentals personer slöt upp i motdemonstrationen på Heden för att visa sin avsky mot 

Nordiska motståndsrörelsens marsch i Göteborg. En av dem var göteborgaren Jakob Sand-

berg, som berättar för Internationalen varför det var en självklarhet för honom att protestera 

mot nazisterna. 

– Jag tänker mig att ingen gillar nazister någonstans, men här i Göteborg är de definitivt inte 

välkomna. Man kan inte släppa igenom sådant här. Hundratals uniformerade nazister med 

både sköldar och hjälmar, och antisemitiska plakat, ska inte få marschera på våra gator. Det 

vore helt sinnessjukt om det skulle tillåtas, om folk bara satt hemma och inte protesterade, 
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säger Jakob Sandberg. 

 

Många anti-fascister samlades vid Heden på lördagen. 

– Jag tror inte NMR utgör någon farlig politisk kraft i samhället än så länge, men jag tror att 

de utgör en fara för människor som hamnar i deras väg och utsätts för deras hot och våld. Och 

om nazisterna hade lyckats genomföra sin marsch så hade de gått stärkta ur det och så hade de 

kunnat samla fler nästa gång. 

Hur var stämningen bland motdemonstranterna? 

– Stämningen var jättebra, det var trevligt, en ljusets fest! Det var en massa människor som 

slöt upp, av lite blandad kompott. Dels innerstadsintelligentsian och gamla 68:or och 

Majornavänstern i färgglada kläder. Men det var också relativt många vanliga göteborgare 

som också gick man ur huse för att protestera mot det här. Man fattade att det är jävligt många 

som inte tänker tolerera nazisterna, berättar Jakob Sandberg. 

– Så det blev en väldigt lyckad dag. Först var jag rädd att det skulle bli skitmycket slagsmål, 

men det blev det inte, utan det blev bara precis så snopet för nassarna som man hade hoppats 

att det skulle bli. Sen var vi lite oroliga efteråt att nazisterna skulle komma tillbaka på kvällen 

och försöka spöa någon, men det gjorde de inte. 

En oväntad och kanske avgörande händelse var ändå att motdemonstranterna lämnade den av 

polisen angivna platsen på Heden för att försöka konfrontera nazisterna. 

– Det var en jättestor avspärrning mellan Heden och den vägen där nassarna skulle gå. Polisen 

hade gjort maximalt för att separera nazistmarschen från mot-demonstranterna. Det var ärligt 

talat lite tråkigt och många kände att de inte bara ville stå där och vänta på att det skulle vara 

över. Vi ville verkligen visa för nassarna att de inte var välkomna, det kändes viktigt att de 

skulle få se och höra mot-demonstranterna, säger Jakob Sandberg och berättar att han var med 

i den första gruppen som försiktigt lämnade Heden och började gå upp mot stan. 

– När vi började röra oss så strömmade folk efter. Jag upplevde att det hände helt spontant, 

det var inget planerat eller organiserat. Folk började leta upp luckor i avspärrningarna och sen 

föll helt enkelt kravallstaketen bort när tusentals människor, lugnt och fredligt, började gå. 

Hur upplevde du polisens agerande den här dagen? 

– De skötte sig bra. De är ju lite så där som de är, men de var lugna och det känns mer som att 

de var på vår sida än nazisternas. Jag frågade också en polis hur situationen såg ut, och han 
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svarade att nazisterna hade stoppats och de skulle inte få gå en meter till. Jag smet själv fram 

så nära jag kunde för att se ”djuren på zoo”. Man ville ju se nassarna. Men det kunde jag 

knappt göra, för det var 15 polispiketbilar i vägen, och en massa kravallpoliser. Sen fick 

nassarna gå tillbaka med svansen mellan benen till den parkeringsplats där de börjat, säger 

Jakob Sandberg. 

– Det fanns ju hela tiden en risk att polisen skulle skydda nassarna från mot- demonstranterna 

och låta dem hålla sin marsch, men så blev det inte den här gången. Utifrån omständigheterna 

blev det väldigt lyckat. 

Hur upplever du medias bevakning? 

