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Förord

den här dagen, den novemberInnan slut, kom-sittnått30 1999,
manifesterasvenska medborgare avsikt förgörasinatt attmer

demokratin. kommer använda grundlagsfästaDe sig sinaatt av
demonstrations- och mötesfriheter för bekämpa grundlagensatt
etiska grundval och demokratiska teori.

följandeMed de analyserna samtida främlingsfientlighet,vårav
och villrasism Demokratiutredningen höja medvetenhetennazism

demokratins undergrävare bland reflek-dess eller mindreom mer
terande förhoppning skriften skall bidra tillVårvänner. är att att
öka den folkstyrelenssvenska intellektuella motståndskraft.

Demokratiutredningens ledamöter har ställning tillinte tagit
skriftens innehåll.

Erik Amná
Huvudsekreterare
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Nynazismen förtrupp-

eller eftersläntrare

Hans Lindquist

snårigaDet landskapet

Europeisk högerextremism ökade aktiviteten under 1990-talet. I
ultrahögern längre alltigenom marginellnågra inteärstater en

företeelse politiken. med fascistpartii MussolinitidensMSI irötter
således medelstort Italien. främlingsfientligaparti i Gravtär ett

National Frankrike, National StorbritannienFront i iFront samt
Nationaldemokratiska och Republikanerna Tysk-partiet NPD i
land ytterligare exempel.är

massmedia allt oftare våld, rashetsPå år rapporterarsenare om
och från sekter, helt hyllarantisemitism nazismen.öppetsom

entydigt begreppHögerextremismen inget och alltminstär av
organisatoriskt enhetlig rörelse. fåtalnågon Förutom störreett
finns otal sinsemellan konkurrerandepartier sekter ochett grupper

tillfälligeller mindre karaktär.av mer
Till extremhögern eller ultrahögern räknas också relikter av

och fascistiska,40-talens nationalsocialistiska och auktoritärt1930-
konservativa rörelser och regimer.

dag komplett, detaljerad höger-Att i kartaupprätta överen
landskap tämligen lönlöst.extremismens snåriga Situationenär

ändrar oavlåtligt och perfektsig detaljerad, storskalig kartaen
skulle förbli aktuell särskilt länge. angeläget under-inte Mer är att
söka och belysa tendenser förloppetoch trender blir be-så att
gripligt.



EFFERSLÄNTRAREFÖRTRUPPNYNAZISMEN ELLER-

knippa tendenserEn

föreligganaturligtvisovannämnda tendenser behöver inteSamtliga
meningsfullt skall kunna be-församtidigt, organisationatt en

högerextrem.nämnas
ochantisemitisk det intesåledesAll högerextremism inteär var

fascismen inled-mellankrigstiden. italienskaunder Den togens
erbjödMussolinifrån den tyskaavstånd antisemitismen.ningsvis

underflyktingar från Tyskland.judiskaskydd Förståttvärtom
hamnatMussolini och Italien slutgiltigtvärldskriget, sedanandra

inflytande, anammade Italien antisemitismen.under Hitlers
tyskadenattraheras alla högerextremister natio-hellerInte av

fanns franska fascist-andra världskrigetUndernalsocialismen.
fördömde den tyska ockupations-patriotiska skälledare, som av

ärkefascist och uttalad antidemokratpolitiska linje.maktens En -
anslöt såledesPhilippelikväl fransk sigpatriot Barnessommen -

och vägrade kon-Gaulle London under krigettill Charles de i
general quislingregim.samarbeta med Petainssekvent att

sannoliktfastställaförsöka innerstanazismens väsenAtt är
andraföretag. Somliga pekarfåfängt antisemitismen,ett

filosofiprofessorn Harald Ofstad,führerkulten, andra åter, som
rörelsesförakt för svaghet. Vadallmännanazismens ärsom en
granskarevad vederbörandeberor hög gradi"innersta väsen

finner väsentligt.själv
politisk hittar radrörelseVid granskningen ten-man enav en

auktori-del antisemitism, etnocentricitet,denser. nazismensFör
förhållningssätt tillromantisktvåldsdyrkan,ledarkult, etttetstro,

förakt för svaghet, militarismoch historien, etc.naturen
långtföreteelser kan liknas vid i IngatågornaDessa ett rep.

andra. liggerfrån ända till denlöper hela Detågor vägen repets ena
mörkblåbruna, ellertillräckligtomlott. tågormångaNär svarta

filosofentänkta frånbestämd sträckaparallelltlöper vårtaven
ifråga meningsfulltlånade kanLudwig Wittgenstein avsnittetrep,

fascistisk kanske enbart höger-nazistisk, elleretiketteras som
extremt.



HANS LINDOUIST

Vad nynazismär

används stundom debatten samlingsbegrepp föriNynazisnf som
företeelser från fascismrad traditionell och nationalsocialismen av

våldsinriktad, främlingsfientlighet,1930-talsmodell till ochrasism
överhuvudtaget. Sådant språkbruk bidrar knappast tillantisemitism

ökad klarhet.
framgångsrikaoch organisationernaDe större yttremer

främlingsfientligahögerkanten dag övervägande populistiska,iär
och/eller allmänt kulturkonservativa partier, åtminstonesom
officiellt bekänner till den parlamentariska demokratin.sig

förTermen skall här rörelser,nynazism reserveras som
eftertillkommit och:1945

officiellt framträder nationalsocialistiska eller hävdar9 som
30-talsnazismens rasideologiska ochväsentliga imoment

politiska program.
använder etablerade nazistiska symboler och ellermanér ägnar9

Adolfkult kring Hitler och andra nationalsocialistiskasig
förgrundsgestalter eller kring den klassiska fascismens/

symboler och traditioner.nazismens

således antidemokratisk målsättning föreligger tillsammansOm en
våldmed Hitlerkult, invandrare, politiskaorganiserat mot mot-

ståndare, arrangerandet rockkonserter maktmusikmed "vitav
skrifter förintelsenspridning där judiskomnämnssamt av som en

propagandalögn, kan den aktuella rörelsen synnerligen goda
klassificerasgrunder nynazistisk.som

däremot, kritiserar invandringspolitikenmissnöjespartiEtt som
offici-rasistiska och antisemitiska utspel ochinte sigägnarmen

ellt följerbekänner till demokratin och demokratins Spelregler,sig
kan vidare klassificeras nynazistiskt, stund-inte såsomutan som

sker debattens hetta.iom
högerrörelser generellt stämplas fascistiska ellerOm som

förlorarnazistiska begreppen deskriptiva betydelse ochsin antar
karaktären politiska invektiv.snarast av



FÖRTRUPP EFTERSLÄNTRARENYNAZISMEN ELLER-

inträffarSak socialistiska vänsterrörelser slentrian-samma om
kommunistiska.klassasmässigt som

följande särskiltoch 90-talens bör dessutomnynazismFör 1980-
påpekas:

påfallande ofta före-nordamerikanskainspirerasGrupperna6 av
teelser vit-maktsekter med historiska Kluxi Kuröttersom

survivalism och delKlan, "Identitetskyrkor, privatmiliser, en
med inriktningen law", dvs. leva livorganisationer out att ett

oftabortom lagen, vilket innebär krig samhället.ett mot
ochLikheten med kriminella motorcykelorganisationer andra6

brödraskap med law och survival" livsstilslutna out ärsom
påtaglig.

förknippas oftareallt med "vit-maktmusik" medNynazismen6
undergroundkultur,skinheadgruppernasi i sinrötter tursom

härstamma från punken.anses
slagkraf-Maktmusiken sannolikt särklassnynazismens iVit år6

propagandaresurs med räckvidd till ungdomsgruppertigaste
utanför nazistiska och rasistiskalångt de organisationerna.

Internationella nätverk

Under 1980-talet började uppträdanynazismen aggressivt änmer
generationsskifte inträffat. Skinheadstidigare. Dels hade i 20-ett

frånårsåldern började och 60-talen.1950-ersätta veteranerna
influenser från amerikanskaDels började sekterextrema att

gällande och Tendensen skildras in-sig i Sverige Europa.göra mer
amerikansk sekterism blågul förpackning.gående i avsnittet iom

Även här det fråga eller sekter intesmåär om grupper, om-
politiska bemärkelse. kan emellertid talapartier i Mangängse om
internationella, löst sammanknutna nätverktämligen nynazister.av

vida viktigareIdeologiskt spelar internationella strävanden en
roll för vad de gjorde för den traditionella, starktnynazismen än
nationalistiska 30-talsnazismen.

likhet med gårdagens fientligt inställda tillnazister iDagens är
uppfattaroch andra internationella deorganisationer. sigFN Men

10
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själva inbegripna internationell, arisk" kamp föri den vitasom en
överlevnad. Europeiska och amerikanska harnynazister så-rasens

ledes solidariserat med Sydafrikassig undervita minoritet apart-
Ävenheidtiden. fortfarandede uppfattar själva ultra-sigom som

harnationalister ideologin blivit allt internationelltsuccessivt mer
orienterad.

Redan början 1960-talet startades deni nazistiska "inter-av
ofnationalen World National SocialistsUnion harWUNS. Den

emellertid fört förefallerövervägande tynande tillvaro ochen
alltsedan 1980-talet tämligenmitten inaktiv.av

Påpekas bör traditionella nationalsocialister aldrigatt om-
självasig "nazister. "nazism"Begreppetnämner myntatsom anses

motståndarna. självasig antingenGrupperna omnämnerav som
nationalsocialister eller frånnationella. undantag regelnEtt

del amerikanska Theorganisationer, Americanutgör t.ex.en som
från 1950-talet.Nazi Party

Utanför politiken

Ytterligare särdrag hos bör 1990-taletsnynazismennågra nämnas.
nazistiska sekteristisk karaktärorganisationer är ännu änav mer
mellankrig. tidens. Sällan eller aldrig lyckas de delta deti gängse
politiska samtalet vilket de emellanåt allt gjorde i Sverigetrots-
under 1930-talet. Ibland de hårt grupperade endakringär en

sällan rörelsens upphovsman, varvid det sekteristiskainteperson,
draget blir markant.vanligtvis extra

1930-talet, då läran låg tiden, lyckades nazis-Inte i ettens
tiskt fascistiskteller val enda riksdagsmandatparti i ierövra ett

30-talets början visserligen nazistiskaSverige. I satt ett par repre-
riksdag. båda hade invaltssentanteri Sveriges Dessa som represen-

för dåvarande hoppade de frånVäl invaldaHögerpartiet.tanter av
förklarade för-och nationellasigHögern Sverigesrepresentera

bund. ursprungligen konservativtOrganisationen ettvar ung-
domsförbund, ombildats till extremhögerparti med klartsom
nazistiska drag. sådana de riksdagen till mandatperio-iSom satt

11
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framgång förbåda kandiderade sedandens slut. SverigesDe utan
riksdagsval.nationella förbund dagi existerar isom ännu ett par

Efter andra världskriget har traditionellt nazistiskt partiett
färreNordiska Rikspartiet samlat i400än röstermest ettsom

nationalsocialismen skulleriksdagsval hela riket.i Att göra come-
för-gestalt förefaller helt osannolikt. talasback gamlai sin USAI

åsyftas spektakuläraaktfullt "Hollywoodnazister. Därmedom
försöker rekonstruera den gamlasekter, pedantiskt nazismensom

uniformer och sådan den brukar gestaltas allsköns krigs-med allt, i
rekonstrueradfilmer filmbolagens B-produktion. Sådan, natio-ur

väljarskaror.nalsocialism har lockatingenstans några större
har främlingsfientligaBetydligt bättre missnöjespartier, som

Valdeltagandet.officiellt bekänner till demokratin, lyckats medsig
val erhöll således SverigedemokraternaI års OOO1994 14närmare

erövradehela riket. val partieti I års 20 OOO1998 närmareröster
femföljde fullmäktigemandat kommuner Dals Ed,iröster varav

ochSölvesborg Trollhättan.Haninge,Höör,

Polisiär angelägenhet

förbundnasåledes löst tillbestår antal sekter,Nynazismen ettav
undergroundkultur kring Maktmusik. Ickenätverk Vitiett en

uppmärksamhetdesto mindre massmedia vanligtvisägnar större
fram-våldsbenägna nazisekter politisktspektakulära, än mer

främlingsfientligagångsrika, missnöjespartier. Partier, åt-som
officiellt till demokratin och hanterarbekänner rasis-minstone sig

för skrämmaoch med diskretion,antisemitismen inteattmen
flykten.väljarna

ställa frågan:kämpande demokrat och börantirasist sigVarje
Vilken kategori farligast Rasistiska extremister,är som smyger
fram filttofflor förklädnad eller uniformeradeoch demokratiski

effektivtfram spikbeslagna stövlar,nynazister, istamparsom som
farstunavslöjar dem redan i

våldsverkande framstår för närvarandenynazismenDen mer
polisiär politisk angelägenhet.änsom en

12
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fienderDemokratins

framträdde bådaoch tysk nationalsocialismItaliensk fascism som
och parlamentarismen.fiender till demokratin Dennasvurna

demokra-reaktionvanligtvishögerradikalism beskrivs som en
efter första världskriget. Detsammagenombrott itins Europa åren

konservativaefterhand alltmerauktoritära,gällde Francoregimens
"falangism"inspirerade i Spanien.högervälde och fascistiskt

extremhögern.hosdemokratinFörhållningssättet till varierar
avfärdar demokratinsvenskavulgäraste, nynazismenDen som

försöker utarbetadelar ultrahögernmedan andra"dummokrati" av
folkviljanbättre skall kanaliseraalternativideologiska änsom

kommunistisk folkdemokrati.ellerliberal parlamentarism
dagens högerextrema organisa-slutsatsenkan drainteMan att

eftersträvarnödvändigtvis och given situationi varjetioner --
ochpräglade Italienpersondiktaturexakt extrema somsamma

andra världskriget.mellankrigstiden ochunderTyskland
Även fundamentalister och realis-finnshögerkantpolitikens

villoch reformister. Somligarevolutionärer återupp-liksomter,
persondiktatur,medtraditionelladen nazismenrätta storm-

parlamentariskareformera denallt. Andra villavdelningar och
den med korporativt,demokratin och/eller ersätta ett represen-

slutligen, drömmerrevolutionäratativt Vissa omsystem. grupper
samhälleariskt renrasigt,förverkliga utopin ett genomatt om

terroristdåd.ochväpnad kamp

Korporativism

extremhögerrörelserpropagerade olikavärldskrigetandraFöre -
falangisterspanskanationalsocialister,fascister, tyskaitalienska -

folkviljanskulle kanaliserabättreför "korporativismen", änsom
flerpartidemokratin.parlamentariskaden

skulleparlamentMussolinis korporativaI camera corpore --
representerade ochoch yrkesgrupperolika branscher sam-vara

Leda-partisplittring".parlamentarismensharmonisktverka utan
respektiveoch löntagareföreträdde både arbetsgivare imöterna

klass-samhälletssyftet överbryggaofficiellabransch. Det attvar

13
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klyftor. och nationalsocialisterFascister ibland företrädasigpåstår
den verkliga socialismen.

infördes officiellKorporativismen doktrin både Italienisom
och Tyskland kom aldrig spela nämnvärd roll förnågonattmen
maktfördelning och medborgarinflytande praktiken.i alls-Den
mäktiga under duce eller der Führer kunde vid behov be-staten
händigt spela motstridiga bransch- och korporationsintressenut

Ävenvarandra. den spanska falangismFrancoregimens labo-mot
rerade med korporativt emellanåt benämndesett system, som
nationell syndikalism.

Papperskonstruktion

förfäktas korporativismenSverige alltsedanI 1930-talet Ny-av
svenska rörelsen. underSå 1990-talet åberopade densent som
nynazistiska organisationen Framtid, sedemeraSveriges Riks-
fronten, Engdahls korporativa idéerPer ideologisk inspira-som
tionskälla. drygt framträddeDen 80-årige tillsammansVeteranen
med skinheads.unga

Även Nordiska Rikspartiet bekänner till korporativismen.sig
eller sekter harpartier emellertidSmå möjligheteringa omsättaatt

korporativismen praktiken.i Under 1930-talet strävade Lindholm-
rörelsen efter åtminstone organisera partiet korpora-ett tag att

eftergrund medlemmarnastiv yrkestillhörighet. svenskaHos
högerextrema harorganisationer korporativismen blivitmest en
ideologiskt betingad papperskonstruktion egentlig, politiskutan
funktion.

Även vänsterrörelse syndikalismen företrädd-i Sverigeen som
ArbetaresSveriges Centralorganisation stodSAC,av ursprung-

förligen slags fackföreningsbaserad, klasslös, korporativen sam-
hällsmodell. Herbert Tingsten har franskepåvisat den samhälls-
filosofen Sorels ideologiska betydelse för både fascismGeorge och
syndikalismd

l ff.Tingsten, 129s.

