
MOTION TILL IKFF:S NATIONELLA KONGRESS 2021. 

 

Vi föreslår att IKFF under kommande kongressperiod: 

− främjar arbetet för att förebygga att barn och ungdomar lockas till militariserade, fanatiska 

eller kriminella grupper och anammar dessas världsbild, praktik och ideologier 

− samarbetar med aktörer på lokal och nationell nivå som arbetar för samma syfte och har en 

god förankring bland barn, unga och deras familjer, och i synnerhet med de som arbetar för 

att förverkliga FN:s säkerhetsrådets resolution 2250 om Ungas fred och säkerhet. 

 

Bakgrund 

Idag hotas världens sköra fred och människors säkerhet av naturkatastrofer och djupa 

socioekonomiska orättvisor. Det väcker överlevnadångest hos alltfler. Kampen om rätten till och 

kontrollen över resurserna hårdnar. Många tvingas att migrera för att överleva och hamnar i 

marginalen. Spänningarna och polariseringen, den osunda nationalism, militariseringen av 

gränsområden och andra miljöer samt den öppna rasismen och diskrimineringen växer överallt. 

Alltfler barn och unga i tinande brukssamhällen och i bostadsområden utsatta för 

marginalisering, stigmatisering och nedmonterad välfärd lockas till och ”hittar hem” i fanatiska 

och kriminella, våldsbejakande samhörigheter.  De ser dessa sammanslutningar som sin enda 

möjlighet att förverkliga sina drömmar och bli ”någon” och som det enda sammanhang där de 

känner sig välkomna, ianspråktagna och kan få beskydd.  

Polisingripanden och fängelsedomar som sker först när våldet redan har inträffat och unga fått 

missta livet medan andra blivit förövare räcker inte. Insatser för att förmå de som redan hamnat 

i detta destruktiva beteende att sluta skjutas är viktiga. Men ännu viktigare är att förebygga att 

nya barn och unga håller ifrån sig ångesten, hopplösheten, diskrimineringen och upplevelsen 

av att inte behövas genom att bli kriminella, fanatiska nationalister och rasister, eller nutidens 

religiösa krigare. 

 Vi ser med oro på politiska aktörers oförmåga att vända på denna destruktiva utveckling och 

endast försöka hantera dess konsekvenser. Flera bland de fördjupar dessutom problemet genom 

stigmatiserande, rasistiska uttalanden samtidigt som de bagatelliserar det växande 

rasismmotiverat strukturella våldet som bland annat leder till utarmningen av bostadsområden 

med merparten mörkhyade invånare och därmed utslagning och utanförskap för alltfler pojkar 

och flickor redan innan de blivit 12 år. Vissa politiska aktörer legitimerar dessutom våldet och 

ökar våldspotentialen genom att glorifiera militarism, plädera för ökade resurser och 

befogenheter till privata vaktbolag och i vissa fall även för direkt militärt ingripande mot 

förfördelade bostadsområden (se M Cederbratt motion till Sveriges riksdag 2017). 

IKFF behöver intensifiera sitt arbete för att tillsammans med andra grupper, organisationer och 

enskilda personer förebygga att flera unga dras in i våldsbejakande gemenskaper eller lockas av 

militär propaganda och parafernalia. Vi behöver bidra till att skapa fredliga, faktiska alternativ för 

de unga, med utgångspunkt i kvinnors och ungdomarnas erfarenheter, kunskaper och perspektiv.  

En grundförutsättning för fred och säkerhet är social och ekonomisk rättvisa. En prioriterad 

uppgift för IKFF är därför att belysa alla former av diskriminering och förtryck samt de strukturer i 

samhället som upprätthåller dem, och verka för dess avskaffande.  

Arbetsgruppen för antirasism  