– Den har också varit ovanligt bra. Det är väl några liberala krönikörer som har försökt få till 

det att ”nazisterna och vänstern är lika illa”, men de flesta har ju faktiskt fördömt nazisterna 

och över lag har det getts en hyfsat rättvis bild av det hela. Bättre än vanligt, säger Jakob 

Sandberg. 

– Jag såg till och med Adam Cwejman (liberal ledarskribent i Göteborgs-Posten) på plats 

bland nyfikna åskådare. Och han skrev sen någon krönika om att polisen skötte detta jättebra, 

och det gjorde de ju. Men det är viktigt att vi inte låter liberalerna tro att det här löser sig av 

sig själv. Utan en massiv uppslutning av motdemonstranter hade nazisterna inte stoppats. 

Antifascism är demokratins självförsvar 

Arash Gelichkan 

 
 

Högerextremister har de senaste åren tillåtits ta allt mer utrymme i offentligheten. Region 

Gotland upplät mark åt nazister från Nordiska motståndsrörelsen NMR som gjorde sin variant 

av politikerveckan i år: hetsa mot judar och homosexuella, hota politiker och journalister. 

Bokmässan upplät plats åt kretsen av Förintelseförnekare kring högerextrema Nya tider. 

Första året, 2016, ackompanjerades hatskriften av flygbladsutdelande nazister från NMR. I år 

hade nazisterna slagit på stort och fått tillstånd från polisen att marschera från Bokmässan och 

förbi synagogan under den judiska högtiden Yom Kippur. Men protesterna mot polisens 

beslut var högljudda redan från början och man tvingades backa stegvis. Först ville polisen 
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visa att man tar protesterna på allvar och faktiskt tänker upprätthålla lagar kring hets mot 

folkgrupp med mera. Men flygbladet som delades ut till nazisterna med råd om hur man 

slipper bli misstänkt för hets mot folkgrupp visades sig snabbt vara en papperstiger. När 

nazisterna marscherade utan tillstånd i en fördemonstration (på nazistiska: knuffa ner anti-

rasister och lyfta polismän i kragen) 17 september kunde de marschera i raka led och vifta 

med i sammanhanget nazistiska symboler utan att rapporteras för några brott. Göteborgs 

polischef Erik Nord menade att de “inte hade gått i tillräckligt raka led”. 

Nazisterna, som efteråt berättade att fördemonstrationen var ett test av polisens flygblad 

utropade självfallet detta som en seger. Självförtroendet var 

på topp. Men så började protesterna och överklagandena från judiska församlingen i 

Göteborg, Svenska mässan och slutligen Svenska fotbollsförbundet ge effekt. Marschvägen 

och tidslängden kortades i rätten, polisens beslut fick ge vika åt det allmänna förnuftet kan en 

säga. Det hindrade inte NMR från att i sista stund förhandla med polisen om en icke-

tillståndsgiven samling utanför Ica Maxi. Både marschväg och tidsplanering var tydligen 

möjliga att förhandla bort med polisen där på lördagsförmiddagen. Men de hade inte räknat 

med alla de tusentals göteborgare och andra som var ute på gatorna för att protestera mot 

nazismen. När nyheten om nazisternas 

marsch från Mölndal utanför Göteborg city spreds och polisen övergav de tidigare avspärr-

ningarna klev tusentals människor lugnt och fredligt över kravallstaketen och rörde sig i 

riktning mot nazisterna. 

När nazisterna överraskande avvek från polisens utpekade färdväg och gick i riktning mot den 

nu av antifascisterna blockerade vägen tog det stopp. De några hundra nazisterna med några 

slags lajvande stormtrupper i spetsen hade när det kom till kritan varken styrka eller mod att 

bryta igenom en mur av tiotalet poliser. Det nazistiska övermänniskoidealet fick sig en liten 

törn. Det lilla som fanns kvar räddades av att polisen höll isär nazisterna från de flera tusen 

motdemonstranter som ändå med stor sannolikhet hade tvingat NMR på flykten – precis som i 

Kärrtorp. 