14
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avskaffavillklassiska syndikalismenmedan denMen staten,
stark ochnationalsocialism synnerligenfascism ocheftersträvar en

statsmakt.totalitär
etableradesförsta fascistiska i SverigedeNär gruppernaen av

organisations-förkunnade den1920-talet naive,någotpå unge
förväntadeideologiska skälhantidningsintervjuledaren i att aven

med syndikalisterna.omfattande samarbete justsig
såvälSyndikaliströrelsen har iemellertidblev intet.Därav

utprägladframträttinternationelltSverige vänster-som ensom
inklusivetotalitära samhällssystemrörelse med kampen mot

Syndikalisternaviktig målsättning.fascism och nazism varsom
antifascistiskakrigsåren denföreträdda under isåledes mycket väl

huvudorganden tiden dagligaallt.Trotsorganisationen SAC:s
transportför-ochupprepade beslagdrabbadesArbetaren gånger av

kritik Nazityskland.bud för skarpasin av

konservatismFascism och

konserva-kan klassasfascism eller nationalsocialismVarken som
bemärkelse. Medanhögerrörelser traditionellieller reaktionärativa

och försö-rörelser vill bevarakonservativaauktoritära, status quo
väletablerade, traditionella institutionermed hjälpker härska av

fascism totalitäraochbyggeroch makteliter nazism mass-
rörelser.

ingalunda obe-företrädde för dåtidenFascismen/nazismen en
fram-därför tidvisreformvilja och kundesocialpolitisktydlig

reformpartierliberalamed borgerliga,gångsrikt konkurrera samt
väljarnasoch kommunistersocialdemokratermed gunst.om

fraktionerrörelsenationalsocialistiska SAHitlersDelar avav -
-framträdde dessutomochunder bröderna Otto StrasserGregor

stoppandeoch krävde "ränteslaverietsantikapitalismmed en vag,
ekonomiskandra revolutionkrav "en natur.samt av

"Strasserfalang" utrensadesellerNSDAPzs vänstergrupper
ochdå Röhmknivarsemellertid under långa Ernstnatt1934 ett

SA-ledare, mördadesmisshagligaför partiledningentusental andra,
arkebuseringskommandonkringresande SS.urav

15
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Fortfarande händer det emellertid nazistiska/ fascistiskaatt
rörelser begagnat vänstervokabulär och attackerar demokratinen
från Kapitalismen utpekas därvid specifikt judiskvänster". som en
företeelse och denyttring judiska världskonspirationen.storaen av

förekom redanMotivet 1930-talet.
Brittiska National har ibland kampanjropetFront använt

"krossa kapitalismen", nationalisera bankerna, spekula-stoppa
vilket knappasttionen typiska högerargument. hellerär

"Yankee home".go
tyske, nynazistiske ledarenDen Michael Kühnen hävdade

1980-talet Hitler fel",gick då han valde det ekono-att att satsa
miska och militära etablissemanget och rensade partiets revolu-ut
tionära vänsterelement Kühnen, åberopade och1934. Gregorsom

inspirationskällor,Otto Strasser nationalsocialismenansågsom att
bli revolutionärmåste vänsterrörelse.nytt en

TiltONATJONÅLISE
AANKS
Sms: Siw:mr°
EKCHÅNGE.,

å

2azzñsvnáa
SNMP our CPHTALISM.

anfaller frånHögerextremismen frånanda brittiskaPropavänster.
National vill socialisera bankernaFront, aktie- ochstoppasom ocvalutaspekulationen

Revolutionär aktivism

och bekändeFascism båda förenazism sig åtminstone maktöver-
tagandet till revolutionär, politisk aktivism. Hängivna revolutio-

skulle med handlingens propaganda förvinna sinnärer massorna
sak. Marschen förde Mussolini till makten,Rom 1922,mot som
hyllas fortfarande fascisterna exempel djärv, revolutionärav som
handling.
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AdolfRedan därpå tvingades emellertid Hitleråret 1923- -
förmår maktenrevolutionärainse extremister inte gripa i ettatt

samhälle, ochmodernt utnyttjar sinastaten storaom resurser
till resolut nationalsocialistiska kupp-sig Detsätter motvärn.

försöket München slutade fullständigt fiasko. Efter korti i1923 en
eldstrid polis och och upplöstesmellan nazisternasSA-män

fängelse.demonstrationståg panik. Hitler själv dömdes tilli
Sammanrafsade, styrkor kunde särskiltparamilitära inte uträtta

disciplinerad ordningsmakt ellermycket armén, närmot moten
det kom till väpnadväl sammanstötning.

för följa ochHitler bestämde demokratins spelreglersig att er-
makten lagligövra väg.

Problematiken fortfarande aktuell nynazistiska/ fascistiskaiär
kretsar. och till kampgrupper, tillivrigaAv uppstår som manar

kamp det demokratiska,omedelbar, väpnad, revolutionär "ras-mot
blandade "judestyrda samhället. kända arisktoch VittMest är

Riksfronten, Werwolfmotstånd Ariska Brödraskapet, ochVAM,
RiksfrontenNationalsocialistisk ochFront. VAM är numera av-

vecklade.
försiktigaAndra, väletablerade och tidigttogmer grupper

från försöken åstadkomma utvecklingavstånd revolutionäratt en
med våld och Resultatet skulle endast bli säkerhets-terror. att

intensifieradepolisen kartlägga ochansträngningarna VAMatt
andra terroristbefryndande tycksvilket hainte varitgrupper,
alltför besvärligt.

för verksamhet ochrevolutionärHögerextremisters varningar
taktiska hänsyn demo-betingasterrorism änmer av omsorg om

kratin.

National front

frånTidningsfoton 1960-talets början brittiskeVisar nynazisten
uniform under illegalaJohn Tyndall hakkorssmyckadi övningar

förparamilitära Resultatet blev Tyndallsmed organisationer.
fängelsesejourer för kår-personliga del endast upprepade olaga

verksamhet och olaga vapeninnehav.
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brittiske naziledaren kom till slutsats HitlerDen 40samma som
Tyndallstidigare makten skulle laglig rörelseår erövras väg.-

gick det national-Britain iGreater Movement närmastupp
Uniformer,konservativa National hakkors ochFront. annat som

tyska stuvades undan.påminde den nazismen Mannogsamtom
Ärradeförsiktigare med brunskjortor,det antisemitismen.tog som

kunde den taktiken avpolletterades.inte acceptera nya
Främlingsfientliga anordnade demonstrationerNational iFront

områden och blev attackeradeinvandrartäta aggressivasnart mot-av
vilket exakt vad partiledningen hoppadesdemonstranter på.var-

fanor plakat medDeltagarna bar brittiskamånga samt texten
Åskådareyttrandefriheten. ochden brittiska TV-tittarevärna

fick rasande invandrarhopar och vänsterdemonstranterhur an-se
fredligt folk bar nationalsymbolen och plakat yttran-som omgrep

defrihet. Propagandachefen Webster exakt vad hanMartin visste
gjorde.

National
Front News

FOREIGN

MlLlTARY
OCCUPATION

..OFBRWAIN
rAND EUROPE

Antiamerikansk propaganda från National Front
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Svaga i Sverige

alltidoch fascistiska harNationalsocialistiska organisationer varit
1930-talet, dåföreteelser svensk politik.marginella i Inte ens

krafttiden, lyckades högerextrema partierlärorna låg i av egen
riksdagsmandat.endaerövra ett

Tyskland inträffadeför machtübernahmeVid tiden inazismens
Klyftan vidgadesturbulenser hos den svenska högern.delen

for-samlingspartiet och detdag Moderatamellan högerpartiet i
Ungdomsförbundmellt fristående NationellaSveriges SNU.

orienteradeantidemokratiska sigkonservativt organisationDenna
förLedningenfascistisk och nationalsocialistisk riktning.allt imer

partiordförandenframför allthögerpartiets riksorganisation,
medutvecklingen och brötArvid Lindman, ogilladeamiralen ung-

Nationellaombildade tilldomsförbundet, sig Sverigessnartsom
Nationella Förbund.bytte tillsedermera SverigesParti, namnsom

ungdomsför-demokratisktbildade dåHögerpartiet ett eget,
Lokaltungdomsförbundetbund nuvarande Moderata MUF.

fortsatte samarbetet med extremhögern underdock många år.
påstodfronderade högerriksdagsmän sitt parti. De1934 mottre

och längreriksdagens nationella intesig grupp"utgöra represen-
nationellanyskapelsen Sveriges parti.högerpartiettera utan

för detmandatperioden och kandiderade valetiDe uttre satt
fiaskoemellertid fullständigtValdeltagandet blevpartiet. ettnya

riksdags-för erövradenationella inteparti, någotSveriges som
de enda parla-avhoppade högerriksdagsmänmandat. Dessa ärtre

haftfascismsvensk eller någonsinmentariker nazism

Ständig splittring

nazismens/fascismens marginalisering iväsentlig orsak tillEn
flera, sinsemellan stridande,ständiga splittringdess iSverige är

führerkandidater.mellan olikafalanger och de vendettornaeviga
efter andralika välgäller äldre nynazismennazismDetta som

världskriget.
någorlundaEndast svenska högerextrema organisationertre av

Efter världskrigetandrabetydelse överlevde krigsslutet åter-1945.
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stod Svensk Socialistisk Samling kallad lindholms-SSS, även
rörelsen efter partiledaren Olof Lindholm, Sveriges Natio-Sven
nella Förbund Nysvenska rörelsen. upplöstes börjanSSS isamt av
1950-talet. för fortfarandeövrigaDe organisationernatvå 1998

tynande under icke heltexistens, oproblematisk inbördesen sam-
verkan.

Efter andra världskriget flertaletvinnlade högerextremasig
rörelser undan sådant, föromedelbart tanken tillatt stuvaom som
Tredje riket. Hakkors, hitlerhälsning, uniformer med höga stövlar
och klassisk, nazistisk rekvisita stuvades undan deni månannan
den alls begagnats tidigare.

befanns likaledes taktiskt svårhanterligAntisemitismen och
tonades ned. folkmord miljoner judar för-Nazismens sex
nekades.

bildades emellertid eller sektorganisation1956 en ny snarare -
Nordiska Rikspartiet den då SkåningenNRP 24-årige Göranav-

Oredsson. aktiv Lindholmsrörelsen gickAssar Denne, varit isom
försökteoch åstadkomma tradi-nazistparti iströmmenmot ettnu

uniformer,tionell stil med hakkors eller solkors Hitler-samt
hälsningar. till partiledaren undertecknades ibland med hellBrev
Oredss0n".

upprepade försökTrots till valdeltagande har detta riksparti
hittills aldrig hela riket. Under-i380erövrat än röstermer ca

och 80-talen uppmärksammades framföralltpartiet1970- genom
flera mycket aktiva medlemmars påtagliga benägenhet råka iatt

förklammeri med brott inklusiverättvisan mordgrova en
homosexuell Göteborg. återfannsi aktivister elit-Partiets iman

rikspartiets aktionsgrupper.organisationen RAG
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Rllll VÄRT|NTE LAND

NUBDISKA RIKSPAHHET

Folksocialism
dagNordiska Rikspartiet, istrider tidvis skakatharInre ännusom

Oredsson.ochleds AssarGöran Vera1999 paretav
Leif ochRAG-ledaren1980-talet hoppadeslutet LarssonI avav

efter bytteFramtid, några årbildade Sverigesorganisationen som
företräddeRiksfronten. organisationentill Den en mernyanamn

Till kvällstidningarnaVAM-liknande nynazism.aggressiv, uppgav
Gardet.avdelning,med väpnad Pårörelsen höll sigLarsson att en

försvaret.automatkarbiner frånmedståtadereportagebilder gänget
Östergötland.ochspridning Dalarnanådde iRiksfronten viss

avdelningarbildade särskildaskolungdomen ochförsökte nåMan
plagieradeOrganisationen iför nationalsocialister "-UNS.unga

Lindholmsrörelse, bl.a. begreppetmycket 1930-taletsochmångt
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"folksocialism. Hedemora och Borlänge fanns ungdomsorgani-I
sationen Dalarnas folksocialister.DUFS medlemskortetPåunga
fanns bilden liten dinosaurieunge, avslöjande,ingasötav en men
traditionellt nazistiska symboler eller slagord.

Riksfrontens verksamhet upphörde detta skrivsNår1997.
tycks Nationalsocialistisk med1999 Karls-Front, icentrum

kronatrakten, den enda de VAM-liknande, nätverks-vara av
bedriver egentlig verksamhet.någongrupperna som

Kamp invandringenmot

Redan sluteti 1970-talet hade somliga högerextremister börjatav
den politiska situationen och efter taktiskasigompröva se om nya,

tillvägagångssätt. makt och inflytandeAtt nå riks-Sverigesgenom
dag tedde undersig 1930-talet.svårare Väljarna villeännu ännu
uppenbarligen inte nationella" kundepartier,rösta som upp-
levas befryndade med nazismen.som

Samtidigt noterade folkligväxande opinion in-man en mot
vandringen. Danmark nådde GlistrupsI populistiskaMogens
Fremskrittparti sensationella framgångar med förkunnelse,en som

omfattade främlingsfientlighet. Rasistisk främlingsfientlighetäven
traditionellaingår i fannsnazismens frågan,tydligenHärrepertoar.

såväl ideologisk taktisk synvinkel passadesom ur som ett
nynazistiskt Likväl uteblev framgångenparti. medan Glistrup och
andra missnöjespolitiker nådde sensationella resultat både val ochi

Vanligaopinionsmätningar. väljare ville helt enkelt inte rösta
kunde uppfattaspartier, nazistiska.som som

bildades Svenskt,Sverige främ-Bevara BSS.1979 Denna gravt
lingsfientliga aldrigorganisation politiskt redanpartiett utanvar
från ämnad tvärpolitisk opinionsrörelse med uddstarten som mot
invandringspolitiken. medlemsbulletinenBSS Patrioten.utgav
Medlemmarna uppmanades sådana be-partier,röstaatt som
kämpade invandringen. komnazistpartierFörutom miss-rena
nöjespartier fleraFramstegspartiet harorganisationer använtsom

fråga för ESS-medlemmarnasinamnet val.
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rörelseParti eller

nybildade sådanaochsärskiltPolitiska organisationer extrema --
Väladminist-framställa självastunden sigtenderar i ettatt somena

diffust rörelse riks- elleristundparti, i nästa ettrerat mer som en
världsomspännande "nätverk.

usla eller val-medlemmar och ingamedorganisationerFör
självförtroen-fördet säkert hugnesamtredovisaresultat alls äratt

fram-rörelse,beskrivadet obestämt sig spontantatt som enmer
klenkan då,folkdjupet. Rörelsen genanttrots ensprungen ur

folkviljan denmedlemsnumerär, sigpåstå representera sanna
alltså.

organisationsstyrelse ochtraditionellinledningsvissaknadeBSS
kallades "kollegial ledning".laborerade med Mannågot, som

frontnationellskulle bli kärnan itänkte ocksåsig BSSatt aven
Brittiskainvandrarfientliga organisationer.olika nationella och

framgångarunder 1970-talet vissaNational Front, noteratsom
kontakter medföredöme. odladestundomåberopades BSSsom

och rasistiska organisationer iantisemitiska Europa.nynazistiska,

Sverigepartiet

BSS-medlem-flera de aktivabörjade emellertidEfter årnågra av
organisationsformer ochbestämdadrömma ettatt om mermarna

infördes. Allt oftarepartistyrelseTraditionelldistinktare ledarskap.
politisktombilda till regelrätt parti.möjlighetendryftades BSSatt

med dåvarandesammanslogs plötsligt Fram-BSSHösten 1986
bildades. organisationvarvid Sverigepartiet Någonstegspartiet

sedan dess.Svenskt existerar inte Demed SverigeBevaranamnet
främ-fortfarandeemellertidklottrasbokstäverna BSS etttre som

och plank.budskaplingsfientligt väggar
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GD GD

NATIONELL Jsonznzuurm-

VARNING

aIde®°YÅatema
FO//çpartiet

nösGIV EJ DIN

åt landsförrädarn .
valeti 1988.

Efter framgångarinitiala medlemsutvecklingen,i sprängdes
Sverigepartiet mindre behöllinre motsättningar. Enav grupp

fraktionpartinamnet. benämns dagi Sverigedemokrater-En annan
och det främlingsfientliga och "nati0nella lyckatsparti,ärna som

bäst i Valdeltagandet alltsedan andra världskriget. bekännerPartiet
till demokratin officielltsig och avstånd från ochnazismtar

diktatur.
val erhöll SverigedemokraternaI års1994 00014närmare rös-

kommuner Dals Ed, och EkeröI några erövradesHöörter. - -
fullmäktigemandat.

24



LINDQUISTHANS

lokalavdelningSverigedemokraternasdrabbadesEkeröI av
fickhelapartikassan.och bråk Detmotsättningarinresvåra ettom

för människorovfällande dommedrättsligt efterspel
kom-hoppats platser iSverigedemokraternahadeBorlängeI

Kandidater,misslyckades.Valetmunfullmäktige 1994. som nyss
Riks-dök stället hosValsedlarSverigedemokraternas istått upp

nationalsocialism ochbådeofficiellt bekände tillfronten, sigsom
måhändademokratiska övertygelsenverksamhet.väpnad Den var

övergående natur.av mer
skaffadeoch kommu-sigfick partiet 20 0001998 rösternästan

Sölves-utanför Stockholm,nal i Hanigerepresentation även samt
Trollhättan.borg och

blågul förpackningiterrorismAmerikansk

dökoch nynazismfrån amerikansk antisemitismTendenser rasism,
1980-talet. innebarundersvensk högerextremism Dettahosupp

och alarmerande.någonting nytt -
försporadiskaochUSA-kontakterna länge sällsyntavar

utpekadesrasblandade"svenska nazister. USADet som en
ochsvenska anti-Enstaka rasisterockupationsmakt i Europa.

Åberg, kontakterhade emellertiddäribland vissaEinarsemiter,
extremhöger höllKlux Klan. Svensk sigmed amerikanska Ku

förebilder.italienskatraditionellt med tyska och i någon mån
för Francodiktaturensefterkrigstiden förekom VissUnder vurm

efter kuppenSydafrikaför ApartheidsystemetsSpanien, samt,
Ulf HamacherChile. kring i Sverigesför Pinochets En1973, grupp

Svensk-Chilenska sällskapet.Nationella Förbund bildade
själsfränder gjordeinfluenserna från amerikanskaDe nya

och benägnasekteristiska, aggressivasvenska nynazister ännu mer
för tidigare.terrorism än

pseudo-påträffas egendomlig,amerikansk nynazismHos en
hak-från sådandekal visarreligiös inriktning. En t.ex.en grupp

been bornkorset, have again".omgivet Itextenav
RockwellLincolnnazistledarenamerikanske GeorgeDen

lägger här:såut texten

25



NYNAZISMEN FÖRTRUPP EFTERSLÄNTRAREELLER-

Adolf Hitlers lära den kristendomen för tid, Adolfochvårvar nya
Hitler själv den frälsaren, försyn,sänd den outgrundliganye av

för rädda kollapsandeingriper mänsklighet.troget attsom en
Hitlers och Tysklands korsfästelse helt medi överensstämmelsevar
denna outgrundliga makts ödesbestämda arbete. heller elvadeInte
hängda lärjungarna Nürnberg saknadei betydelse sammanhanget.i

hatade och fruktade föridén sedanDen två årmest tusen var
kristendomen, och den hatade och fördömdamest mannen
jorden anhängare blev bittert förföljda ochKristus.Jesus Hansvar
mördade de "goda, "känsliga" människorna, ochi Romav som

den solida, verkligheten.imperiet såg insågJag våratrygga att
dagars marxistdemokratiska värld utbrett romersktär ett annat

och dagensimperium antikensnazister kristna.att motsvarar

Rockwell själv blev aldrig nazistisk sköts ihjälHansmartyr. av en
partimedlem vid intern uppgörelse "National Socialistinom sitten
White Peoples Party.

