SNUTRANNSAKAN
En antisnutpamflett framställd av anarkism.info

Förord
Snuten är till för de privilegierade vars egendom och
säkerhet skall skyddas till varje pris.
Fienden blir du och jag.
Vi som vill leva på vårt vis, men tvingas lida på deras
villkor. Vi är de marginaliserade och demoniserade:
arbetare, icke-vita, kvinnor, fattiga, radikala och
queerpersoner. Det är oss snuten utnyttjar, förlöjligar,
förföljer, övervakar, misshandlar, våldtar och mördar.
Trots att snuten begår olika övergrepp är det
ovanligt att de åtalas eller döms. Snutar skyddas av
lagen och kårandan.
Härefter följer exempel hur snutar i Sverige beter sig.
Exemplen är endast en bråkdel av allt våld och
förljugenhet som utgör den institutionaliserade
våldsextremismen som kallas för polisen.

SNUTEN ÄR FÖRTRYCKANDE
•

•

•

1
2

Svenska snuten bestämmer vilka områden som
är ”särskilt utsatta områden”. Snuten ser
områdena som grogrund för problem och
polisiär repression är vanligt förekommande där.
I dessa områden bor ofta de marginaliserade.
REVA, Fittjakommissionen, och på senare tid
Rimfrost, har snuten på olika sätt genomfört i
våra hemtrakter. Insatserna diskriminerar och
stigmatiserar de ”utsatta”, som blir både offer
och förövare i snutens ockupationsliknande
insatser.1
År 2020 instiftades lagen om ”sabotage mot
blåljusverksamhet”. Lagen har uteslutande
använts av snuten för att anmäla, åtala och
försöka döma unga icke-vita män från utsatta
områden.2

Svensk snut har ofta kritiserats för att använda
en nedsättande jargong om människor som
uppfattas vara icke-vita. Exempelvis, snuten
lämnar en man i skogen utanför Emmaboda.
Snuten skriker åt mannen;
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”Jag ska ge dig en omgång stryk, akta dig. Gå
för helvete, din jävla dåre, åk hem din jävla
arabjävel, åk hem till ditt jävla land, ditt jävla
pack”.3

I nära ett årtionde undgick den rasistiska
seriemördaren Peter Mangs snutens radar på
grund av att de personer som Mangs
attackerade av snuten ansågs vara både offer
och förövare i organiserad brottslighet.4

Flera gånger har svenska snutar avslöjats att i
slutna Facebook grupper lyfta sina rasistiska
åsikter. I en av grupperna beskriver en snut
icke-vita som ”människor som kommer till vårt
land utan inbjudan”, och att brottsligheten
förklaras genom ”massinvandringen från
dysfunktionella länder”.5

År 2013 avslöjas det att en snut i Stockholm är
nazist. Snuten deltog i nazistiska
demonstrationer och var medlem i Svenskarnas
parti.6

Mulinari: Slumpvis utvald
Mulinari: Slumpvis utvald
5
SVT, Expressen
6
Mulinari: Slumpvis utvald
3
4

SNUTEN ÄR KONTROLLERANDE
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Svenska snuten har testat ny teknik för
ansiktsigenkänning, utan att informera
Datainspektionen (som reglementet kräver).
Tekniken kring ansiktsigenkänning uppfattas
som problematisk av flera teknikföretag, som
valt att avsluta samarbetet med andra snutar,
såsom den amerikanska snuten.
Eftersom forskning visat att teknologin
reproducerar fördomar om ras och kön.7

År 2020 fick snuten större befogenheter att
dokumentera och kontrollera befolkningen med
hjälp av avlyssningsteknik, kameraövervakning
och drönare.8
Den 1 augusti 2020 trädde en lagändring i kraft
som gör det enklare att ta beslut om hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation.9
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SNUTEN ÄR VÅLDSEXTREM, SEXISTISK &
FALSK
•

•

•

•

Svenska snuten har dödat drygt 70 personer
sedan 90-talet. Mer än hälften av dessa har
snuten skjutit ihjäl. Troligtvis har snuten dödat

fler, mörkertalet är stort.10

De fem vanligaste brotten för svenska snutar: 1)
Kvinnomisshandel, 2) Misshandel, 3) Rattfylla,

4) Snatteri/Stöld, 5) Barnpornografi.11

De tre vanligaste brotten för allmänheten: 1)
Trafikbrott, 2) Stöld, 3) Narkotikabrott.
Kvinnomisshandel kommer först på 13:e
plats.12

Snuten utreder sig själva för brott, och det är inte
ovanligt att en snut som döms för brott får jobba
kvar. Ca 1% av anmälningar mot snutar gällande
kränkningar och misshandel av kvinnor leder till
åtal (år 1998). Ca 40% av anmälningar mot
befolkningen i stort, gällande kvinnomisshandel,
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leder till åtal. (år 1997).13