När lördagen var över stod det bekräftat: det är inte Bokmässan, det är inte Region Gotland 

eller Polismyndigheten som sätter stopp för nazismens framfart. Det är vi vanliga människor 

som väljer att stå upp för folkstyret och människovärdet som är garanten för ett samhälle där 

nazismen inte tillåts breda ut sig. Den civila antifascismen är demokratins självförsvar. 

22 nazister misstänkta för våldsamt upplopp 

Anders Svensson 

22 nazister varav tre välkända nazistledare är misstänkta för våldsamt upplopp i lördags i 

Göteborg. Bevisläget mot dem är så gott att de inte behöver vara häktade. 

– Det kan konstateras att det finns ett omfattande filmmaterial från händelsen i helgen som 

betecknas som ett våldsamt upplopp, vilket medför att vi nu har en god bild över vad som har 

hänt. Under dagen har det hållits ytterligare förhör med de misstänkta och min bedömning är 

att det nu saknas särskilda häktningsskäl då de misstänkta inte, mot bakgrund av utrednings-

läget, bedöms kunna påverka eller försvåra utredningen. De har därför försatts på fri fot, men 

samtliga är fortsatt misstänkta för brottet, säger förundersökningsledaren kammaråklagare 

Ulrika Åberg i ett pressmeddelande. 

Utredningen kommer att fortsätta med bland annat sammanställning av filmmaterial och 

övrigt utredningsmaterial och ytterligare förhör innan beslut kan tas i åtalsfrågan. 

– Det kan inte uteslutas att ytterligare personer kan komma att misstänkas för brott i samband 

med händelsen, säger Ulrika Åberg. 
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Plakat med hatobjekt och texten Förbrytare var vanliga bland nazisterna. Bland de som 
hedrades på detta sätt fanns politiker och journalister, men även rikspolichefen Dan Eliasson 

och polischefen i Göteborg, Erik Nord. 

Bokmässan bjöd in nazister och förlorade stort 

Anders Svensson 

Bokmässan bjöd in nazister till Göteborg genom att acceptera dem som utställare. Genom att 

vägra ta avstånd från nazism sålde de ut sig själva och förlorade besökare. Genom att accep-

tera nazister på Bokmässan legitimerade de nazism vilket innebar att de nazistiska storm-

trupperna också lockades till Göteborg och gatorna. 

Antalet besökare till Bok- och Biblioteksmässan minskade med 35%. Det är bokmässans eget 

fel genom att de bjöd in nazister till Göteborg. De är själva ansvariga för sitt misslyckande. 

Bokmässan bär ett mycket stort ansvar för att nazisterna försökte ta över Göteborgs gator. 

Något som Bokmässan förlorade på, både statusmässigt och ekonomiskt. Det är en förlust och 

en negativ utveckling de kommer att ha svårt att ändra på. 

Nu vet små bokförlag, små tidskrifter, författare och bokmässebesökare att alternativen finns. 

Ingen behöver betala dyrt för en monter på Bokmässan för att synas. 

Offensiv 

Milstolpe i kampen mot nazism 

RS Göteborg  
Offensiv 4/10 2017  

Den 30 september 2017 markerar redan en milstolpe i den antirasistiska historien. Vad 

som i veckor har presenterats av nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) som det 

som skulle bli den största nazistmarschen sedan andra världskriget slutade i en massiv 

seger för antifascismen. 
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Uppemot 20 000 slöt upp för att protestera mot nazisterna. 

Nazisterna kunde inte ens ta sig fram till sin samlingsplats, utan fick stå omringade i timmar 

innan de med poliseskort fick ta sig tillbaka till en parkering i Mölndal. 

Media och det politiska etablissemanget bedrev en skamlös hets mot påstådda vänsterextre-

mister för att skrämma folk från att delta. Alla som skulle demonstrera mot rasismen pekades 

ut som våldsverkare dagarna och timmarna innan demonstrationen på Heden hade startat. 

Men inget hindrade massorna från att först droppa in och sedan strömma in till Heden. Där 

var nya och gamla antirasister, unga, gamla, vita, svarta, från norr till söder. Det var helt 

fantastiskt. 