Somliga amerikanska nazistsekter praktiserar tideräkning,en ny
Årfrån Adolf Hitlers födelseår skrivsutgår "IDP1889. 1999som

Jahr FührersDes 110.
särställning intar "identitetskyrkorna,En med stödsom av

avancerade Bibelspekulationer förnyat ochantisemitismens
andligarasismens arsenaler.

Identitetsteologerna predikar Paradiset idkade sexuelltiEvaatt
endast med Adaminte med djävulen. Denumgänge ävenutan

skall ha uppsökt henne gestalt. Resul-ipotentatensenare ormens
blev Adam biologisk far till densöner,tatet tvenne varav var ene

ioch djävulen till den andre.
bortfördesisraeliter,De babylonisk fångenskap,i utgjor-som

des och synnerligen Adams ättlingar, beskrivsvilkasamt av som
blonda och blåögda,vita, dvs. ariska.

Efter den babyloniska fångenskapen vandrade dessa förnorrut
befolka Nordeuropa, särskilt England och Skandinavien.att

det heliga landet blevi judarna enligtKvar identitets-som-
teologerna Hornpelles biologiska ättlingar, vartill deutgörs av
färgade folken, helticke klarlagda teologiska grunder, ofta
räknas förbifarten.med i
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Identitetskyrkornas uppgift människor nord-vitaär göraatt av
europeisk härkomst medvetna identitetsin Vårom sanna som

egendomsfolk.verkliga identitet, judarnaHerres En som uppges
ha ifrån dem.stulit

Hayden Lake Ohio finns identitetskyrkornas inofficiellaiI
högkvarter samfunden bekämpar emellanåt varandra livligt under

förräderi,ömsesidiga anklagelser judisk infiltration samtom
bristande ortodoxi förkunnelsen.givetvis Skaparensi KristiIjesu

kyrka Hayden hänger Hitlerporträtt hedersplats.i För-ett stort
funktionärersamlingens uppträder vid gudstjänsterna iförda

nazistuniform och automatkarbin. själv beskrivs icke-Jesus som
jude och arier.

Samfundet detingår terroristiska nätverk medi viss internatio-
nell spridning, kallas AmbitionenNations.Aryan är att ut-som
kämpa det ofrånkomligt, "renande" raskriget, skall sluta medsom

helvit, arisk de nuvarande del-nation iuppstår någonatt en av
nordvästrai USA.staterna

Kreativistens kyrka

religiös hatorganisation The Church of theEn Creatorärannan
f.d.TCOC, grundad Klux Klanmannen Klassen.Ku Benav

Sekten fältropetanvänder det kryptiskanågot RAHOWA som
skall uttydas här kyrkan"RAcial HOly WAr. Den angriper
kristendomen, utpekas judisk lära. villMan ersättasom som en
kristenhetens nuvarande gudsbegrepp med den hurvita rasen, nu
detta teologiskt skall till. Judar och färgade utpekas de vitassom
dödsfiender.

trosförklaringsekterns punkterna och deklareras:I 87

den dess biologiska och kulturellaVi vita7 äratttror rasen, arv
föremål för från rasliga dödsfiender: judar,våraangrepp negrer

slaggfolk.och
judarnakristendomen har upphov tillVi givit8 äratttror som

fiendeden dödliga förstört den civilisation ochvitasom rasens
fortsätter förstöra hela den vitaattsom rasen.
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fanns det svenska högkvarteretSmålands Taberg underI några år
för Kyrka med f.d. medlemmen Nordiska Riks-iKreativistens

Rydén ledare. Rydén har lämnatpartiet, Tommy som senare
början 1990-talet dömde Jönköpings tingsättorganisationen. I av

för folkgrupp. befannsRydén till fängelsestraff hets Rydénmot
för då trycktesskyldig ha tidningen Racial Loyalty, isprittatt som

överklagade hovrätt, emellertid be-Rydén tillSverige. Göta som
fängelse. fram tillstämde påföljden till fyra månaders Rydén var

därefter1980-talet aktiv pingströrelsen,mitten i sigägnarav men
finner judisk.bekämpa kristendomen, hanatt som

likhet traditionell odlas och vidare-med antisemitismI mer
utvecklas judiska världskonspirationer mot restenmyterna avom
mänskligheten.

IH

WHITE MANS

BIBLE

å AIVWIUIFUI.IILICHWSfit AA74EXFANSIDI:avSPIIVIVAI:TUITillADVANQIINTOITill WIIITIIACL
munou DIMENSKJNAL0 nunnan:Asix-noMINIIN romanA mv m ;mmA u;nuYIN SOUNDINVIIONMINT.A

ful:TOTALo rnuumm.rm:tunn.murrummi:vunna-rv:min: man;onnu namn.uu. w "Anu
D BENILASSSN.Eli.Fruit. Grå ulth:Cintu

bibel från The Church ofvite CreataorDen mannens
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Identitetsteologerna förkunnar hela världeni ståratt stort sett
under ockupation,judisk vilket skulle innebära djävulen bok-att
stavligen rasbiologiska avkomma.via sinregerar

judiska ockupationsregeringen benämns ZOGDen sv.
Sionistiska ockupationsregeringen. ZOGBegreppetövers.: an-

vänds europeisk, inklusive svensk,inom nynazism.ävennumera
Allt och alla nynazistiskt och/ eller antisemitisktinte ärsom
orienterade djävulensdvs. och judendomens red-ZOG:s,utgör
skap. polisenRegeringar, parlament, allmänhet ochi iFBI synner-
het, lärare och journalister alla de blirZOG:s ZOGär agenter.-
liktydigt med samhället.

amerikansk högerextremism finns tradition glödan-Inom en av
de hat och Washington", dvs.NationernaFörentamot mot

federalaoch den makten. Båda kontrolleras självfalletregeringen av
den världskonspirationen.ZOG judiska hari Regeringenstora,
restriktivt rasdiskrimineringingripit lokal Little Rock ochimot

federalaannorstädes. polisen emellanåt medDen ituFBI måste ta
Klan ochKlux andra och har utkämpat striderKu terroristgrupper

militär karaktär förskan-nynazistiska sekter,närmast motav som
befästa läger. Tragedier utspelades Rubysig i platsersat som

Ridge Idaho och polisen stormade, varvidi i TexasWasco när
sekterna erhöll antalett martyrer.

hatet federalaoch myndigheter kännetecknarMen inteFNmot
enbart identitetskyrkorna och nynazistiska sekternågra åter-utan
finns hos mindre populistiska organisationer.även extrema, mer

dela hatobjekt med etablerade, mindre våldsammaGenom att mer
ultrahögerkretsar, kan de bisarra identitetskyrkorna och nazi-
sekterna undvika fullständig isolering.

Amerikanskt harmageddon

oundvikliga raskriget likaDet centralt identitets-motiv iär ett
kyrkornas föreställningsvärd Uppenbarelsebokenssom
Harmageddondrabbning hos fundamentalistiska kristna sekter.

fallenslutgiltiga striden båda mellan Guds ochDen istår Satans
härskaror, mellan ochgott ont.
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"survivalists" hålleröverlevnadsfantaster ellerskarorSmå para-
ibland befästaochensliga avkrokarmilitära övningar i upprättar

med bunkerliknande byggnader.läger
ointresserade, indivi-politisktsurvivalisterMånga är extrema

föreställningarromantiskavågenideal ochdualister med gröna om
ranchförskansade isigpionjärtiden. Gruppen Freemen, ensom

ochbetala skatthasigansågMontana våren 1996, vägrarätt attatt
efter de erkänner siglagarna, då inteöverhuvudtaget sigrätta vare

harden federala makten.samhället eller De uppträtt rätts-som
olika myndig-stämningsansökningarmed otaligahaverister mot

eftersträvarhögeranarkister,hetspersoner. slagsEtt ettsom
införförbereder den kom-liv law och sig"outrent, naturnära
från de under-världskatastrofen, skall skiljasmande då de starka

Hells angels ochanvändsmåliga. lawBegreppet "out även av
klan-undan samhälletdrar in iandra kriminella sigMC-gäng, som

maffialiknande brödraskap.eller

"Gör-det-självterrorism"

postordertillhandahållsflora survivallitteraturrikhaltigEn perav
hur händigefinns grönavågen-böcker denoch via DärInternet. om

regelrättalikavälbygger blockhus material platsenett somav
fabricera brevbomber,konsten slåss med kniv,handledningar i att

förljuddämpare skjut-tillverkablanda gift och sprängämnen samt
Arsenal, TheBond, TheThe AnarcistPoor Mans jamesvapen.

Advanced Arsenal, Homemade SemtexAnarcist Semtex är ett
Handgrenades dessa hand-Expedientplastiskt sprängämne,

förlagsreklamenenligtlika effektiva de militära,ärgranater som
sabotagehandböcker.titlarnågraär

med kultstatus hosThesärställning Turner DiariesintarEn
bokenFormelltsåvälultahögerkretsar i USA Europa. är ensom

fiction.politiskskönlitterär framtidsskildring, scienceen
Macdonald döljerförfattarpseudonymen Andrew sigBakom

verksamhetaktivist med i ameri-William mångårigPierce, en
kanska nazistsekter.
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The Turner skildrar hurDiaries underjordisk terroristgruppen
inleder kampen bombattentatZOG kongressenmot motgenom
och andra demokratiska institutioner. FBI-poliser och misshagliga
journalister mördas. skildringen har karaktär detaljerad hand-av
ledning i terrorism. kan goda grunder misstänkas förRomanen

ha del kretsar,inspirerat ivriga det "ofrånkom-att atten som anser
liga revolutionära raskriget bör påskyndas. BokenZOGmot
cirkulerar skandinaviskai nynazistkretsar. har sålts ViaDenäven
Riksfronten och sedan tillbaka utlovad i svensknågra årär över-
sättning.

april sprängdes mycket kraftigI laddning bili i1995 en en
Oklahoma utanförCity kontorshus, där federala myndig-ett stort
heter hade lokaler.sina människor dog. Dådet hadeDrygt 180
kusligt detaljerade likheter med handlingen Thei Turner Diaries,
där högerextrem kallad The Order inleder krigetterrorgrupp,en

den federala makten med bilbomb. krigsveteranen27-årigemot en
Timothy McVeighmed och kamrater dömdesJames såett par

försmåningom Oklahomai Samtliga hade anknyt-City.attentatet
ning till högerextrema privatmiliser, tillkommit syftei attsom

medborgarnas frihet korrupta, maktfullkomligavärna ochmot
landsförrädiska federala myndigheter. samband medI rättegången
framkom McVeigh hade läst The ochTurner Diaries välatt var
införstådd med bokens föreställningsvärld.paranoida

skildras hundratusentalsI massavrättning ickeromanen en
rasförrädare.vita frånRasisterna The Order inledersamt ett

globalt raskrig avfyra erövrade kärnvapen israeliskaatt motgenom
städer, varvid York utpekas judiskt och kärnvapen-Newäven som
bombas.

svenska terroristinriktadeDen "W/erwolf Göteborgigruppen
försöker utskick urskuldai bakomgärningsmännen bombdådetett

Oklahomai med påståendenCity attacken enbart riktadattom var
abstraktionen och federalaZOG inte människor. Demot mot

myndigheterna anklagas för avsiktligt ha byggt daghem ochatt
fritidsanläggningar kontorslokaler försina barn skullenära att
finnas offrenbland vid eventuell terroristattack:en
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rättfärdigar deraspropaganda ochdöda barn braBilderna är egnaav
2befolkningen.den vitaövergrepp

motståndarisktVitt

affischer förflygblad och Vittdök enklaFörsommaren 1991
amerikansktBilderna hadeAriskt Motstånd i Sverige.VAM upp

döma.och uniformsdetaljeremblem attvapen,ursprung av
dessutom direktöversättningOrganisationsnamnet avenvar

med iamerikanska White Resistance WARAryan ursprung
kabel-TVväladministrerad medKalifornien. mycketWAR är egen
stundomolika,framför kontaktorgan mellanoch fungerar allt som

ochrasistiska rörelserstridande, högerextrema, i USAsinsemellan
inledde således paradoxaltLedaren Tom MetzgerEuropa. ett sam-

Farrakhanfärgade och Louismed den antisemitenarbete rasisten
of Samarbetet uppskattasIslam.och dennes Nationorganisation

identitetsfilosofintillmed anknytningallainte vita rasisterav
frånfick redansvenska VAM-organisationenDen starten

från ameri-terroriströrelse enligtkaraktär mönster en annanav
Bruders Schweigen.med det tyska FBIkansk organisation, namnet

efterför The Order terroristgänget ikallar emellertid sekten roma-
vanligtvisvarförThe Diaries, organisationenTurner numeranen

och media.både myndigheterbenämns så av
och andraförsökte finansiera både extremist-The Order egen

föroch byggdesystematiska bankrånverksamhet medgruppers
för medträningsläger terrorister in-den sakens skull upp egna

ochstruktörer allt.
för mordför delssnabbt känd dels bankrån,Sekten gjorde sig

Themeningsmotståndare. Vidfärgade och razziorjudar, mot
politiker, poliser ochdödslistor journa-Order beslagtog FBI

döds-skullesamtliga organisationenslister, avrättas avsom
patruller.

2 Sverige,Nazismen i 305.Lööw, s.
3 Extremhögern,Lodenius, StiegAnna-Lena Larsson, 158, 182.s.
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bildauppmanade lokalasina sympatisörerSverige VAMI att
skulle hemlig, väpnadOrganisationenVAM-grupper.l vara en

motståndsrörelse den judiska ockupationsmakten ZOG.mot
superhemlig, under-kan knappast åstadkommaNu man en

jordisk kreti och pleti bildarörelse att att mot-uppmanagenom
ståndsgrupper granskning. hade hela tidenVAMnärmareutan

problem med sekretessen, hanterades amatörmässigt.svåra som
följde från The Order ochaktivister exempletVAM:s unga

försökte finansiera verksamheten med bankrån. sådant begicksEtt
förFöreningsbanken härjedalska Vemdalen, vilketi VAM-

ledaren fängelse.Klas Lund dömdes till årssex
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själv underjordisk motståndsrörelse "den judiskaVAM sig motser ensom
ockupationsmakten" kallas ZOGsom
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efterVAM-medlemmar tämligen omgåendeTre rånett motgreps
postkontoret Söderbärke Dalarna. Ludvika konstaterari i tingsrätt

samband med domen:i

tilltalade och utförandetde vid planeringen gärningen visatAtt av
påtaglig valhänthet och oskicklighet får tillskrivas deras bristan-en

de intellektuella förmåga.

litet Ludvika Ludvika Skinheads anammadeiEtt VAM:sgäng - -
budskap centralaoch ombildade till lägenhetsig iVAM-grupp. En
Ludvika hyrdes falskt för kommandeanvändas basi att somnamn

tycks tidigt stadium ha blivit föremåloperationer. Gruppen ett
för ordningsmaktens diskreta Vid polisens tillslagintresse. på-
träffades och och säkrades förbevissprängämnen attvapen

planlagt bankrån Fredriksbergi Dalarna.i Tingsrättenettgruppen
dömde fleråriga fängelsestraff.till

utanförVid inbrott polisstation Lidingö Stockholmien
lyckades VAM-medlemmar stjäla tjänstepistoler.SigSauer36 nya

publikationer manade sekten till dåvaran-VAM:sI attentat mot
de rikspolischefen familj, därförEriksson och/ eller dennesBjörn

polisen haft oförsyntheten medlemmar begåttgripaatt att som
bankrån, inbrott och andra brott.grova

verksamhet avklingade sedan aktivadeVAM:s merparten av
medlemmarna hamnat sida gallret.rätt av

fängelserna försökte de här yrkes-nynazisternaPå värva
i kriminella kampen tidning publiceradei ZOG. VAM:s Stormmot

frånutsmugglade brev medlemmarna bakom galler. Breven
avslutades konsekvent med namnunderskrift tilläggetsamt
krigsfånge hos ZOG.

Under de verksamhet varade hann de fåtaliga med-år VAM:s
lemmarna skyldiga till 20-tal brott. ochsig in-Rångöra ett grova
brott inbringade avsevärda belopp till verksamheten.

Gula korset nazistisk verkar för styftetorganisationär en som
själsfränder fängelse.bistå politiska hamnat iatt som
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Svenska varulvar

Werwolfmed ambitioner iEn VAM Göte-ärgrupp samma som
borg. Werwulf ordet för alluderardet tyska varulv. Sannoliktär

Werwulf,den tyska organisationenorganisationsnamnet som
inför sammanbrottet Varulvarna skulle bedriva1945.sattes upp

underjordisk, efterväpnad kamp de allierade nederlaget.mot
organisatoriska eller personella band mellan tredje riketsNågra

varulvsgrupper och de nynazistiska kretsar dag kallari sigsom
finnsvarulvar knappast.

stencilskrift från göteborgska Werwolf innehåller rörelsensEn
handlingsprogram:

kamrater, då det dags aktivera kommando WERWOLF,är att
striden kan början.sinta

förhållit har planlagthar längepassiva,Länge oss nog
förkommande aktioner, länge har samlat styrka och modnog

det komma skall. kampen, ledningen allaiKamratersom ger er
FÖRGÖR!följande order: HANDLA, KROSSA OCH

tillfredsställandekamp skall resultat, skallvårFör ettatt ge
fienden,alla slå till direkt den STATSMAKTENmot stora

åklagare, domare, polisman, journalister, kollabore-Politiker,
kronofogdar,rande domstolar, polisstationer, åklagaräm-artister,

beten, skattemyndigheter, fängelser, tidningsredaktioner m.m.
nämnda objekthär mål.Dessa ärovan era

efterdessa skall slå till hårt och skoningslöst, skallMot enen
efter varulvarna kännerde fällas, byggnad byggnad skall ödeläggas,

blod.vittring av
effektivtderas maktapparatur förAnvänd påatt etter av egen
med hjälpoch givande krossa kräken. Lokalisera polismannensätt

honom.Skattemyndigheten, uppsök honom och elimineraav
Bjud herr åklagaren nattlig hemvisit, försåtsminera hansen

ochbil, hans Överdådiga villa småbitar, pulverisera hans livisprång
stoft ochtillexistens atomer.