En granskning av domar (2014–2018) visar att:
”det är få [poliser] som dras inför rätta och ännu
färre som döms för våld i tjänsten. Av tusentals
inkomna ärenden gick ungefär hälften vidare till
förundersökning, men i slutändan hamnade bara
34 åtalade personer i rätten – av dem fälldes 13
medan resten friades. En majoritet av de åtalade
var poliser, men det fanns även arrestvakter.”
Lagen är skriven så det är svårt att fälla en
snut.14
En undersökning om snutar som åtalats för
våldsbrott (2014–2018) visar att de flesta av
fallen handlar om snutar som begått övergrepp i
arresten (där videoinspelningar kan användas
som bevis).15
Anmälningar av snutar mellan 2006–2010 visar
att den statistiska chansen att en snut döms var
1 på 100 (gäller i majoritetsbrott utanför
tjänsten).16
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Forskning om svenska snuten visar att snuten är
en patriarkal och sexistisk organisation, att
snutar generellt utvecklar en hög acceptans för
våld, att snutar har en benägenhet att bli
fördomsfulla, att snuten ofta ser sig själva som
att stå över lagen och skyddar sina kollegor som
begår brottsliga handlingar.17
I rättegången efter EU-toppmötet 2001
manipulerade snuten ett filmklipp av
kravallerna, genom att klippa ihop ljud och bild
som inte överensstämde med situationen den
skulle återge, och användes som bevis mot
demonstranter.18

Snut tryckte upp sin batong i anus på en person
som snuten hade stannat för kontroll. Offret fick
fysiska och psykiska skador. Snuten friades.19

Snut dömdes för misshandel, men slapp fängelse
då hovrätten utgick från att han skulle förlora
jobbet. Han fick i stället utbilda blivande snutar i
konflikthantering på Polishögskolan.20
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Snut döms för grov kvinnofridskränkning efter
att under lång tid ha misshandlat och hotat sin
fru, bland annat hotat att skjuta henne med sitt
tjänstevapen.21

Snut dömd för sexuellt ofredande efter att vid
förhör föreslagit för en kvinna att ”knulla bort
[hennes] bekymmer” och velat se henne ”naken
utan kläder” med mera. Sedan ljög snuten själv
om vad som skett i förhör, men kvinnan hade
spelat in.22
Snut vid gränskontrollen erbjuder en utländsk
kvinna som utsatts för människohandel att hon
får stanna i landet i utbyte mot sex.23

Snut bryter armen på en 19-årig kvinna som
misstänktes åka tunnelbana utan biljett. Ljuger
om vad som hände i förhör, men döms till slut
för vållande till kroppsskada. Får behålla jobbet
och befordras snart till stationsbefäl.24
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Snut döms för våldtäkt, grov
kvinnofridskränkning (av hustrun),
övergrepp i rättssak, bedrägeri,
urkundsförfalskning och dataintrång.
(Gjort privata slagningar på
hustrun i polisregistret.)25

Snut sexchattar med 14-årig flicka på
arbetstid, uttrycker vilja att ha sex med
henne. Får ingen påföljd och behåller
jobbet.26
F.d. snutchef döms för grov våldtäkt,
våldtäkt, misshandel, koppleri, köp av
sexuella tjänster och försök till köp av
sexuella tjänster. Flera tidigare
anmälningar om våldtäkt hade lagts
ner.27

Snut åtalas för våldtäkt av 16-årig flicka
som satt på behandlingshem.28
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En dikt om snuten Björn Holmberg
Björn Holmberg trodde han var smart, stängde av
kameran med väldig fart.

Trodde inte att vi skulle få se, när denna SNUT gör entré.

Sparkar och slår på en ung, som sina kollegor Agnes,
Christian och Hannes säkert också en skyttekung.
Farlig som få, ska vi se denna SNUT få gå?

Varje repression vi möter, KOM IHÅG att det är vi som
gatorna sköter!
(Holmberg misshandlade en handfängslad 17-åring, i arresten.)

En dikt om snuten Johan Spånbo
Johan Spånbo står för ordning och reda, men han skall
betala skadestånd för, kränkning, skada och sveda.

F.d. soldat yrade omkring i grön uniform, girig som han var
bytte han snart arbetsform.
Efter några år svidade han om till "blue lives matter"dräkten, och begår numera brott i nya Sverigedräkten.

Inte nog med att han slår barn, han förskingrar pengar, så
han kan betala bästa advokaten i stan.
Statsministern, knugen och farbror blå hand i hand med
band starka som få.
Så sprid ordet om denna snut, så kanske han
förhoppningsvis åker ut!
No justice - No peace - Abolish the police!

(Trots att Spånbo fysiskt skadade en 15-åring kom han undan med bara
tjänstefel och dagsböter.)

Slutord
Vi är inte bara jagade av snuten, vi är också
tvingade att finansiera den institution som
förtrycker oss.
Vad kan vi göra för att skydda oss från snuten, och
samtidigt avveckla denna våldsapparat?
Om vi kan göra snuten arbetslös blir vi samtidigt av
med många våldsverkare och våldtäktsmän i våra
områden!
Organisera i ditt bostadsområde, gå ihop med
grannar, är en bra början. Vi kan prata om
problemen som finns, hur en på bästa sätt kan lösa
det utan statens inblandning. Vi vet bäst hur våra
problem ska lösas! Ring inte snuten, ring dina
vänner Ⓐ!

Har du möjlighet att bidra med text, bild
eller film om någon snut som beter sig
illa? Du får gärna höra av dig till oss på
våra säkra kanaler och tipsa oss med
den informationen du har!
Wickr.Me:
@anarkotips01
@anarkotips02
@anarkotips03
@anarkotips04

Vi finns på dessa sociala medier samt
mejl för ytterligare kontakt
Fb.com/anarkism.info
Twitter.com/Anarkism_info
Instagram.com/anarkism.info
anarkism.info
kontakt@anarkism.info