Uppemot 20 000 gick man ur huse och satte tillsammans stopp för nazistmarschen. Bande-

roller som ”Järnvägare mot rasism”, ”Spårvägare mot nazism”, ”Studenter mot rasism” och 

”Folkmusiker mot rasism” svajade i vinden. Här fanns också hamnarbetarna, kommunalare, 

Lärarförbundet, hyresgästföreningar, ja, här fanns alla möjliga antirasister. 

Så går det när nazister ges ”tillstånd” att försöka avskaffa yttrandefriheten för alla andra – då 

måste alla vi andra reagera och sätta stopp. Och det gjorde vi. En terroristorganisation som 

NMR, som har bombat två flyktingförläggningar och en fackföreningslokal i Göteborg, ska 

INTE tillåtas marschera och frånta allas vår trygghet. 

Heden, där nazistmarschen var tänkt att passera, var öppen och det var lätt att röra sig ut och 

in. Polisen bevakade dock massivt den planerade väg som nazisterna skulle passera på i 

närheten av Heden. Göteborgspolisen, som hade fått 1 000 extra poliser från resten av landet, 

vaktade nazisterna och deras planerade marschväg. 

Rättvisepartiet Socialisternas tre bord och tält på Heden var välbesökta och intresset stort. 

Det var en mycket stor efterfrågan på antinazistiska knappar och drygt 250 personer köpte 

Offensiv med framsidan ”Alla till Heden – Stoppa nazistmarschen”. 

En av arrangörerna, Göteborgs antifascistiska front, hade en lastbil från vilken en rad 

organisationer talade. Med anledning av demonstrationens storlek, kanske uppemot 20 000, 

hörde bara en liten minoritet talen. 

Runt hela staden pågick inte mindre än 12 andra demonstrationer och protester mot NMR. 
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Varje tvärgata längs nazisternas marschväg var fyllda av demonstranter. Vid ett-tiden började 

fler demonstranter ta sig från Heden till olika tvärgator där det var tänkt att nazisterna skulle 

marschera. 

När rapporter kom att nazisterna var fast vid Focus-huset nära Liseberg tog Rättvisepartiet 

Socialisterna tillsammans med Studenter mot rasism täten från Heden och uppmanade andra 

att sluta upp. Ett demonstrationståg som började med ett par hundra växte till tusentals som 

gick mot Liseberg där nazisterna hade fastnat. 

När vi kom fram såg vi några nazistflaggor bakom polisavspärrningarna. Även andra 

antirasister fanns redan på plats och stärktes av den stora förstärkningen. Talkörer kunde 

höras högt genom vår bärbara ljudanläggning: ”Inga gator, inga torg, åt nazister i Göteborg”. 

Det våld som förekom kom från poliser som utan förvarning brutalt pressade på med 

pepparspray och dragna batonger. Även med hästar tryckte de på för att få oss att backa. Det 

var väldigt få antirasister som trots polisvåld valde att kasta något – ett bra tecken på hög 

medvetenhet och disciplin. 

Ingen grupp kan ta på sig äran av att ha stoppat nazisterna, utan det var ett samlat resultat av 

det tryck vi tillsammans skapade av den breda mobiliseringen över hela Göteborg. Det var ett 

tryck med massiv uppslutning som gjorde att polisen stoppade nazisternas marsch. 

Som DN skrev: ”Den nazistiska demonstrationen i Göteborg hann aldrig ens starta. Nordiska 

Motståndsrörelsen stoppades redan innan de kom till sin tillståndsangivna samlingsplats. 

Istället för nazister tog motdemonstranter över Göteborgs avstängda gator”. 

Efter att tusentals antirasister hade samlats för att blockera nazisterna vid Liseberg och 

polisen tvingades omfördela sina resurser dit, firade antirasister på Heden och tvärgator 

genom att gå igenom avspärrningarna och tåga på gatorna som var tilltänkta för nazist-

marschen. ”Seger!” och ”Vi har vunnit!” skanderades efter nyheten kom om att nazisterna 

hade stoppats. 