ÄRKAMRATER KAMPEN, KAMPENS TIMMA SLAGEN.I
ORDER: AKTIVERA KOMMANDO WERWOLF!
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anbefaller Werwolflämpliga sabotageobjekt särskilt kemi-Som
kalie-industrin, den länken".svaga

har flertal bl.a.Exempel detta i majgånger, 1992,sett ett
glasfabrikdå kbk gasoltank utplånade hel Emmaboda.i Ja,7en en

finns fruktansvärda krafter hämta detta område.det inom Föratt
innehållan-ytterligare exempel, rämnade cistern1989att ta ett en

fråndes ammoniak, km Jonavai Litauen. 40 OOO7 OOO 5ton
hast hem förskräckslagna tvingades all lämnainvånare i sina attatt

faktafly giftiga och dödsbringande Med dessaundan den igasen.
finnshuvudet, betänk det Karlskronai gånger så3 storatt en ca

endast km från stadens Skrämman-ammoniakcistern, centrum.en
de, inte sant

Sundsvall, Gävle,Ytterligare antal kemiska anläggningar iett
och HelsingborgSödertälje, Falun, Borlänge samt transporterna

från rekommenderas sabotagemål.till och dessa industrier som
Stencilskriften innehåller dessutom illustrerade handledningar i

rörledningar ochkonsten mordbränder, cister-sprängaatt starta
hålla avstånd med hemgjorda,polisen improvi-attsamtner,

splitterbomber. amerikanskaserade På mångasättsamma som
Werwolfinriktning har utvecklat"survivalister med nazistisk även

gör-det-självterrorism".slagsett

förkunnar varulvarna:Avslutningsvis

revolutionär kan allt kostaOch till minst sigsist, någoten av
samvetsbetänkligheter.medlidande eller andra naiva

HANDLA NU!

Vapenrånet i Falun

begicks vid Dalaregementet ivapenrånHösten 1994 ett avancerat
kasernvakten påträffadeFalun. Vaktpatrullen mitt i natten enur

beväpnadcivilklädd kasernområdet.inne Mannenperson var
ochautomatkarbin. vaktsoldaterna anropade honommed Nären
kändehade all uppmärksamhet riktad den beväpnademot mannen,

dem.de plötsligt hur trycktesgevärsmynningar i Deryggen
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värnpliktiga tvingades lämna ifrån automatkarbiner,sig sina egna
försvannomedelbart med.gärningsmännensom

polisen och dömdes försmåningomVapenrånarna sågreps av
förundersökningenVid framkomvapenrån. gärningsmännenatt

funktionärermedlemmar och den VAM-liknandei organisa-var
Riksfronten.tionen dem "ortgruppsledare" medEn en termav var

från 1930-talet iMora.anor
RiksfrontenBåde och nedlagda. Nationella AlliansenVAM är

likaså. försTraditionerna vidare Ariska Brödra-av grupper som
skapet och Nationalsocialisk Ariska brödraskapet startadesFront.

fängelsevistelse.under derasnynazister hanågra Gruppenav anses
förbindelser med den mycket brittiska sekten Combataggressiva

föråtalades medlem brödraskapet haSommaren18. 1998 atten ur
brevbomb till Laila Freivalds.justitieministersänt en

"Tredje positionen"

Vissa beröringspunkter med föreligger,vänsterterrorismen när
förklararrevolutionära ultrahögersekter samhället totalt krig.

Baader-Meinhof/Rote-Arméfraktion bildades besvikna,av
desperata vänsterrevolutionärer dåvarande Västtyskland,i som
börjat den allt avgörande proletära revolutionen,inse att stora, som
ultravänstern länge drömt aldrig skulle bli verklighetså iom, nog
Västeuropa.

Sannolikt finns motsvarande förhållningssätt hos ivriga rasister,
fascister och nationalsocialister, börjat betvivla derasattsom
rörelser skall tillväxa ochnågonsin lyckas åstadkomma Macht-
übernahme, revolution" eller politisktvit åtminstone ett genom-
brott.

Redan under 1950-talet började fascister befaraitalienskaivriga
det nyfascistiska Sociale Italianopartiet Movimento MSIatt

valframgångar skullealdrig blivissa någonting äntrots annat ett
stabilt, medelstort, allt konservativt parlamentet,parti i vilketmer
det fortfarande är.

ofta flygelpartier till och högerinom tillSom så vänster upp-
stod allt skarpare mellan fundamentalister ochmotsättningar
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fraktioner nyfascism.realpolitiskt sinnade italiensk MSImer av
utvecklades till högerparti med del missnöjespolitiska, "små-ett en

drag. och hårdföra nyfascisterna bildadeborgerliga iivrigaDe
1960-talet kamporganisationen Ordinomitten Nuovoav

Mussolinitidens fascistiskanyordning, anknöt till vissasom av
förordade antiamerikansk ochvänstertraditioner. anti-Man en

kapitalistisk nationalism med demokratins störtande högtsom
indelades under-prioriterad målsättning. Rörelsens aktivister i

medlemmar.jordiska celler treom
hänsynslösa hoppades aktivisterna kunnaGenom attentat

försätta sådant den italienska demokratinnationen i atttrauma
förväntades genomföra statskuppbröt Militären ensamman.

ungefär Chile 1970-talet och avskaffa demokratin,i närsom
alltför Därefter fascisternaanarkin börjat bli outhårdlig. skulle

förtillvälla makten, eventuelltsig sig isättaatt spetsengenom en
folklig befrielserörelseoch den militärjunta,motprotest- som man

befrielserörelsensjälv frambesvärjt. välterroraktioner Närgenom
fascisternaskulle ha total makt samhället.juntanstörtat över

Baader-MeinhoffilosofiParallellen till decenniers på-ärsenare
västtyska försökte med våldsdådtaglig. röda, sinaterroristernaDe

demokra-till sådana, totalitära motreaktionerstaten attprovocera
framstå chimär. denna hårda polisstat skulleskulletin Motsom en

nyväckta, revolutionära vrede, desedan rikta sin varpåmassorna
vrede ochrevolutionära kommunisterna skulle kanalisera denna

makten.erövra
tredjefascistiska/ nationalsocialistiska kretsar talas iblandI om

maktpolitiskt begrepp. Ultra-ideologiskt,positionen", är ettsom
revolutio-högern uppträder här med ambitionen utveckla ettatt

planekonomi liberal kapi-alternativ till såväl socialistisknärt som
talism.

för vänsterrevolutionärerdessa kretsar svärmisk beundranI är
Khadaffioch Fidel eller heltChe inteCastroGevarasom --

ovanlig.
väpnade revolutionära cellernaorganisation De NAREn ny

för nyfascis-avlöste slutet 1970-talet Ordning tillhålli Nyav som
tiska terrorister.
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Väpnade bankrån, antal bombattentat, mord poliser,ett stort
mord åklagare återfanns snabbt rörel-terrorismen iutrettsom

syndaförteckning.sens
kraftigsprängdes laddning centralstationenaugustiI 1980 en

Bologna. människor dog. skadades.i 25085
försatteheller detta illdåd samhället sådantiInte trauma att

demokratin nyfascistiskabröt terrorismenDensamman.
kulminerade med Bolognaattentatet därefter.och avklingade

Mycket tyder emellertid Ordning, och andraNARNyatt
fraktioner nyfascism fungeratitaliensk idégivare förav som
revolutionära nynazistiska rörelser både ochi USA.Europa

Svårhanterligt judehat

Dödslägrens Vidrigheter avslöjades Nazismens anti-våren 1945.
folk-blev politiskt omöjlig. väljare tilltalassemitism Ytterst av

mord miljoner människor. intervjuad, äldre svensk nazistEnsex
förklarade för journalisthögskoleelever 1970-talet, att

blivit "opraktisk.antisemitismen
politiskt valrörelse utlovar antisemitisktparti, iEtt ettsom en

folkmord, fiasko.naturligtvis riskerar partiled-Dessutomgör
förvälförtjänt åtal hets folkgrupp.ningen mot

folkmordHitlers utlovade med industriellaInte NSDAPens
metoder valkampanjer och förintelsen30-talen.i sina När1920-
pågick under andra världskriget anbefallde sekretess kringregimen
vad pågick. till fram-tal oktoberSS-män i iI Posen 1943ettsom

folkmordetställde Heinrich Himmler ärofullt kapitel iettsom
historia, emellertidvilket behandlas med diskretion:vår måste

emellan detta helt öppenhjärtigt offent-Oss intemå nämnas men-
ligt: den tvekade den pliktprecis juni inte30 göraattsom som
ålades felatställde kamrater hade och skötväggenmotoss, som
dem, har aldrig det och aldrig dettakommerså nämnanämnt att

tänker judarna, den judiska-jag utrotningenutrensningen av av
de saker, det lätt talainteDet om..."Denär är attrasen. en av som

judiska blir det och genomförutrotad vårtärrasen program,
det"... flesta vad det betyder hundra likDe måste närvetaav er
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varandra. hafemhundra eller ligger bredvideller Att stått uttusen
fortfarande anständiga människor,med det och samtidigt vara

ärofullt kapitelhar hårda. idet det vårgjort Detså ärär ettsom oss
skrivasflhelleraldrig har skrivits och kommerhistoria, inte attsom

skulle onödigtvisTyska intesamveten oroas.
Även tillättalade utrotning sig 1930-ogärna öppet omom man

dag fullstän-emellanåt uttalanden,och 40-talens inazister ärsom
Svenskomöjliga. Engdahls Opposi-digt politiskt organisationPer

följande krav:drevtion

mindervärdiga raselement. Alla sådanaSterilisering personer,av
ha bevisligenärftliga sjukdomar ellerbärare svåraäro somavsom

fortplanta sakarvsanlag förhindrasbrottsliga sig. Sammamåste att
invandrade land, ochsådana elementgäller i vårtäroäven somsom

sakna möjlighet till arbete,grund dålig nyttigtvarje t.ex.rasav
tattare.

Äktenskapsförbud med utomeuropeiska visar sig,Det attraser.
varandra mycketmellan sådanauppblandningen äroraser, som

härHalvbloden Amerikaalltid leder till dålig avkomma. iolika, äro
Äktenskapsförbud därför utfärdas förtalande exempel. måsteett

tillhörasvenskar och vilka ickeäktenskap mellan europe-personer,
judaroch mongolergäller baraisk inteDetta ävenutannegrerras.

folkoch andra orientaliska

utomeuropeisk" eller "icke-farligt mångtydiga begreppetDet
dagar mildare tilleuropeisk används ivåra som en synonym

"färgad".

Sterilisera judarna

Åberg tiderna kvantitativtåtminstoneEinar Sveriges genomvar
antisemitiske aktivframträdande publicist, i Sveriges Anti-mest

enligtkampförbund. skulle den förste dömdesjudiska bliHan som
Åberg"folkgrupplagparagraf förbjuder lexden Hets motsom

4Hofer, 114.s.
5Engdahl, skall krossas.Kommunismen
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varför han fortfarande stundom "nationalsocialis-omnämns som
Åbergsmåskriftentisk judarna och moralen", vädjarmartyr". I

för följande:till riksdagen politiskt stödom

befrielse judeväldettillVägen är:ur
Omedelbart spärrande för vidare judeinvasion.1 gränsernaav
Erbjuda härvarande hel- och halvjudar manliga och kvinnliga2
före efter habestämt datum lämna landet sigatt ett att avsagt
svenska medborgarskap.sitt

efterhel- och halvjudar manliga och kvinnliga, dettaDe3 som
fortfarandedatum här, ha därmed lämnat medgivande tillvistas sitt

steriliseringundergå omedelbaratt

folkgrupp,Spridandet sådana budskap innebär dag hetsi mot ettav
lagbrott rendera fängelsestraff. Vidare skullekan utövarensom
sannolikt rasistiskt och antisemitiskt motiverade krav sterilise-

äktenskapsförbud med politisktoch dagar liktydigtring i våra vara
självmord för ifråga. Nutida har tillgång till facit.väljarepartiet

förAuschwitz konsekvens väl kändantisemitismens äryttersta- -
de flesta.

nödgas således hantera judehetsen taktisktDagens nazister
annorlunda gårdagens. Dock judehatet blir stundomän ny--

de glömmer denövermäktigt alldelesnazisterna så temporärtatt
finesser.politiska taktikens krav och Vid demonstration ien

svartuniformeradeAlingsås den april vrålade således30 1994
talkör till trumvirvlars ackompanjemang:nynazister i

makt, judeslaktVit

frånTilldragelsen dokumenterades TV-team Sverigesettav
Television.

Åbergjudarna6 och moralen, 45.s.
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förnekasFörintelsen

taktikenEfterkrigstidens tillämpar vanligtvisnazistpartier att
förneka förintelsen judemord helt enkeltblankt Hitlers påstås-

inträffat.aldrig ha
för försäkrar såledesLedaren svensk nazistsekt ryssaratten

uppförtoch hemlighetoch amerikaner i störstagemensamt
och efterandra dödsläger med alltAuschwitz och massgravar

syfte Hitlerkriget misskreditera Tyskland och komprometterai att
äldre, socialtoch nationalsocialismen. naziledareDenne är en

och skinhead medvälanpassad inget tonårstrotsigtperson
identitetsproblem.7

konsekvent förintelsenAndra, utmålarantisemiter "ettsom
tillkommet syftejudiskt propagandanummer", i att storapressa

Schmidttyska folket. medskadestånd TV-intervju IngemarIur en
således Engdahl:Per1992 säger

eftersomsiffran har betydelse den liggermiljoner visssex en
grund för skadeståndsanspråk.till

förintelsenutskick från Nordiska Rikspartiet såI omnämnsett
här:

påhittad och denhela ingentingDet är annat, menen grym saga
har miljar-judarnas makt folks och densinnentjänar över pressat

från det tyskader och miljarder "gottgörelsepengariåter arma
folket

finner detmåhända gamlaVissa, naiva, nazisternågot stammen,av
Führer skulle ha kunnat begåhelt otänkbart deras storslagne ettatt

förintelsen. Andra nazistiskasådant illdåd veteraner, varavsom
ochmed förflutet både bekräftar judeutrotningen isomliga i SS,ett

fortfarande försvararenstaka fall den.w
således förintelsen.talar otaktNazisterna i om

totalförneka förintelsen vinner nynazisternaGenom att uppen-
fördelar. kan lättare väljare.bara taktiska vanligaDe nå Om man

7 uppgift till förf.Muntlig
8 Nazismen i Sverige,Lööw, 330.s.
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lyckas uppfattningenbibringa judemordensinnen ärattunga en
judisk propagandalögn" försvinner för somliga de moraliskasvaga

hittills hindrat deras anslutning till organisationerspärrar, som
med judehets allt medMan umgås ogärnaprogrammet. trots
folk, försvarar massmord.som

Förintelsen vedervärdig faktiskt förmåttden.så mångenär att
högerextremist, och antidemokrat avstånd frånrasist nazis-att ta

antisemitiska Förintelsen benägenheten församtmens program. -
tenderar frånisolera höger-terrorism nynazismenatt annan-

extremism.
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förintelsen och revidera 1940-talets europeiskaförenklaAtt
försåledes taktiskt angelägethistoria nynazismen givetvisär samt

nationalsocialistiska och fascistiskaför äldre, Övervintrande
organisationer.

systematiska förnekelsen.under 1950-talet inleddes denRedan
officiellt historiskbenämns revisionismFenomenet utövarna.av

skall revideras, dvs. skrivasHistorien om.
skrifterna miljonernade första deEn "Myten sex avvar omav

Jordan. publicerades denbrittiske Colinnynazisten SverigeI som
följetong Nordiska Rikspartiets stenciltidningar.i Några år senare

bluff Arthur"Tjugonde århundradets amerikanenkorn Butz.av
Richard Verallbrittisk aktiv Nationalantisemit, i FrontEn --

pseudony-underverkligen miljoner judarskrev boken "Dog sex
Dalarna ochRichard Harwood. gymnasieadjunkt iEn enmen

skriften tillmellanstadielärare Stockholmstrakteni översatte
försökte bilda förlag, Levande Jord, skullesvenska och ett som

skolaföreningarna, vilket emellertidboken ochprångla via Hem-ut
till massmediamisslyckades, då saken läckte ut

publicerar emellanåtRobert sig iFaurrissonFransmannen
nynazistiskaärende och har inbjudits till Sverigesamma av

föreläsareorganisationer i ämnet.som
akademisk titel,med hög, vilketoch Faurisson ståtarButz

professorer. Docksäkert Båda inte iimponerar många. är
förintelsenrimlig anknytning till och andra världs-medämnen

professor konstruktionsteknik.kriget. datorexpert ochButz är
litteraturhistoriker. dem sig sittFaurisson Ingen rörär av

förnekar förintelsen.vetenskapliga fackområde, då de

förbrödrarJudehatet

Närradiostationen Radio Islam Stockholm med Ahmedi Rami
kraft vidoch drivande har länge sidanprogramansvarigsom av

traditionell judehets predikat den "historicrevisionistiska synen
förintelsen, folkmord förnekas.där nazismens

9Lindquist 86.s.