Att vi var så många, en av de största demonstrationerna mot rasism och nazism någonsin i 

Sverige, satte också tryck på polis och media. Alla stora nyhetsbolag sa nu rakt ut att NMR är 

nazister, från att tidigare ha kallat dem ”högerextrema” etc. De har också svårt att 

argumentera mot att demonstrera och stoppa nazisterna. 

”Göteborg skickade hem NMR”, löd rubriken i GP dagen efter. ”Nazisterna kom till Focus, 

men sen var det stopp”. 

”Nazisternas fiasko”, skriver Expressen om att demonstrationen uteblev och hade betydligt 

färre deltagare än utlovat. 

En annan faktor var nazisternas våld. De startade dagen med att gå till attack mot polisen 

med sin egen skyddsstyrka utrustade med sköldar, kravallhjälmar, skyddsvästar och till-

hyggen, med resultatet att de hägnades in. ”Kaxigheten gjorde att de föll hårdare”, 

kommenterade Expressen.  

Vilken demoralisering detta är för nazisterna visas av de interna motsättningar som redan gror 

på den så kallade Nordiska Motståndsrörelsens egen sida efter fiaskot. Nazisterna är djupt 

besvikna över att de var så få. De var färre än 500 i det som de påstått skulle bli den största 

nazistmarschen sedan andra världskriget – i en del rapporter trodde de på 2 000. Deras ledare 

Simon Lindberg var bland de första som greps, vilket följdes av 35 till. 22 av dem var ännu på 

måndagen anhållna. 

Den folkliga karaktären av demonstrationerna och trycket underifrån har tvingat media till en 

ärligare rapportering. ”De värsta farhågorna besannades inte, Göteborg besegrade nazisterna 

med tydlighet och fest”, skrev GT. Polis på plats sa också till GP att ”stenkastarna var få till 

antal” och i efterhand har det avslöjats att bland de få som kastat bengaler och knallskott 

fanns högerextrema provokatörer som infiltrerat demonstrationen för att skapa kaos. 
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Rättvisepartiet Socialisterna tackar alla socialister och fackliga som mobiliserade, alla 

20 000 som slöt upp och alla våra medlemmar för de senaste veckornas arbete. RS och 

Studenter mot rasism bedrev en intensiv kampanj veckorna innan marschen, med torgmöten i 

förorter och centrum, talarturné i skolklasser och i organisationer, som fackförbundet 

Kommunal. Våra kontakter med Lärarförbundet var en viktig del av mobiliseringen. 

Nu måste antirasismen ta vara på den spektakulära framgången och bygga på organiseringen. 

Nazisterna kommer att vara stukade ett tag, men det är den politiska situationen som har gett 

dem spelrum och den måste bekämpas. 

Proletären 

Folklig antifascism segrade över både nazister och provokatörer 

August Eliasson  
Proletären 2/10 2017  

Massiv och fredlig demonstration när göteborgare sa nej till fascism 

 

Manifestationen vid Heden samlade över 10000 deltagare. 

Över tiotusen samlades på Heden i Göteborg för att visa att nazister inte är välkomna i 

stan. Den samlade styrkan hos fredliga demonstranter och nazisternas försök att trotsa 

polisens angivna väg ledde till att det inte blev någon nazistmarsch. 

Den massiva mobiliseringen mot nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens, NMR:s, demonstra-

tion i Göteborg den 30 september blev en seger för den folkliga antifascismen. Över tiotusen 

personer samlades vid Heden och på närliggande platser för att visa sin avsky mot nazism och 

fascism. 

Trots att vissa medier fokuserat på de enstaka sammandrabbningarna mellan maskerade 

stenkastare och polis dominerades protesterna av vanliga göteborgare som inte vill ha nazister 

i sin stad – och som visade det på ett fredligt sätt. 

Den breda samlingen ger hopp om en antifascism som varken leds av elitistiska anarkister 

eller liberaler som vill ha en urholkad, opolitisk antirasism. 
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Hur gick det då för nazisterna? De fick nöja sig med en promenad från Ica Maxi strax 

utanför Mölndal till Ica Focus utanför Liseberg. 

Redan innan de ankommit till den utannonserade samlingsplatsen vid Scandinavium kunde 

nazisterna inte hålla sig från att trotsa polisen, som därmed valde att stoppa demonstrationen. 

Polis och olika medier rapporterade senare att nazister även angripit journalister som kom 

”för nära” NMR:s demonstration.  

Efter tumultet mellan nazister och poliser kunde tusentals motdemonstranter passera polisens 

obevakade avspärrningar och samlas just på den plats där NMR:s samling skulle ägt rum. 

Säkert är att majoriteten av göteborgarna inte vill ha nazistmarscher i sin stad. Lika säkert är 

att de flesta heller inte uppskattar stenkastande provokatörer och kravaller. När ett fåtal 

maskerade provokatörer försökte attackera polisen motades dessa tillbaka av andra 

demonstranter och förbipasserande utanför Liseberg. 

Bland de maskerade ”aktivisterna” fanns minst en högerprovokatör, Bechir Rabani, som själv 

skryter om sin ”infiltration” på Facebook. De som tjänar på att en antifascistisk motdemon-

stration blir våldsam är nazisterna som kan peka ut vänstern som odemokratiska våldsverkare, 

liberal media som kan peka ut bägge sidor som lika goda kålsupare, och polisen som ges 

anledning att ingripa. 

Under måndagen rapporterades att 22 personer ur NMR:s demonstration anhållits misstänkta 

för våldsamt upplopp. En person som deltog i provokationerna utanför Liseberg har anhållits 

misstänkt för försök till våld mot tjänsteman. 

Enstaka provokatörer i närheten av nazisternas samling lyckades aldrig flytta fokus från 

den enorma manifestationen som utgick från Heden. Där rådde en fredlig, folklig och välkom-

nande stämning med allt från tillresta vänsteraktivister till barnfamiljer och upprörda pensio-

närer. Få eller inga maskerade demonstranter syntes till och inga våldsamheter ägde rum på 

Heden. 

NMR visade genom sitt agerande och sin paramilitära utrustning med sköldar, hjälmar och 

uniform klädsel att de är en kriminell rörelse som inte backar för våld och hot mot politiska 

motståndare, polis och journalister. NMR är en organisation vars medlemmar dömts för 

bombdåd, dråp och misshandel och vars företrädare hotar ”folkförrädare” med hängning. 

Lördagens manifestation mot NMR var en viktig seger. Men den viktigaste antifascismen 

pågår alla dagar året runt. Nu måste vi i vänstern och arbetarrörelsen sätta vår egen agenda 

och formera våra egna alternativ. Bara så besegrar vi fascismen. 

Göteborg utvisade nazisterna 

Ledare  
Proletären 4/10 2017  

Trots krigsrubriker och uppmaningar från media och myndigheter att stanna hemma valde i 

lördags över tiotusen göteborgare att visa sin avsky mot nazismen. Heden fylldes av 

människor från stadens bostadsområden, skolor och arbetsplatser. 

De befarade kravallerna som enligt media var ett givet faktum uteblev och enskilda 

provokatörer lugnades ned av den stora mobiliseringen som var både folklig och militant, men 

aldrig våldsam. 

Nazisterna kunde inte promenera en meter på sin utstakade demonstrationsväg och 

tillsammans visade Göteborg att arbetarrörelsens värderingar, solidaritet och rättvisa, sitter 

djupt och kommer försvaras. 

Nazisterna fick rött kort! 
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Revolution 

En historisk seger mot nazismen i Göteborg 

Rapport 
Revolution 4/10 2017 

I lördags satte Göteborg ned foten mot NMR, och drev igenom en historisk seger mot 

nazismen. Över 20 000 samlades på Heden, med många fler på olika sidogator, vilket 

gjorde att nazisterna inte ens kunde ta sig till startpunkten för sin demonstration. Detta 

visar hur kampen mot nazismen bör bedrivas för att vinna. 

Lördagens demonstration visar de verkliga styrkeförhållandena i samhället. Den helt enorma 

demonstrationen på Heden, med uppemot 20 000 deltagare, kändes som en riktig folkfest. Det 

var en oerhört bred skara människor, mestadels ungdomar men också pensionärer och barn-

familjer. De flesta var inte politiskt aktiva, utan vanliga människor som ville visa sin avsky 

mot nazismen. Fler och fler anslöt i en mäktig och till synes aldrig sinande ström. 