44



HANS L|NDQU|ST

officer ochf.d. marockansk sigAhmed Rami är uppger vara
kuppförsök kungefter misslyckatflyktingrevolutionär motett
revolten Marocko harmedverkan iiregim RamisHassans 1972.

ifrågasatts.emellertid
harinleddesRadio Islams sändningar RamiAlltsedan 1987

bundsförvant tillframstått omhuldad, ideologisktidvissom en
Nazistiskaoch organisationenolika antisemiter.nynazister

ochförlag för vit-maktmusikdriverNordland, utgerett ensom
myckethar undermed ipåkostad tidning 1998samma namn,

Ahmedomskrivit och Rami iuppskattande ordalag intervjuat
publicerats Internet.texter, som

tillAhmed programansvarigdömdes Rami måna-1989 sexsom
Sändningstillståndet drogsfolkgrupp.ders fängelse för hets mot

sändningstillstånd och Radio IslamEfter utfärdadesin. år nyttett
förklaradeverksamheten. december Ramiåterupptog I 1991 att

ocharabvärlden,han Hitler både i ivälkomnar i Europaen ny
västvärlden".

afrikansk invandrarefinna märkligtdetmåMan att somen
eljest hetsarAhmed storfavorit kretsarblivit iRami motsom

ochflyktingar och stundom"utomeuropeiska råenexponerar
osminkad rasism.

förmågadokumenteradhar emellertid iNynazister atten
rasfrämlingar", desamarbeta medantisemitiska ärenden som

föraktar och hetsareljest både mot.
Johnbåda brittiska nazistledarnaförsökte de1960-taletPå

samarbete medJordan inleda antisemitisktTyndall och Colin
för saken.egyptiskt ekonomiskt stödoch utverka EnEgypten

sända antijudiskinternationellt skulleradiostation vatten
bestridaVidare skulle Egyptiska utgivnings-propaganda. staten

antisemitiskaprotokoll och andrakostnaderna för Sions vises
klassiker upplagor.i stora

bådakännedom. nazi-emellertid tillSaken kom Depressens
kalla hem denledarna hamnade inför och måsteEgyptenrätta

kontaktman. Decenni-Londonambassaden,attaché vid ageratsom

l° 65ff.hatet,Det eviga s.
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efter andra världskriget begripligtnazismennärmasterna var nog
måttligt populär Storbritannien."i

förbrödrarJudehatet understundom. alltid.inte sinMen I stora
bok Helénenazismen exempel svenskaLööw rasistersom ger
vånda samarbeta med arab och "ickevit Ahmedöver att en som
Rami.

Kristen antisemitism

former anglosaxisk kristen influerarSäregna antisemitismav
svensk och europeisk sedan 1980-talet.nynazism skildrasDetta i

särskilt kapitel. kort översikt det kristna judehatetsEn överett
idéhistoria skall här.göras

Medeltidens kyrkliga inkvisition förföljde alla religiösa avvikare
inklusive judarna. Judendom kätteri.sågs som

Vid lateransynoden beordrade Innocentiuspåven1215 III att
judiska trosbekännare skulle bära särskilda, gulfärgade kännetecken
till klädedräkten.

Såväl ryska kyrkan den romersk katolska uppmuntrade ochsom
inspirerade till dvs. judeförföljelser. Efter reforma-pogromer,
tionen antisemitismen Lutherprotestantismen. Martinövertogs av
skriver judarna:om

förtjänarjudarna det straff. börDeras jämnassträngaste synagogor
med marken och deras hus brännas. kan boDe zigenarna isom
tält.

Vid efterNürnbergprocessen andra världskriget försökte Julius
försvaraStreicher hänvisasig till Luther,Martin särskiltattgenom

reformatorns bok judarnasista och deras lögner."Om härSå
kunde Luther uttrycka sig:

du käre kristne, du djävulen ickeDetta må harnästveta att en
bittrare, giftigare, häftigare jude.fiende äktaän en

l Sastamoinen i Nynazism.
Z Chaarlesworth, 127ff.s.
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varvadepropagandatidningStreichers antisemitiska Der Stürmer
judiska ritualmord ochLuthercitat med skrönorantisemitiska om

kvinnor.kristnasexuella övergrepp unga,
katolsk och protestantisk, kristenortodox anti-Såväl som

först främst brutal, religiöstid handlade ochäldresemitism i om
jude,handlade den rasism.intolerans. inte EnDäremot om som

och låtit döpa räknades vanligtvistill kristendomen sig,övergått
fullvärdig, församlingsmedlem.kristensom

under 1800-taletsblir modetRasistisk antisemitism över-
medsärskilt samband pangermanismen.spända nationalism, i Mot

folk ställdes judarna,germanskaEuropas utgöraantogs ensom nu
ditmänniskoras biologisksärskild, semitisk", i mening, även

araberna räknades.
förknippade medoch antisemit intimtsemitBegrepp ärsom

rättvisande därförspekulationer.rasbiologiska1800-talets Mer är
kristnaframför allt teologiskt motiverade,kalla den äldre,att

teoriplanet riktarför antijudaism, då den sigantisemitismen
religionen.den judiskamot

etniska talaråsyftas dagMed isemiter ettgrupper, som
geografisktharspråk och/ eller isemitiskt gemensamt ursprung

Mellanöstern.
Även judarna skullebetvivlade emellanåtHitler utgöraatt en

faktiskt:skriver hansärskild människoras. sittI "testamente"

judisk verk-för enkelhetens skull begreppetanvänderVi ras". I
finns sådant "dengenetisk synpunkt ingentingligheten och somur

rasenjudiska

"Djävulens barn"

antisemitiskaochamerikanskkapitlet nynazism, rasismI om
därbisarr kristen" antisemitism,"identitetskyrkor" beskrivs en

baraförenas judarna därantijudaism med interasism. somses
bokstavligtdessutomanhängare ickekristen religion utanav en -

köttsliga avkommaoch rasbiologiskt djävulenssom-

u Hitler 55.s.
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Försöken koppla ihop judarna med djävulen gammaläratt en
teologisk sysselsättning. kyrkofadern JohannesHos
Chrysostomus låter det här:så

judiska djävulens härbärgen liksom självaDe ärsynagogorna
judarnas själar det. demoner och demonerna endastDeär är som

förha avsikt skada människorna till kropp och själ. Sådana äratt
judarna.

Även kyrkofadern Tertullianus författade skrifter den beryktadei
Adversus Judaeos judarna.motgenren

Under 1900-talet påträffas det antisemitiska budskapet Jesusatt
jude Under mellankrigstideninte arier. pläderade somligautanvar

för kristendomenantisemiter "avjudaiseras" och blimåste återatt
"den ursprungliga, ariska religionen". Somliga menade att
kristendomen avstånd från gamlamåste ta testamentet.

Åbersvensk skriverantisemit, Einar den judiskaEn om
religionens gud Jahve:

Judeguden El SchassaiJahve-Uehova Djävulen talar tillSatan,-
folk:utvaldasitt

Därefter följer Mosebokavsnitt 5 7:16:ett ur

Och du skall förgöra folk,alla de vilka Iahve din gud vill dittgiva i
våld. skall skonsamhet bevisa dem.Du ingen emot

Åberg kommenterar:

älsklig gud, denne Jahve. också hansEn Men så är namn
svenska: Skulle denGud, gode Fadern, haSatan. kunnat uttalavår

Ärbefallningohygglig det kristendom Gamlaså testamenteten
kristendomen.hör till

fundamentalistisk tolkningGenom Johannesevangeliet 8:44en av
Åbergvill och andra bevisaantisemiter judarnas biologiska fränd-

skap med djävulen:

Åberg,14 judarna och moralen.
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faderhar djävulen till fader och vill vad önskar.Ni Hangöra er
från första utanförhar mördare början, och hanvarit ståren

därför finns honom.sanningen sanning inte inågonatt

Ibland påträffas kryptiska begreppetdet ersättnings-aningen
förkastateologi. Enligt detta har judarna Jesussynsätt attgenom

förverkat egendomsfolk. för-Guds "detsin Istatus som nya
bundet har de kristna judarna herres utvalda folk.Vår Iersatt som
och med judarna skall judendomeninte tagit emot Jesusatt

Kyrkofadern förkunnadesakna existensberättigande. Augustinus
enda uppgift framgent avskräckandejudarnas tjänaatt att somvar

för de kristna.exempel
från förstörelseolyckor drabbat judarna Jerusalems tillDe som

förintelsen Guds straffdomar.tolkas ersåttningsteologini som
förhar emellanåt detta intäkt våldKristna antisemiter tagit attsom

förverkligandeoch illdåd judar skulle innebära Gudsmot ett av
vilja. har endast kristet sinnelag.Förövarna exponerat ett sant

för hatsprängd våldsverkare.utsökt alibi varjeEtt

"Andliga judar"

Redan 1930-talet laborerade med andliganazisterna termen
judar vilket innebar kunde ha judisk själ.arier Menings-att en en

judar. Vidare homosexualitetmotståndare utpekades påståssom
pornografi företeelser.och ibland judiska tredje riketIäven vara

misshaglig och modern konstutpekades emellanåt litteratur som
judisk.

tillskrivs uttalandet:GöringHerman

jude, bestämmer jagVem ärsom-

science-fictioninspirerade,sprids ockulta antisemitiskaPå årsenare
onda rymdmänniskor fråndär judarna styrdateorier, påstås vara av

planeten Pluto

5 Folkvett 4ff.1994,1 s.nr
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Övertro och ockultism har alltid tillsammans meduppträtt
förbli.lär detantisemitismen. Så

MaktmusikVit

antagligen tillgång.Maktmusiken nynazismensVit är största
oftablir omskrivna tillställningar attraherarKonserterna ävensom

åhörare. Skivförsäljningen drarpolitiskt tämligen oengagerade
handlar längre källarband medmiljonbelopp årligen Det inte om

teknisk utrustning.primitiv
vidareutvecklingSkinheads undergroundkultur anses vara en -

punkmodet.eller möjligtvis avart av-
1930-talsnazismen tenderar nynazis-På ävensättsamma som

med kultur, Maktkulturen.Vitsig Häratt omge en egenmen
marschmusik. del Makt-handlar det traditionellinte VitEnom av

västindisk musiktypmusiken härstammar reggie. En 1930-somur
nazistiska musikexpertis saklöst skulle ha bannlyst bådetalets som

och heller den rockbetonade"negroid" Vitentartet". Inte mer
funnit inför harMaktmusiken skulle ha nåd deras Historienöron.

sin ironier.
framför deMakt-musiken allt slantar den inbringarVit - -

vendettor konkurrerandevållar och mellanmotsättningarsvåra
skivförlag. Frontlinjen sedan 1990-taletsekter och mittengår av

Nordland denmellan skivbolaget Musik/ Stockholm ochi88
förbundCombat medmilitanta brittiska i18,gruppen som agerar

Records Helsingborg.Ragnarock i
rocktidning fyrfärgstryck.påkostadNordland iut enger

har brevbomberkampen skivguldet tilltagitI gruppernaom
fannvarandra. dansk domstol skyldiga tillnynazisterEn tremot

brevbombsförsändelserna.
Svenska Nationalsocialistisk tycks ha valt ståFront att

och Cambat sida musikkriget.Ragnarocks i18:5
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påNynazister Internet

möjligheter för rörelser, sekter,erbjuderInternet grupperenorma
medoch/ eller villoch söker Vitnå något.något utpersoner som

säljs till delmaktmusiken via Internet.stor
frånavskräcktes inledningsvissvenska extremhögernDen att

Islams grundare Ahmedetablera Radio Rami,sig Internet. som
för antisemitiskafällts åtalspunkterhovrätten sinai sjutton när-

förgäves hemsida.försökte fleraradioprogram, gånger öppnaatt en
välkomnade honom tillundergroundtidningen Flashback sinInnan

hanhade hosdatabas eller "webhotell", Rami avvisats tre servar
till.sigvänt

sammanlänka-Hemlighetsfulla sällskap kan ställeti överagera
därde, databaser Bulletin Board BBSzer,privata Systems, man

Sådana, nazistiska databaser harsläpps rekommendation.in
uppgifter politiska motståndare och hållitsåledes lagrat sigom

misshagligamed dödslistor över personer.

° Expo 01/20/98.
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beslagtogs folkgrupp vid skinheadfesthär skivorna hets iDe mot ensom
bygdegård utanför Klanfiguren skiv-Uppsala. Invid Klux stårTuna Ku

titeln: only."segregationists"For

Demokratins självförsvar

Under beredskapsåren dryftades ibland möjligheten värnaatt
helt sonika kriminalisera demokratinsdemokratin attgenom

kalla kriget efterfiender, dvs. och kommunister. Undernazister
detemellanåt kravet förbud denPragkuppen höjdes mot

tiden stalinistiska kommunistpartiet nuvarande Vänsterpartiet.
blev intet.Därav

spörsmål aktualiseras. demokratinsDels till själv-Ett rättpar
försvar. fråganDels huruvida demokratin bäst brottvärnas genom

demokratiska grundprinciper åsikts-, yttrande- ochmot som orga-
nisationsfrihet. Riskerar fall bli alltför liki så inte rentav attman
dem bekämparman
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missförstånds ochinledningsvis för undvikande, klartLåt oss
följande:tydligt stipulera
har till självförsvar demokratisk harDemokratin Enrätt stat

självfallet både polisiärt och militärt ingripa organisa-rätt motatt
kårverksamhet. Danskebedriver eller olagationer terrorismsom

demokratiteoretikern Alf uttrycker saken här: kansåRoss "Man
för bollaricke kricket med folk kastar bomber ställetspela isom

spelet medoch kan heller spela det demokratiskainte mot-man
villiga hålla spelets regler."ståndare, icke själva är attsom

ochpraktisera och uppvigla till väpnadBåde omstörtningatt
självfallet förbli förbjudet.därmed jämförbara olagligheter måste

straff-folkgrupp fortsättningsvisLikaså hetsmåste ävenmot vara
bar handling, förbudet innebär inskränkning ytt-trots att en av
rande- och tryckfriheterna.

Är förbjuda nazistiskadet då rimligt till demokratins värnatt
främlingsfientligaoch organisationer

förflera orsaker skulle förbud generellt odemo-antingenAv
kratiska, för specifikt nazistiska/antidemokratiska eller också

och problematiskt. Vilkenrasistiska olyckligtorganisationer vara
samhällelig skall huruvida organisationinstans avgöra ären

nazistisk fundamenta-odemokratisk, antidemokratisk eller En
listisk, styrd, teokratisk Jehovasauktoritärt organisation som

bemärkelse.knappast heller demokratisk vanligVittnen i Hurär
förhåller ordenssällskap Skall dessadet med organisa-sig vissa

förbjudas odemokratiskationer som
nazistiska rörelser dåMen rent

tyska efterkrigsexemplet avsevärda betänkligheteringerDet
Öst-organisationsförbud. Västtysk-eller såvälparti- Imot som

efterland totalförbjöds nationalsocialistiska kriget.organisationer
Även och kriminaliserades.nazistiska symboler, slagord åthävor
Icke förekom kryptonazistisk verksamhetdesto mindre isnart

ÄvenVästtyskland kunderättvisan i DDR notera-utan att agera.
des och rasistiska tendenser. tänkande blandnynazistiska De något

ochslopade bara hakkors och heilropnynazisterna SS-runor,
upphördeHitlerhälsningar, WesselsångHorst omnämnasamt att

nationalsocialister.självasig som
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kringgå nazistförbudet blev Siffer-Att närmast sport.en
kombinationen användes hemligt språk med innebörden88 som

alfabetets"Heil Hitler". Bokstaven h åttonde. betyderTvå åttorär
således dvs. ochHeil Hitler. Hitlerhälsningen modifieradestvå H,
utfördes med fingrar framåt, befannssträckta vilket åtal-intetvå
bart de båda tyskai staterna.

Återigen infinner frågan skall ha tolkningsföre-sig vem som
träde huruvida högerextrem rörelse nazistisk. Ettavgöra äratt en
förbud sannolikt effektivt endast spektakuläraär mot somgrupper

skall omkring höga stövlar, viftaspringa i med hakkors-prompt
flaggor heil och överhuvudtaget bete Riktigasieg sigropa som, förväntas sådana ultraexemplarnazister I USAgöra. omnämns
föraktfullt "Hollywoodnazister" och liknas vid vilsegångnasom

från förinspelning B-produktionen.statister någon
Kryptonazistiska skickligt maskerar budskapetgrupper, som

och omsorgsfullt undviker rekvisita kommernazismens yttre
antagligen beröras organisationsförbud.inte nämnvärtatt ettav

Vad med organisationsförbud dendriverär vunnet ettom man
nynazistiska verksamheten under jord, där den svårligen kan stu-
deras och kartläggas

debatt och med undersökande journalistik skall nazis-I öppen
ochtiska och andra demokratins fienderorganisationer avslöjas

bekämpas. Demokratins öppenhet dess bästautgör motvapen
totalitära tendenser.

Författarpresentation
Lindquist politisk redaktör vid Falukuriren.Hans är
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Nynazistiska symboler

59 symbol.Hakkors åtalbarär numera en

EB Solkorset användes quislingregimen i Norge.av

G9 solkorset, där"keltiska korset" variantDet är en av
sticker utanför ringen.aningenarmarna

runalfabetetOdalrunan egentligen iO-runanär
futharken. Begagnades redan 1930-talet som
nazizstisk symbol Blut-und-Bodensammanhang.i

Användstrearmade hakkorset kallas triskelon.Det av

xx. den sydafrikanskanynazistiska kretsar samt av
ultrahögern.

VAM-be-släktade"Varghaken" används symbolsom av

i förekommerbåde och Tecknet ii USA Europa.grupper
fornnordiska och möjligen föreställaristningar etttros

för sammanhang iblandfångsredskap nynazistiskaI ärvarg.
tecknet med dolk ellertvärstrecket mitt ettersatt en

svärd.