 

NMR-demonstrationen efter den just startat – 300-400 personer 
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Propaganda i media 

Detta enorma uppbåd lyckades trots hets och skrämselpropaganda i media, där det påstods att 

protesten skulle bli våldsam. Även Socialdemokraterna och SSU deltog tyvärr i detta. 

Socialdemokraterna hade deltagit i en "värdig" protest tillsammans med flera högerpartier 

under fredagen, men vägrade delta i demonstrationen på Heden. Under lördagen arrangerade 

SSU en parallell "minifestival för kärlek" som syftade till att dra folk bort från den huvud-

sakliga protesten under skrämselpropaganda om det "stök" som de påstod skulle uppstå på 

Heden och som skulle "spela in i NMRs försök att sprida hat". 

Ingenting kunde vara längre från sanningen, och de lyckades bara bidra till sin egen isolering. 

De som garanterade att det blev en seger var – utan vidare ledning från arbetarrörelsens stora 

organisationer – de vanliga Göteborgare som slöt sig samman för en massiv kraftsamling på 

Heden, tillsammans med de många organisationer som slöt sig samman i en front mot 

nazismen. 

NMR:s fullständiga fiasko 

Nordiska Motståndsrörelsens planerade demonstration har under de senaste veckorna varit det 

stora samtalsämnet i Göteborg runt fikaborden, på spårvagnarna och ute på stan. Trots 

högerns demonisering är det tydligt att det mestadels var helt vanliga Göteborgare, arbetare 

och unga, som kom ut i protest mot deras närvaro. 

Tack vare detta motstånd slutade dagen i ett fullständigt fiasko för Nordiska Motstånds-

rörelsen. Nazisterna hade lovat att 1000 personer skulle delta i deras demonstration, men de 

fick bara ihop omkring 300. Detta sammanfaller med det totala antal personer som enligt 

Säpo finns i den nazistiska miljön, och visar återigen att NMR:s stöd utanför deras egna 

minimala sekt är i det närmaste obefintligt. De fick samlas på en ICA-parkering och lyckades 

inte ta sig längre än till en annan ICA-butik! 

Innan de ens kommit fram till marschvägens startpunkt hade de gjort ett utfall för att bryta sig 

ut ur sin poliseskort. När polisen förflyttade sig från Heden för att hantera detta utfall, kunde 

motdemonstranter ta sig runt och över staketen, och tusentals började röra sig mot Scandina-

vium och Korsvägen i ett spontant demonstrationståg. 

Tusentals glada men beslutsamma människor fyllde hela gatan där nazisterna skulle ha 

demonstrerat, många ropandes "Inga nazister på våra gator" och "Krossa nazismen". Man fick 

en känsla av gemenskap, enighet och styrka. Detta kommer vara en viktig lärdom för de 

närvarande, särskilt som detta var mångas första demonstration. 

Protesterna stoppade nazisterna 

Vissa har försökt utmåla Polisen som de stora hjältarna. Samma poliser som alltså gett 

nazisterna tillstånd från första början, spärrat av halva innerstaden för att ge dem möjlighet att 

demonstrera ostört, och som ständigt daltar med dem. De tillät dem att marschera med 

matchande jackor (uniform), fanor med den nazistiska tyrrunan, sköldar, handskar och 

hjälmar – med andra ord full kravallutrustning – helt utan att ingripa mot deras brott och 

aggressivitet. Knappast någon annan grupp ses det så mycket mellan fingrarna med som 

nazisterna, som påstås ha någon "yttrandefrihet" som ska skydda deras mordiska budskap. 

De som stoppade marschen var den enorma ansamlingen av människor som helt korkade igen 

nazisternas marschväg. På Korsvägen och framför Liseberg stod tusentals människor som 

vägrade flytta på sig. I strid med vad Aftonbladet "rapporterade" förekom ytterst lite stenkast-

ning. Folkmassan svarade med att bua ut och ropa åt dem och försöka hindra denna minoritet 

från att kasta sten. Det har också visats att det fanns nazistiska infiltratörer bland de som var 

ledande i att kasta sten, vilka enbart var där för att skapa kaos och dra demonstrationen i 

smutsen. 

Detta garanterade en mycket lugn tillställning. Polisen, som gjort sitt bästa för att ursäkta och 
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skydda NMR pressades av de enorma protesterna – och tvingades därför att gå in för att 

stoppa deras demonstration. Nazisterna blev fösta mot Fokushusets vägg och stannade där, 

omringade av poliser och motdemonstranter. Efter flera sammandrabbningar med polisen där 

ett tjugotal greps och fördes bort, däribland ledaren Simon Lindberg, tilläts de slutligen gå 

därifrån med svansen mellan benen. 

På deras egen hemsida kommenterade besvikna anhängare: "TOTALFIASKO! Så jävla 

besviken! Var är alla 1000? Vi kanske är max 500 på plats. Ingen demo heller verkar det som. 

Sämsta dagen ever!!!" Även den högerextrema podden Ingrid och Conrad har enligt Expo 

beskrivit det som "en seger för motdemonstranterna". Detta skulle ha varit ett sätt för NMR 

att stärka sina positioner, men tack vare de stora protesterna har detta bakslag i stället 

allvarligt demoraliserat deras anhängare. 

Ta kampen vidare! Lär av Göteborg! 

Revolution fanns självklart på plats för att framföra en revolutionär politik som ett svar på 

fascismen. Vi fick oerhört bra gensvar för våra idéer bland många radikala ungdomar och 

arbetare. Vi sålde 268 tidningar, vilket talar sitt tydliga språk, och vi sålde helt slut på 

upplagan av nummer 14 under rubriken "Krossa fascismen". 

Efter denna seger finns det all anledning för oss att fira. Men trots att detta var en stor seger är 

kampen inte över. Fascismen är i sista hand en produkt av den krisande kapitalismen, som 

kastar fram detta mänskliga avskräde i kamp mot arbetarklassens rörelse. På 1930-talet kunde 

nazisterna vinna en massbas, men all erfarenhet visar att de i dag bara kan attrahera mycket 

små grupper som samlas i marginaliserade sekter. 

Det betyder inte att vi kan trappa av på takten i den antifascistiska kampen, för även om de är 

små har de senaste åren visat att med polisens skydd kan de attackera enskilda 

vänsteraktivister och protester och detta kommer utan tvekan att fortsätta. Vad lördagens 

demonstration visar är att sättet att trycka tillbaka fascisterna är masskamp och mobilisering. 

Vad som krävs är att arbetarrörelsen, inte bara de små vänsterorganisationerna utan de stora 

partierna och fackföreningarna ser till att mobilisera mot varje försök mot fascistiska 

demonstrationer och attacker. Det krävs också att de organiserar ett självförsvar så att de som 

vill gå på demonstrationer kan känna sig trygga att de inte kommer bli attackerade av 

nazisternas våld. 

Det saknades tyvärr en seriös apparat som kunde garantera säkerheten på demonstrationen. 

Detta är ett resultat av dess breda men spontana karaktär och att de stora organisationerna som 

Socialdemokraterna och SSU tar avstånd från protesten i stället för att organisera den. Vi har 

inga illusioner i dessa organisationers ledningar – men en stridbar arbetarrörelse skulle bete 

sig helt annorlunda och ta krafttag för att garantera säkerheten genom ett organiserat 

självförsvar i form av demonstrationsvakter. 

I lördags visade Göteborg vägen. DN skrev på ledarplats att "Nazisternas marsch slutade i lätt 

förnedrande promenad". Till och med GP var tvungna att erkänna att: "De värsta farhågorna 

besannades inte, Göteborg besegrade nazisterna med tydlighet och fest." Detta exempel måste 

nu studeras och lärdomarna spridas över hela landet. 

 Fira segern – ta kampen vidare! 

 Inte en millimeter åt fascismen! 

 Krossa den kapitalism som är rasismens och fascismens grogrund! 
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NMR-are om fiaskot: 

 