"livsträd"kallas iblandhär runtecknetDet m-runan av
Framtidbl.a. Sverigesnynazisterna. Har använts av

användsRiksfronten. och nedvändUpp runan som
dödstecken.
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Media rasistiskaoch

organisationer en-

historisk exposé
Heléne Lööw

Förhållandet mellan medierna och nationalsocialistiska och ras-
Åideologiska har under efterkrigstiden komplicerat.varitgrupper,

sidan dessa organisationer, med hemlighetsfullhet,sinutgörena
uniformer, och kombinerat med utfördasin extremism våldsdåd av

Åmedlemmar och stark lockelse. andrasympatisörer, sidan, haren
det under delar efterkrigstiden funnits debatt, ochistora av en
utanför medierna, uppmärksamheten egentligenattom snarare

nationalsocialistiska och rasideologiska bidrarängynnar grupper
till bekämpa dem. Andra har dock hävdat, efter deinte minstatt
tragiska morden polismän Malexanderi och bilbombentvå mot

journalist och dennes Nacka,i det skrivs för lite.atten son, snarare
Andra omdiskuterade frågor huruvida med rasistiskaär personer
åsikter skall släppas fram medierna eller hävdar dei vissa att
släpps fram alltför utsträckning, medani andra hävdar destor att
bör komma till tals utsträckning.i större

Bevakningen medierna nationalsocialister,i rasideologer ochav
rasistisk brottslighet har under efterkrigstiden ofta pendlat mellan
tigande, förringande, demonifiering förlöjligande.och finnsDet
också, vilket ska mycket bra journalistik området. Forsk-sägas,
ningen kring hur de svenska medierna behandlat ochrasism rasis-
tiska särskilt omfattande. Mediaforskarenorganisationer inteär
Ylva behandlar studier flyktingarBrune, i sina media ochämnet av
och händelserna Vålberg. hävdar bl.a. händelser oftai Hon attav
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svenskarutifrån och dom-perspektiv.skildras Vi När ärett
flyktingar, skildras dessainvandrare ochinställda tillnegativt som

denför hel bygd. pekarrepresentativa Hon ävent.ex. mora-en
uppmärk-uppträder samband medliska panik stundtals isom

media-fall. exempel den debatt och densammade Som tas
flyktingförlägg-följde serierapportering attentat moten avsom

framställdes dessa dåd ledmedia iningar i maj I1990. ensom
invandringskritiskafrån rasistiska ellersamordnad kampanj

organisationen verkligheten hade gärningsmännen någonI av
därmedtill intehelst knytning organisationernågra sagt attsom -

främlingsfientligtrasistiskt ellertill dådenmotivet inte var
kringhar undersökt televisionens rapporteringLöwanderBirgitta

hävdaroch underantirasismrasism åren Hon1993.1990 att-
olikadenna period framställdesaktörer underrasismens sätt;tre

patologiska fall ellergalningar ochpolitiska aktörer, somsomsom
personer Lindquist, har studeratJournalistenkriminella Bosse

hävdarochuppmärksammade våldsdådmediernas behandling av
förringatflera fall förnekat ochmedierna gärningsmännensiatt

hemför-till dåden har stället tillskrivitsOrsakerna imotiv. svåra
hävdardet ökade gatuvåldet.hållanden, gammalt groll och Han att

national-medförklaringarna till det blivit brottså är attatten av
får denofta plats ieller rasideologisk anknytningsocialistisk inte

för hur sådana brott ska drama-journalistiska mallen Denut.se
roll-nyhetsförmedlingen kräver enklafallturgi i många styrsom

offer, skurk. schablonmässige rasis-fördelningar, hjälte och Den
30-taletshär uniformsklädd karikatyrtiske brottslingen blir aven

offretinvandrare och ihatar judar ochnationalsocialister som

1 Delega-Stockholm:FlyktingfrågornaYlva i 1985-1988",Brune, pressen
invandrarforskning, Ylva Vålberg nyheterna kampför itionen Brune, en-

förtolkningsmönster. Arbetsrapport Institutionen jour-mellan 60,nr
och massmediakommunikation, Göteborgs universitet,nalistik 1996.

2 Mythsebaviour Sweden:Violence and CriminalHeléne inRacist BLööw,
violence,and reality. and politicalTerrorism spring 1995.I

3 dagordningen stadierLöwander, och påBirgitta Rasism antirasism av-
thesesbörjan 1990-talet. Doctoraltelevisionens nybetsrapportering i atav

the of Sociology,department universitet,Umeå 6 1997.no
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allmänhet invandrare offerandra och andra gärningsmäntyper av-
faller utanför bilden då allmän kunskap den nationalsocia-en om
listiska och rasideologiska ideologin ofta saknas. exempelSom
detta han fallet med homosexuell ishockeyspelaretar upp en som

mördades medlem SAK norske1995 Westra Aroas Denav en av
forskaren Tore hävdar mediarapporteringenBjorgo, kringatt
rasistiskt våld, kan såväl konsekvenser;negativa positivasom

det gäller de hävdar hanNär negativa, medias kanrapporteringatt,
upphov till smittoeffekter, kan skänkarapporteringen gärnings-ge

och mediasprestige, dramatiskarapporteringmännen status av
händelser skapar förväntningar ska följa. Rappor-även attom mer

kanteringen bidra till sprida kännedomäven att om gruppernas
öka rekryteringenexistens, och spela förcentral roll organise-en

ringen Medierapporteringen kan förstärka effek-ävenav gruppen.
våldet skapa rädsla och skräck. identifierarBjorgoten attav genom

rad effekter. pekarpositiva här medierapporte-Hanäven en att
ringen kan tjäna reaktionnegativ och därigenom hasom en en
straffande effekt". Avslöjande undersökande journalistik kan även

olika arbeteorganisationers avslöja saker de önskat.störa attgenom
hålla hemliga. kanvissa situationerI rapporteringenäven en
mobiliserande effekt det gäller förstöd anti-när att uppamma
rasistiska idéer eller projekt. Saklig information och konstruktiv
debatt kan bidra till undvika konflikterupptrappningäven att en av
mellan olika etniska gruppenseller religiösa

följandedet kommer rad händelserI och ochgrupperingaren
mediabevakningen kring dessa belysas. Exemplen givetvisatt ger
inte heltäckande bild förhållandetnågon mellan medierna ochav
nationalsocialistiska och rasideologiska skallutangrupper grupper

hur rapporteringen artikelnexposé Iöverses som en sett ut.
kommer förhållandet mellaninte medierna och extremnationa-
listiska och invandringskritiskaorganisationer ochgrupper

4 Lindquist, Förnekelsen:Bosse rasistiska brott nyheterna, MörkOm i i
medier; svenskmagi i nybetsjoarnalistik invandrare, flyktingarvita ockom

red Ylvarasism, Carlssons, StockholmBrune, 1998.
5Tore andBjorgo, Right ViolenceRacist Scandinavia;wing in Patterns,

and Responses,Tano 1997.perpetrators
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dockmarginellt.berörasindivider Detta ärän ettannatatt
skrivit.finns mycket litevilket detområde kringintressant

Lundahl-affären Carlbergskas.k.Den -
tidningen Expressenstiftelsen och

nationalsocialistiska organisationerefterkrigstiden harUnder
avslöjandeför media. Otaligalockelseutgjort reportage-storen
flesta svenska dags-depubliceratshar under lopp iserier årens

Ibland har det docktidningar. gått snett.
tillExpressen-journalistergickkvällen den maj tvåPå 196510

Carl-de funnit den s.k.överlämnade de bevisochpolisen om
samhällsomstörtande verksamhet. Bevisenstiftelsensbergska

ochförinformation platseromfattade bl.a. vapengömmorom
stiftelsenmedlemmarnade ledande ibandinspelningar där aven

Arab-för Förenadejudar Sverigepratade hur de ispioneratom
journalisternaMaterialet deräkning.republikens avsåg tvåUAR

Tredjemed års-jubileetsambandpublicera dag, i 20nästaatt av
åtgärdervidtapolisen ha chansRikets fall. Skulle någraatt varen

också,arresteradeomedelbart. Polisendetta skeddedet tvunget att
komsedermeraskäl antaldåligt underbyggda ett personer, som

bevis.släppas bristiatt
rubrikermedutkommaj ExpressenDen 196511 stora svarta

byggdeUnder dagarförsta sidan. i majnazistligan 1965treom
nationalsocialistiskskrämmande bildExpressen av enupp en

medlemmarbeskrevs liganssammansvärjning. I somreportagen
siktet inställtvälbeväpnade fanatiker medochVältränadeunga

judarnaf braskandeförinta de svenskaoch Istatskupp atten
"nazistcentraler,judehatare,taladesrubriker "nazister",om

och Kampavdelningen Sveavapenbeslag, sabotagegrupperstora
verksamhetenhandha den antijudiskaRike osv.uppgavssom

svenskaLundahl fram denfördesförsta stund BjörnFrån som

studie6 källkritis/eNazistliganCarlsson. ExpressensMarianne En1965: av
Historiskavid institutionen,sensationsjoumalistik, VTC-uppsats 1993,

CarlssonUppsala Cituniversitet, 19933-4,s.
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nationalsocialismens ledare. efterhade, stiftelsens grundareHan
den nationalsocialistiske ErnfridCarl Carlbergs dödmesantaten

stiftelsenblivit ordförande för Lundahl1962 beväpnadgreps
hotellrum Haparanda ochi polisen gjorde flera beslagett av vapen.

förhören förnekadeI Lundahl kategoriskt han ellersigatt vare
stiftelsen nationalsocialistisk eller antisemitisk. skickadeHanvar
bl.a. inlaga till Stockholms Rådhusrätt vilken han förklaradeien att

antisemitshan antisionist intevar
poängteradeExpressen allt resultat vad tidningensatt var av

journalister avslöjat för polisen och avslöjandenExpressensatt
kommit chock för polisledningen. Bevismaterialet hadesom en
enligt tidningen allvarligt rikspolischefenså hadeansetts attsom
informerat den dåvarande statsministern Tage Erlander. I

måladesExpressen mörk skrämmande bild näraen upp av en
förestående nazistisk statskupp stundi sista omintetgjortssom

reportrartidningens avslöjandeav
koncentreradesDen maj, kring12 antise-reportagen gruppens

mitiska verksamhet. första sida pryddesExpressens den döds-av
dom, Lundahl och hans anhängare skulle fälltha denöversom
judiske universitetslektorn Bernhard Tarschy. Dokumentet var
engelska och skrivet stiftelsens brevpapper och undertecknat av
Björn Lundahl kraft dennesi auktoritet lagligaSverigesav som

Anledningenregering. till Tarschys hade dömts till dödenatt
skulle ha dennesvarit sionistiska förbindelserinställning, med
världssionismen" den hetspropaganda han enligt uppgiftsamt
bedrev Förenade Arabrepubliken. Enligt andra dokumentmot som
tidningen publicerade, planerade Lundahl och hans attgrupp gasa
ihjäl de svenska judarna. anklagelser illustreradesDessa med en
bild Lundahl iförd uniform höll medatt strypasom en man

Enligt det de nationalsocialisternarep Expressen såett var unga
fick lära behandlasig motståndare.sina ägnadesDen maj13att
rörelsens internationella och kontakter,interna bl.a. utpekades

MichaelsordernSant Kluxi Sverige, Klan-grupp under led-Kuen

7Carlsson 1993, 21.s.
8Carlsson 1993, 21-22.s.
9 Carlsson 1993, s.
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Arabrepubli-FörenadeochMillerSherman i Texasning Horaceav
samarbetspartners.ken Expressens präg-reportagesom gruppens

avslöjandetrollframhålla tidningens iönskanlades avattav en
dockAftonbladet höllframför allt sigaffären. Andra tidningar mer

läsakundedenhistorien. Redan majavvaktande till 13 man
handfull dlårar". DN åsannoliktledarsida "enAB:s att vargruppen
sinnesundersökas.skulle DNpropagerade för desida gripnasin att

avlidithadeKlan-ledarenutpekade Kluxdenframhöll Kuäven att
hållframfördes sina Expressenstvivelredan De1963 motsom

tillledarplatsfick den majavslöjanden tidningen 16att
tidningshistoriaha skrivitsadeattack. ledaren sig Expressen närI

dödsdomar.sigillförseddaoch derasnazistligande avslöjade
tidningens jour-överväldigande dokumentationdenGenom som

SÄPO ochslå tillkunnatfram hadehadenalister tagit över natten
demo-vakaödmjuk införkände sitttidningen sig överattansvar

och radiofrån bådefått uppskattningdekratin. Trots pressatt
med ligan varitifrågasatts risken såfrån hållhade det några om
bagatelliseraledarsidaenligtDetta Expressens attstor. var

arbetetidningens
fyra sidoroförminskad styrka,med irullade VidareHistorien en

bådaberättade desöndagsbilagatidningenslång artikel i
Historientill.spaningsarbete hadederashur gåttjournalisterna var
utländskamedingredienserna ifull de vanliga agentromanenav

Stiftel-Carlbergskabesökför nattliga itäcknamnkurirer, vapen,
vapenlådor MarmauppgrävdaStockholm ochlokaler isens

skjutfält. de bäggeföljande hurstod bl.a.I report-reportaget om
fältet:efter vapenlådorgrävderarna

ochsmörgåsarinnehållanderyggsäcks/eogslnjâfare,medklädda som
stnbben. bår vifram till gångenletade Denleafetermosar möttevi oss

fällde småfallpoliser Vi tvånyfikna vi såg.i varje ingainga utsom-
från nybaggna/eamouflerade platsen medtnriststolar, stora, grenar

ochlådanspadtag LådanEfter 72år.tallar och började tvågråt/a. var
-fotograferades och filmades.gasmaslematerialinnehållet etc.-

för-lådanbort efterdetKamonfleringen igen. Vigravtsatttogs ner

m Carlsson 1993, 6-7.s.
11Carlsson 1993, s.
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flyttade O-tal till fällda träd och andadesnågra3ett meter ut.oss
släppte medan dukade kafet. kande konstatera:Spänningen vi Viupp

Åtminstone Zblnffade vad beträffarVi inte inte gasgömman.var -

Till uppgift fråntidningen inkom enligt hela landettipsäven om
verksamhet.hemlig nationalsocialistisk avslöjandenExpressens

väckte uppståndelse. Engelska sände längreBBCstor t.ex. ett
händelsen. affärenOch danska tidningar slogsireportågeom upp

stort.
Reaktionerna avslöjandena kom snabbt. Redan den maj12

inkom fp förstaIngrid Segerstedt-Wiberg med interpellation ien
kammaren. från inrikesministern nämndes CarlberskainteI svaret
stiftelsen och den aktuella affären och nationalsocialisterna upp-

obetydliga. Segerstedt-Wiberg undrade då bakgrundmotgavs vara
de aktuella händelserna vilka åtgärder skulle sättas motav som

den nationalsocialistiska verksamheten. därpå lämnadeDagen C-H
k interpellation till andra kammaren.in sinHermansson Hans

fråga gällde vilka åtgärder skulle för ökasättas attsom ung-
domars kunskaper nationalsocialismen då det visat sig attom
Lundahl och hans kumpaner lyckats rekrytera skolungdomar.
Ytterligare interpellation lämnades till andra kammareninen av
Lindahl mycket allvarligt inträffadedet och villeHan såg

Säkerhetspolisen hade tillräckliga för oskad-veta attom resurser
liggöra antidemokratiska och fannsde åtgärdergrupper om som

tillräckliga, gick inrikesministernmaj svaromål.Den i Han26var
säkerhetspolisen skulle övervaka extremistorganisa-attuppgav

tioner rimliga och de enbart fallinom skulle ingripa igränser att
brott begicks. hävdade vidare hadeextremistgrupperHan ävenatt

12 Michanek skuggadeEric Sjöquist, "ViK G 8C vem,är men av
Expressen 16/5 1965
13 Hundratals tillSe tips ExpressenExpressen, 13/5 "Nya1965,t.ex.

finns iVärmland",tips minstVapen två vapengömmanvetpersoner var
Expressen 12/5 1965.
14Engelsk skildrade hurTV kunde avslöja nazistligan,Expressen
Expressen 18/5 1965.
15 BladetSe Extra 12/5 1965.t.ex.
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fannsuttrycka åsikter och de lagar fulltsinarätt att att som var
tillräckliga. Ecklesiastikministern Edenman skolanansåg att
tillhandahöll bra undervisning Nationalsocialismen ochen om
liknande ideologier. talare debatten LindahliNäste s varvar som

blåst affärenmycket kritisk till den proportion Expressensom upp
utomlands.och den skada den kunde orsaka anseendetill Sveriges

efterundrade polisen ingripandengjort sinaHan även om
framhöllInrikesministern sidaanvisningar. sinåExpressens att

förhade allt den kunnat kontrollera uppgifternapolisen gjort att
första hävdadede vidtog åtgärder. kammar-debatteninnan några I

stiftelsenIngrid Segerstedt Wiberg avslöjandet Carlbergskaatt om
den först hade befarat. flestainte Dearten somvar av som man

frigivits tillanhållits hade och det viktigt de gjordesinteattnu var
martyrenlé Affären tidningar landet. Ledarenimångatogs upp av
för Nordiska Rikspartiet, Oredsson, intervjuadesGöran Assar t.ex.

Eskilstuna-Kuriren, och uttryckte stöd för Lundahlsitt även omav
metoder.ifrånhan avstånd dennestog

huvudkälla.avslöjademaj sinDen Expressen19 namnet
judiskoch delvisGranquistGöranHans namn var uppgavs vara av
avslöjabörd. Enligt tidningen hade länge arbetat medGranquist att

befann Israel eftersom han rädd för bliligan och sig i attnu var
fornamördad vapenbröder. artikeln framhöllssina I attav

hans offentlig-själv medgivande tillGranquist sittgett att namn
gjordes, då han detta kunde underlätta polisens arbeteansåg att
och kunde tidningen överlämna ytterligare bevismaterial. Hannu

med risk för livbeskrevs i sitt egetreportagen som en person som
infiltrerat syfte Publicerandetavslöja och krossa den.i attgruppen

kom fart affären.ytterligareGranquists sättaattnamnav
Aftonbladet notoriskhävdade redan dag denneattsamma var en

och undrade hela affären bluff.inte DNImytoman om var en
framfördes allt kritiska synpunkter och ledarplats undrademer
tidningen godtyckligt rättssamhället i gungningExpressen sattom
för Enligt känd hos polisenGranquistDNett scoop. envar som

fantasifull och det hade kommit chockminst sagt person som en

16Carlsson 1993, 26-27.s.
Göran Oredsson Eskilstunai EK-intervju,Assar Kuriren 15/5 1965.
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denne inblandad. Stockholms tidningen skrev tidningensIatt var
kriminalreporter Wells trodde leva världGranquist sig iJerry att en

varandra.full praktiskt ramlade Göranöveragenter tagetav som
hade förhistoria.lång blev bekant medGranquist, Granquisten

Lundahl omkringBjörn äventyrlig och fantasifullHan1957. var en
kontakt med torpedbåtar T-22två1960 ägarentogperson, som av

och ville han sälja till Algeriet och hadeT-23. redanDessa iFLN
kontakt medtagit skickade kontaktmani Tunis tillFLN som en

Stockholm. Förhandlingarna slutfördes med Granquistatt
utnämndes till föri Betalningen de båda båtarnaFLN.överste
skulle erhållas förtsde båda båtarna till Casablanca, förnär attmen

dessa värdefulla skulle de bestyckas. stal därförLigangöra extra
militärförråd. Tullen Trelleborg lyckades emellertidiettvapen ur

beslagta och dennes kumpaner hann flyGranquistvapnen, men
med T-23. Casablanca hamnade hela ligan fängelse deiI innan
transporterades hem till dömdes tillSverige. Granquist sju
månaders fängelse för medhjälp försöktill stöld och tillgrov
olovlig varuutförsel. ändrades till villkorligt.Domen Isenare mars

kontakt med journalisten Michanek,Granquist G1965 Ktog som
då skrev artikelserie Michaelsorden ochi Expressen St.en om
överlämnade material denna. under hanSenare året återtogom
kontakt, denna Carlbergska stiftelsen. försiktighets-gång Avom
skäl, frågade de bägge journalisterna aldrig kriminal-Expressens

denne inblandningGranquist sin iT-nämntreportar trots attom
affären. det hemlighetsmakeri omgärdade självaOm23 som

avslöjandet skrev de bägge själva talande i Expressen:reportrarna

Under arbetet med det allra vi/etigastefilmmazerialet övervakade vi
själva obehörig kande komma kasta enda blickingen åt påatt att en

det ändå lie/etoch kopior. det allranegativ Att inte minsta våraut om
förebavanden till medlemmar ellersig nazistorganisationensvare- 20till andra betraktar underverk.några. - något..narmast ettvi som av-

8 Carlsson 1993, 9-10.s.
9 Carlsson 1993, 18-20.s.
20 Michanek och "det knäppte dörren börjadeK G Eric Sjöquist, i -
skråla Fahne hoch...",Die Expressen 16/5 1965.
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endaoch hävdadehöll hårdnackat fast vid GranquistExpressen att
anledningen till de andra tidningarna ljög Expressenattatt var

verksamhet. Aftonbladet hävdade det iavslöja ligansvågat att var
nationalsocialismenför belysaoch riktigtsig Expressen att menav

fick brottslingar ochtidningen glömma bortinte ävenattatt
dedemokratiskt samhälle. Undergalningar hade rättigheter i ett

byggaföljande sommarmånaderna försökte Expressen att upp
för från Stockholmsbilden de hetskampanjatt utsatta envarav

Aftonbladets sida det antyddes dettaTidningen och attt.o.m.- sympatienzlnationalsocialistiskahadeberodde tidningarnaatt
den skrevhöjdes ytterligare majTemperaturen Expressen 21när
avslöjanden.mordhotade efterderas blivit sina Menatt reportrar

anhållna.deredan dag släpptes sex avsamma
Lundahl för förberedelse tillåtaladesUnder väpnatsommaren

intäkt tid-hot laga ordning, vilket Expressen atttogmot som
det tillhaft utveckladesUnderningen 1965rätt. ettsommaren

framför Afton-och alltställningskrig mellanregelrätt Expressen
återvändeseptemberbladet och Stockholms Tidningen. I

förriskerade åtalvisade dock hantill detGranquist Sverige sig att
fick affärennovemberkårverksamhet.delaktighet olagai Den 27

ochWellsgick tillvändning då ST:sGranquist Jerryreporteren ny
tillsamman med Björnbluff. lämnade,sade allt Granquistatt var en

inlaga till Stockholms rådhus-Carl Edquist,Lundahl och inG en
kalladeochtillbaka allt han tidigare hadevilken hanirätt sagttog

fantasiför journalistisk ochkårverksamhetåtalet olovlig upp-om
meddärför han längre villehan åkt till Israel inteattatt varagav

dårskapenzál deförsta sida bemöttesPå ExpressensExpressensom
återfåttdå hanhade ändratavslöjandena med sigGranquistattnya

fortsatte anklagakontakten med nazisterna. Expressen även att

21Carlsson 1993, 13-14.s.
22 och telefonterrornriktas den nazistiska brev- Expressen-"Nu mot

till livet", denoch hotasMichaneck Sjöquist Expressenreportrarna som
21/5 1965.
23 fri fot,nazistutredningen försattesanhållna SVDi 22/5sjuSex av
1965.
2 Carlsson 1993, 13-14.s.
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Stockholms Tidningen för diskuteraovilliga antise-att attvara
mitisk propaganda och nazistisk verksamhet. ledarplats iPå DN
skrevs bubbla statskuppformatden blåsts tillatt som upp nu
brustit, förnedrandeoch den fantasifulla berättelser,ut ur rann nya
bortföklaringar fortsatteoch motbeskyllningar. Desperat

samhällsnyttighävda allt gjort in-Expressen att att trotsman en
Enligt för denna publicistiska ochlåg detDN störstasats. ansvaret

juridiska skandal hos och uppmanade åklagarenDNExpressen att
åtala-LNlägga med ledarsida den stod bl.a.juniPå DN:s 10 1965

följande:

arbetsplatser Carlbergs-repressaliebot ocb annorstädesDe pa isom
affärens drabbade faktiska eller förmenta/eölvatten nazister även
utanför den aktuella lilla hurvarning. Det visar:ir tuntgruppen en
toleransfernissan lidelser detänds,sitter tunnare rattmatigarenar

vara.upplevs

föll historien hop korthus och detSuccessivt i ett mestasom av
bevismaterialet förfalskatvisade ellersig sättannat utanvara
värde, visade endast hälften de beslagtagnasig attt.ex. vapnenav

huvud gick använda, bandinspelningarna visade sigöver taget att
fleraredigerade och ihopklippta olika samtal.vara av

Efter Lundahl fallit,domen han dömdes till kr i300att mot -27böter för olaga Vapeninnehav kom affären diskuteras iåter att
riksdagen. konstaterades polisens utredning visatDär att att
affären tidningsanka, vilket kostat samhället stora summorvar en

riksdagsman undrade hur mycketEn överpengar. pengar
affären de fått betalatjänatExpressen trots att storut en

skadestånd. hyste farhågor national-i Han attsumma pengar nu
eftersocialismen skulle allvar här. dåvarandedetinte Dentas

påpekade det psyko-Statsministern Tage Erlander sin sinaå att
logiska försvaret inträffadekunnat dra lärdomar detnyttiga av men

främst ochanseende skada IsraelSveriges tagit i Sovjetunionen.att

25Carlsson 1993, 15-16.s.
26DN 10/6 1965.
27 började med rubriker","Det SvD 1/12 1966.svarta
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reparera. Efterskador skulle, enligt Erlander, bliDessa svåra att
Expressen-affären efterspel,Lundahl och dess Lundahl stämde

framgångsrikt rad tidningar för de pekat honomatt ut enen som
farlig skulle det dröja länge avslöjandeterrorist, innan några stora

tidningarna,publicerades skulle kunnareportageserier i sägaman
luften gick rapporteringen.att ur

Nordiska Rikspartiet och pressen

har haft förmåganalltid skapa tidningsrubriker, kanskeNRP att
beroende under decennier det "enda riktigapartietatt var

flestatillgå landet.nazistpartiet i reportageserierDeatt om
nationalsocialismen vilka sedan andra världskrigets slut,i Sverige,
med mellanrum återkommit har därförjämna i kommit attpressen,
handla bidragande orsak till uppmärksamhetenNRP. Enom annan

förmågahar sannolikt partiledningens till drastiskavarit
återfannsuttalanden. partiledaren1969 ettt.eX. reportage om

Oredsson under rubriken skall makten. blirGTGöran i "Vi Jagta
Führerm Västernorrlands Allehanda, kundeSveriges I sammaman

finnasläsa dramatiskt det skulleår 2000ett reportage attom
länet.organiserade siffra fallernynazister i sinEn som egen

orimlighet. Och här beskrevs iiså Orust Expressenmöteett
september bildades:partietår1956 samma-

rörelsenvalt startplats beror antagligenAtt just Orust pä attman som
förkämpe Ellös. öppnadhär har hr Lundehäll fräni Sven Hanegenen

också faktiskt hade del åhörare, eftersomvädret blivitmötet ensom
vackert och kande och det lillapäsitta torgetstagtrapporna runtman
och lyssna päförknnnelsen. börjadeLandehäll med blanda inHr att
fraktimport, Engelbrekt, och Olov Lindholm i sittGustav Vasa Sven
anförande överlämnade ledarehan ordet till fd. farireninnan partiets

enskildoch trägårdseleven Oredsson, nazistiskGöran Assar intogsom

28Carlsson, 1993, 27.s.
29 skall makten. blir Führer,Vi Sveriges GTJag 19/10 1969.ta
30 Västernorrland, Västernorrlands Allehanda,nynazister i"2000 9/ 10
1969.
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börjadeställning ocb läsa innantillfrän med sydsvenskett papper
dialekt kom de garvade Orust-fiskarna undra de förutsattssom om

tungomälstalare.en

artikeln blir nationalsocialisterna till kuriöst detinslagI iett
folkhemmet. haftsvenska Media har dock alltid ambivalent för-ett

hållande till Nordiska Rikspartiet. har pendlat mellanReportagen
demonifiering och förlöjligande. dettaexempel artikel iEtt är en
tidningen från vilken Göteborg beskrevsiSE partimöte i i1960, ett
raljerande ordalag, partiledaren beskrevs varandesom av

och oförargligtganska rörande barns-raggarsnitt i sinmötet som
lighet Och här dramatiskt beskrevs Stockholmså imöteett

Aftonbladets1960 reporter:av

Anbängarna uppgick till femtiotal vanliga falliett unga, snygga
förmodligen trevliga Stockbolmsgrabbar, vilseledda rasbatare ocbav
sambällsbatare det slag drev världskriget,andraEuropa iutav som av
det slag till miljoner judar dödadessäg sju iattsom gasugnar...
Stockbolmsföraldrar grabb med lär kunnapä mötet Ni intevar er-

bilderdet tidningarna. fort pressfotograf gjorde försökpå i Soi ettse en
gruppbild duckade de bakom nazipamfletterna bänk-iatt ta en ner

raderna. fråga grabben blirkan ocb kanMen ni nisvaret-
berätta vad trettiotalets och dessföljder.ni nazism Har ni gjortvet om
det belatidigare ocb lagt övertygelse berättelsen fannsin säier- -

grabbsäkert chansen skulle dagensinte just nynazist. Inteatt er vara
Oredsson.dem kväll ocb skrek Heilgäri satten av som ;

Beskrivningarna NRP-ledningen högst varierande. härSåav var
beskrevs partiledaren artikel Fabriksarbeteni i 1960:en

mycket möjligt Oredsson skulle baDet Göran Assar gjort sigär att
alldeles utmärkt ungdoms idol, exempelvis Rock roll-i nsom
branschen bans bäg begåvning bade legat hållet.ocb detät Hanom

31 offensiv,till"Sverigenazister Expressen 2/9 1956.
32 Tänk ErlanderNynazisterna sovjetspion, Se 46, 1960.ärom nr
33Hitler läromästare ordförande", AftonbladetRikspartietsvårär säger
6/10 1960.
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älskar drömmer denhar utseendet för och ban Ochsig att agera. om
ambitioner kan knappast kallas blygsamma.karriären... hansstora

räddare.har själv till Svenska folketsHan sigutnämnt

artikel Arbetet apriltonläget i iiår 198525 är ett annat,senare en
Riksaktionsgrupper beståendebeskrivs partiets RAG som- -

behärskarfysiskt vältrimmade blonda och blåögda män, somunga
bland Vilka det finnskampsporter och och ärpersoner somvapen

farliga.ytterst
Ådubbelt.förhållande till media har det varitPartiets även ena

förberoende mediernasidan har Nordiska Riks artiet varit attavå
andra sidan har uppmärksamhetenmed budskap. isittnå ut

med medlemmar ochsamband sympatisörer inne-rättegångar mot
framträda sammanhang har själv-burit problem. olikaiAttstora

framträdandenödvändigt för partiledningen. Ochklart Varjevarit
partihögkvarteretsamband mednoterades ii partipressen. 1965 att

flyttade till det mycket skriverier iSträngnäs, pressen omvar
föranledde partiledningenvilketpartiet, ettatt ut extra nummerge

tidningsartiklarinnehållande enbartNordisk iKamp stort settav
NRP:3° 1970-talen omnämndes oftaUnder och i1960- ävenom

haft införtdagstidningar hadetidningar vilkapartiets etc. som
intresserade uppmanades införskaffaartiklar ochNRP attom

från tidning. förekom artiklarnadessa respektive Det även att
faxemil. dock käntStundtals har partiledningen, sigtrycktes iav

34 Fabriksarbetarenvärvningskampanj bland ungdom","Nynazistisk 6/6
1960.
35 lumpen, Arbetet"Ledaren säkerhetsrisk redan i 14/4 1985.en
36Nordisk Kamp 1965.mars
37 3f,augusti-september NordiskNordiskSe OBS, Kamp 1965,t.ex. s.

26-32f, Nordisk KampKamp 1970, 22-24, 30,6-8 1969, 3-4 s.s. nrnr
Verk-Nordisk kampValextra, Nordisk Kamp 1970, 79,5 1970, 4-5 s.nrnr

Nordisk Verksamhets-samhetsrapporter, Kamp 3 1972, 11-13s.nr
Nordisk NordiskaKamp 1972, 15-18,1972, 4rapporter sommaren nr s.

verksamhet hela landet, NordiskRikspartiet i Kamp 3 1973, 3-4,över s.nr
Nordiska Riks-Nordisk Verksamhet,vad hände, Kamp 4 1973, 21,s.nr

Nordiskpartiet Kamp 18-20.1978, 2 1970,3-4 17, s.nr s. nr
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tvingad svaromål, då genmäleni inte minst internt, inteatt -
alltid -för undvika med-medgavs dagspressen,NRP att attav
lemmar/sympatisörer lämnat media. ägnadepartiet 1967 t.ex.p.g.a.
partiledningen möda bemöta artikel Folkbladetistor att en
Östgöten folkrubrikenmed Nynazister sig värvarstramar upp-
till Israelkrig". särskilt upprörde Oredsson,Det attsom var

ochNordisk beskrevs stencilerade rashatarbladetDetKamp som
hatbladet; Oredssonsällsynt illa skrivna"Det Att uppgavs vara

trädgårdsmästarexamenträdgårdsarbetare, denne hadenär en
deltog Oredsson Sommarkväll,iTV1972 paret programmet

och rapporterades efteråt framträdandetNordisk TVi Kamp att
inneburit för och mängdergenombrott intresse-partietett att av

information.förrade människor hört tillsig NRP Om såattav
falletverkligen dock blev mycketintegår Programmetsäga.attvar

omdebatterat och tidningarnas debattsidor gick debatten högt
OredssonsÃlofel framhuruvida det eller släppa Deträtt attom var

från konflikt medockså detta långvarigaNRPzsär program som
förhärstammar. programledareGeigert DenneHagge var

Sommarkväll.

Östgöten,38 Oredsson, Folkbladet NordiskGöran Assar Kamp 8-9 1967,nr
26-29.s.

Återblick39 Oredsson, verksamhetsåret NordiskGöran Assar 1972,
uppfattadepartiledningenpositivaKamp Det6 1972, gensvarnr s. som

haft bidrog förhade till beslutadeTV sigNRP attatt programmet att
Nordiskställa val.,i års Apropå, Kamp 1972. 10-11.1973 4upp nr s.

40 får"Beklämmande de reklam", "Tank-GTSe 28/7 1972,görat.ex. att
löst framsläppa Oredsson, GT GT27/7 Fortsätt Haggel", 27/71972,

Sommarkväll med Folket "Ta"Ruggig Strängnäsnazist, 27/7 1972,1972,
Herrskapetanalys och bakgrund",inte GTnazismen 26/7 1972,utanupp

Oredsson Sommarkväll-underhållare, Helsingborgs Dagblad 26/ 7som
Borde ha nazistledaren från FolketTV Strängnäs, 27/1972, 7stoppat

efter utskällningen Sommarkväll",tackade GT"TV-tittarna iHagge1972
draghjälpMoback, Fick TV","Björn nynazisterna GP26/7 5/81972, av

ÖstersundspostenNilsson Stackars lille Rommel",-Tanner, TorPer1972
Moberg, kvällen hängde herr Oredsson,sig"Den Se10/8 Rune1972, nr

fick brev,GT GT32 8/81972, 1972.ett
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AII är inte brapress press

förständigt återkommande problem Nordiska RikspartietsEtt
medlemmar ochledning har skriverier kringvarit rättegångar mot

skickade eller tidningsartiklarsympatisörer. någon några1977 runt
rörande NRP-medlemmar till medlemmar irättegångar mot

bemötte Oredssoncirkulärpartiet. interntI Göran Assarett
innehållet tidningsartiklar:i

NRP-medlemmar skulle spritfest möbler.under börjat kasta ut
LÖGN/ medlem bade anslutit till Nordiska Rikspartiet.En signy
Ortsgruppsledaren ocb NRP-kamrat uppsökte den Denne nyeen nye.

medlem ocb bar broder bergsprångare möjligeni FB Uår åren som
för ortsgruppscbefen ocb kamraten denpå visarimponera attatt nye

laddningban bar dynamit ocb kastar sådan rakt knåeti på RP-Nen
kamraten, förskråckelse far stolen brakari i sinupp tursom ur som

fönstret stolen blev möbler Underi pressreportaget...genom en
skulle kamraterna ba förstört bel Sf-kupe.tjånsteresa NRP en

LÖGN/ det första detFör ingen tjånsteresa. Det privatresavar var en
lite sällskapet med-med endastså NRP två NRP-göra,att att varav

lemmarl/ ressållskapet, medlem Nordiska baricke RikspartietEn iav
det.sönder kupéfönstret samband med fåfänga försöki öppnaatt

här artiklar har dock frekventa undervaritDen årenstypen av
lopp, liksom bemötanden NordiskItypav samma som ovan.

beskriver deOredsson,Kamp Göran Assar många1991, aven
fått förkonsekvenser de braskande tidningsrubrikerna partiet:som

ocb massmedia utmålas nationella rörelser blandocbAv press annan
meddem Nordiska Rikspartiet föra verksamhet, föga stämmeren som

verkligbeten, får eller fått folk tillbar söka sig i attatt tronmen oss
uppgifterna massmedia naturligtvisi Det intesigstämmer. rör om

massanslutningar medlemmar försvinnaocb dennågra typen av
stämde.ganska de finna bilden från massmedia intenårsnart, att

Ärade41 författarensLäsekrets, Odat Oredsson, iGöran Assar ägo.
42Till Läsekretsen", Nordisk Kamp 1991,4nr s.
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massmediala uppmärksamheten samband medDen i TV1979, att
visade Förintelsen upplevdesserien partiledningen särskiltav som
besvärlig. NRP-Bulletinen följandestodI partiets1990 om syn
bevakningen:

Ideligen allmänhetenfår litet till och medvi partiärveta att ett ett
litet med högst hundra medlemmar. dessa hundraytterst part Av

medlemmar har tydligen avhoppat, det finnsminst ingentusen
för hur avhoppade NKF-medlemmar harmångagräns man som

källa. dessa endast och höjd hundra medlemmar det baraAv på sin är
tal aktiva. ack dessa tycks klara allttio Men tioärett som va om man

skall massmedia: varuhus Mariestad, de slängerDe isprängertro
hrandhomher Hudiksvall... sticker högari Västerås, De iner
Göteborg... skickar hrevhomher och hela samhällen...De terroriserar

dessa aldrig. verksamma dygnetDessutom tio De är runtsover
samtidigt.tydligen och förflyttar nolltid för platspåsig påatt vara

karikatyr mediabevakningen,Citatet vid den härär en grov av
tidpunkten, det ligger viss det Bevak-sanning i sägs.men en som

oftapendlar mellan nedtonandeningen antalet medlemmar,ett av
samtidigt olika falldetta stundtalsorganisationer i NRP görssom

för mängder olika fallansvariga brottslighet. dock inteNu ärav av
antalet medlemmar kriteriumi i sig någoten grupp en grupps
farlighet. antalet individer avgörande vadDet inteär är utansom
dessa kopplas ofta farligheti rapporteringen till antaletMengör.
individer, dvs. desto farligare den.större ären grupp anses vara

Medias för stundtals bevis hurintresse NRP tas ettsom
mycket "makthavarna och samhället" fruktar hettepartiet. 1981
det t.ex.:

Varför vädrar massmedia korn Nordiska Rikspartiet barapågenast
råkar halka hananskal land Varförpå någonstans vårtietten neger

Nordiska Rikspartiet skulden för raskravaller Varförmm in-ges
SÄPO för utlandskontakteroch undrarsig våraNRP övertresserar

OCHÅTERVARFÖR, VARFÖR VARFÖR VARFÖROCH
Ack. skribenter vad löjliga alla krumhukter och visadeni gör er era

43 Oredsson, "Hetsjakt", NRP-BulletinGöran A 4 1990, s.nr
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Och Nordiska Rikspartietförmåga snubbla påståenden.överatt egna
TIETÄRdetförmår PARni inte inte minsta, vistöra, vet att

aldrigRikspartiet harNordiskaSTARKARE/STARKT OCH BLIR
samhälletsamhallet, det det demokratiskaförklarat krig arutanmot

NRP.förklarar krig motsom

sammanhang, vilketledning detta vittnari återNRPzs omuppger
hafttill media, de stundtalsden ambivalenta inställningen nyttaatt

författaddemonifieringen artikel sympati-partiet. I en av enav av
för kommerstod "Skrivandet blir tillgång, såsör tyt.ex.; oss en

finnerfolk Nordiska Rikspartiet och ljugertill och till manoss
ochföljdtanken; motståndarna tilloch kommer NRP G.Aså När

fantastiskt hur mycket ljugerkan ljuga det lillaOredsson iså man
då deras ideologiinte om

rättegångarnabevakningenMedia och av
sympatisörer tillmedlemmar ochmot

Rikspartiet 1986/87Nordiska

medlemmar ochVid årsskiftet rad NRP:s1985/86 greps en av
den s.k.kom bli inledningenGöteborg.sympatisörer i Detta att

fram tillNRP-hävan kom olikaipågå omgångar 1987.attsom
kom hållas andra hållaktivister iRättegångar även attmot

för mord, mord-Aktivisterna åtaladelandet bl.a. i Växjö. var
m.m.46 första gripandenabränder, skadegörelse, olaga hot De

mördade äldreskedde skinheads oktoberitvå 1985mot ensom
kaféhade träffatjudisk homosexuell iDe ettmannenman.

tillhållpopulärtGöteborg, vid denna tidpunktcentrala ettsom var
följt för och dricka.för skinheads och med honom hem Deätaatt

tafsa den demsedermera börjatatt att ene avuppgav mannen
brottdärför dödade honom. dölja deoch de sittFör satteatt att

tillaktivisterna kom dömasbägge eld lägenheten. Den attene av

44 Nordiska RikspartietOredsson,Göran Assar "Hat våg", 2 1981,nr s.
5 NordiskMen...", Kamp 3 1981,nr s.
46 inför 145ff.stalldesjârra aktivister Lööw,I Växjö 1995,ratta, s.
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fängelse."fyraden andre tillpsykiatrisk vård och Dettasluten års
ifall massmediala bevakningenkorn den NRP-rättegångarnai av

det realite-från fallen, ifrikopplas de övriga trots attattstort sett
fanns inled-Falletinledningen den långa rättsprocessen.ten var

utbreddaförsvinner efter hand.med Detiningsvis reportagen men
skyldiga tillhomosexuella gjort sigvåld NRP-gruppenmot som

överhuvudtaget, nedtonad roll mediarapporteringenfår i somen
personer.kändamordhotkommer koncentreras kring motatt

delhomofobiden utprägladeOförmågan hantera är avatt som en
präglarrasideologiska ideologin,nationalsocialistiska ochden

tidigareLindquist, vilketrapporteringen, Bossesätt somsamma
kring mordetberörts, den utmärkte rapporteringenvisar enatt

starka kon-ishockeyspelarehomosexuell i DenVästerås 1995.
har ocksåkändamordhotenkringcentrationen mot personer,

detta.justmedfört bild lever kvarden rättegångarna äratt avsom
har styckenmisshandelsfallen och mordbränderna iMordet, stora

har sedankändaförsvunnit medvetandet. Hot mot personerur
medan detlöpsedlarna,hamnadess säkertvarit sätt attett

förkonfrontationerna detvardagsvåldet ochmindre glamourösa
skymundan. bedömskända ihamnar i Hot motmesta personer,

vardagskonfrontationer.nyhetsvärdefall hamånga änstörreett

47 Göteborgs tingsrätt.BDom DB 705307/95317nr
48Lööw 143.1995 s.
49 rasideologiskadenHeléne "Nazismen i Sverige 1980-1997:Lööw,

Ordfront Citundergroundrörelsen i Sverige 1980-1997", 1998, 39.s.
Lööw 1998.
5° Aftonbladetkändisar hemlig dödslista, Vam-terror9/8 1992,Se t.ex.

Arbetetständig sträck,leverpolitiker, 12/ 10iGP 12/10 1992, 100mot
dödslista, Dekända svenskarTio Expressen 11/7 1992,Vams1992,

rikspolis-hotarhotas NynazisterVAM;s Expressen 4/5 1993,terror,av
Afton-kändhittad hos nazist,chefen, Aftonbladet Dödslista24/5 1992,

bladet
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Media Motståndoch Vitt Ariskt

Beteckningen ArisktVitt Motstånd dök tillsammansVAM -
med Nationalsocialister i ochUnga Sverige Göteborgs ochUNS

SAM första flygblad,Borås gången produceratsettupp som av-
Göteborgsgruppen månader innan nätverket blivit offentligtnågra
känt. massmediarapporteringen förvandladesI till VAM.gruppen

tolkades journalisterUNS vissa underrättelse och säker-av som
hetstjänst, Göteborgs och försvann heltBorås SA rapporte-ur

Efterringen. beteckningen blivit lanserad"VAM, iatt pressen
delar den rasideologiska undergroundkulturen, olikaantog av av

skäl, detta namn. svensk TV-dokumentär denEn växandeom ny-
Tysklandnazismen i Wahrheit macht frei vilken visades i- -

september ökade markant det massmediala för detintresset1991
nätverketrasideologiska framträdandeDe akti-rättegångar mot

ägde eftervister filmen fickvisats mycketattsom rum stort- -
media.i blev under denna period, tillsammansVAMutrymme

med den s.k. lasermannen vilken dödade och skadade in-tioen-
vandrare förstasidestoff. december komI 1991, vågäven en av-
bombhot och tillskrevs flesta hotenVAM. Deattentat som av var
falska och den bomb exploderade centralstationen isom
Stockholm visade ditlagdsig bankrånarliga gickvara av en som

5 och Göteborgs ochUNS Göteborgs/Borås-baseradeBorås SA är grupp-
och flygbladet samproduktion mellan dessa och den Stockholms-er var en

baserade för flygbladetVAM-gruppen, Flygblad Flyktingar rådharse,
med de äldre". Flygbladetinte trycktes affisch.ävenmen upp som
52 kap.Lööw 1998,
53 Krabbe, Malin Lundgren,Mette levallspressen:Nynazism studiei En av
bar framställts Aftonbladetnynazism ochi mediaExpressen. iB-uppsats -
och kommunikations vetenskap, Göteborgs Universitet, VT 1992.
54 "Nazistledaren,Se skyldig", Aftonbladet deJag 9/11 Vågarär 1991,t.ex.
peka nazistledaren", skulleExpressen kunna mörda22/11 min1991, Jagut
familj, Expressen finnigaRasismens ansikte", Idag9/1 1992, 1071nya

flerskjuterVi Lund släpps, Aftonbladet1992, inte 28/1 "Jag1992, ärom
beredd offra livet kampen, Idagi pådraget staden9/1 Största i1992,att

Östersundspostennågonsin, inledningLugn nazisträtte-1 1992,
Sundsvalls tidninggången, 9/1 1992.
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bidrog dessaEnligtunder militärligan. Tore Bjorgo,namnet
rasideologiskaoch andrahändelser till VAM-gruppenatt

praktisktkunde skakavisade de ZOG,revolutionärer, tagetatt
hand"55finger exponeringenlyfta massivaDenutan att ett egen
bildentill skapahjälpte att gruppen som enavav gruppen

nyhets-delbeväpnad, hemlig terroristorganisation. I storen av
fanns motbilder.så, detframställdes justreportagen gruppen men

artikelpublicerades ironisktidningen VAM-arnaZI t.ex. omen
viljaJönssonligan riktigt;under rubrikenoch deras bankrån Att

själva.parodisvenska sigkunna nazisterinte görmen -
skapandetpåskyndade utsträckningUppmärksamheten i viss av

uniformerna, kontakt-gjorde symbolerna,Medianätverket.
för allmänhet.käntadresserna och budskapet Dettastörreen

box-omfattandetämligen exponeringskedde bl.a. avgenom en
kom,olika i visstelefonnummer tilladresser och Dettagrupper.

kriminella ungdomsgängtill delinnebära, vissutsträckning attatt
hittadeplötsligthaft rasistiska åsikter,och andra, vilka tidigare en

deltillför tankar och vissuttrycksform motivationsina avenen
detåterfanns dock utkantenikriminalitet.sin Dessa avgrupper,

förfullkomligt okända detblandnätverket ochegentliga ivar
tillutgjorde/ viss"rasistiska frilansareDessa utgör ävensamma.

därför de kankärnaktivister inteför nätverketsdel problem attett
aktivister, harantal ledandekontrollera dem.eller kunde Ett
bli medproblem de hadeklagat de vissaexempelvis över att av

skriveriernade omfattandehävdadegalningar", och aktivist atten
tilladeefter psykopater ochhade varit attatt annonserasom

55Bjorgo 121.1997, s.
56 Aftonbladet De2Hemlig svensk jagas", 24/5 1991,nazist-gruppSe t.ex.

2Nazist-ligansAftonbladetrustade för raskrig", 16/11 1991, göm-ettvar
nyckelpersonhäktade Ludvika ide iställe, "EnExpressen 9/8 1991, av

"Våld och terrorism VAM:sTTVAM", 18/8 1992, ärterrorgruppen
för krig,rustadeDalademo/eratenkampmetoder", De17/8 1992, var

"PerAftonbladet harVi avrätta", Expressen 21/12 1992.8/8 1992. rätt att
vill för Skånekämpa vita 1/10rasen, Norra 1991.
57 kunnavilja"Jönssonligan riktigt; inteAttSven Svensson, men -

parodi själva",svenska signazister 1993.3gör nr
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överväldigande.varit aktivist kommenteradeEnresponsen annan
följandedet bar vall det vallVAM såsätt; vart ettmer namn, var

det drogtill djävla skumma Hollywood-sigatt typer,en massa
förekomnazister. Det med rasistiska/främ-även, att personer

lingsfientliga åsikter, bildade för för-sedansmågrupper, attegna
söka ansluta dessa till media gick under beteck-VAM. Det isom
ningen således verklighetenVAM i rad stundtals rivali-var en -
serande med flytande medlemskader.smågrupper Det ären-
viktigt framhålla mediarapporteringen i inte gjorde någonatt att
till derasist, startade olika försökteeller anslutasmågruppersom

till redansig existerade, hade med Visshet gränsande sannolikhet
redan rasistiska åsikter. Vad och framförrapporteringen allt det
faktum adresser telefonnummeroch till olika organisationeratt
flitigt exponerades, bidrog till med rasistiskaattvar personer
åsikter fick kännedom likasinnade.om

väckte också händelse, flickvännendär till de1992 en somen av
utpekats ledande medlemmar sköts ansiktet,iVAMsom storav
uppmärksamhet. ökade särskilt aktivisternadå tillIntresset en
början det rörde från ellersig invandrareattuppgav ett attentatom

efteranti-rasister. tid visade det detMen sig atten var en av
kvinnanÖ/Oaktivisterna misstag skjutit Händelsen ägdesom av rum

under denmitt intensiva perioden den s.k. lasermannen-mest av
affären och flyktingförläggningar och asylsökandeattentaten mot
och bidrog till ytterligare höja debatten. Fematt temperaturen

återfinnsår eller mindre organiseradesenare mer grupper av
militanta rasideologer lång rad landet, vilketi vittnarorteren

den fasen börjanexpansiva 90-talet, medi kombineratattom av
den omfattande massmediala uppmärksamheten resultat.gav

58Lööw 1993.
59Band medIntervju MS Cit4/7 M.s1994, 4/7 1994.
6° borde lagtSe Vi korten bordet", Aftonbladet "Det22/2 1992,t.ex.

sköt",rasisterna flickans"Skjutna fästmanExpressen 21/2 1992,var som
berättar", harExpressen under jorden", Idag16/2 Nynazisterna1992, gått

skulle skjutas,16/2 Rasist1992, villeExpressen 15/2 "Någon1992,
hämnas", Aftonbladet 16/2 1992.
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De nationalsocialistiska och rasideologiska gruppernas syn
på media

förhållanderasideologiskanationalsocialistiska ochDe gruppernas
till Nordiska Rikspartiet, kom-media i avsnittetär, antytts omsom

Å media förplicerat. sidan de beroendei vissa situationerärena av
Å betraktar de mediernamed budskap. andra sidansittnåatt ut som

världskonspiration aktivisternadel den judiska tror styren av
Maktvärlden. del de artiklar publiceras olikai VitEn stor av som

Ockupationaltidningar berör denna eller Zionist Governmentsom
uppfattasbehandlar media,den kallas, ZOG:sZOG som somsom

befolkningenffrämsta för pacificera och indoktrineramedel Enatt
aktivist fällde följande omdöme media:t.ex. om

deljournalisterna del tidningar ochdom får akta på isig en en
det händer det finnssammanhang, någonting,så inteatt massaen

människor landet gillar det här, och saker kaninteiute somsom
skulle finns andra harhanda, detinte någotjag görasagt sommen

uppfattningen annan

förhållande vilka fram-till media ochaktivisternasOm somom
framträder media, replikerade aktivist;träder respektive iinte en

dom kör dem hela tiden,"de har bara fått korn och vipå några av oss
varaandra doldisar för dom och det det skasåar är

NRPMmed kritiken bevakning bl.a.Parallellt avav pressens
finns försökeråtskilliga artiklar huri NRP-pressen attom pressen

partiet,65 grunden ambivalentihjäl vilkettiga vittnar iom en

61 kap.Lööw 1998
62 önskar oktobermed aktivistIntervju 1991.som vara anonym
63 februarimed aktivist önskarIntervju 1992.som anonymvara
64 dennainför valkampen delarSe NRP stora1991t.ex. av pam-upprop
flett samband med den s.k.behandlar bevakning NRP i VAM-pressens av
vågen 1991.
65 berätta,Hemlig stämplat NRP-Bulletinen kan NRP,Se Ment.ex.

detBulletinen Oredsson,Göran A När1 1996, nämnerpassar mannr s.
NordiskNordiska Rikspartiet. mestadels det alls...,inte Kampmen passar

1-2 1988,nr s.

81



MEDIA EXPOSEOCH RASISTISKA ORGANISATIONER EN HISTORISK-

inställning. NRP-ledningen har flertalvid tillfällen anmältäven ett
tidningar, radio och TV-inslag till opinionsnämnd ochpressens
radionämnden.66 Bland skrev partiledningen till nyhets-olikaannat
redaktioner med anledning medias de omfattan-rapporteringav av
de medlemmar ochrättegångarna Göteborgsympatisörer i imot

1980-talet.mitten har vid flertal tillfällenPartiet även ettav
tidningar. Ävenskickat protestbrev till radio, TV och företrädare

för olika rasideologiska hargrupperingar stundtals skickat protest-
brev TV.till tidningar, radio och

Journalister hatobjektsom

de fått och adressuppgifterMånga sina iav utsattasom namn t.ex.
Nordiska Rikspartiets tidningar har journalister. för-varit Det
hållande journalister förskriver misshapartiet sakeratt som

fåtthar och adressuppgiftersina i partiets tidningarutsattanamn-
och blivit hotade och trakasserade, har naturligti sin tur nog- -
bidragit till fåttpartiet vilket med-i sinännu sämreatt turpress,
fört flera namnpubliceringar medias anklagelserOm attosv. om

hetsar journalister skrev följandeNRP Nordisk Kamp 1974:mot

66 anmälde Fib tillSe NordiskPL. PO, FibKamp 2-3 1977, 10-11t.ex. nr s.
Aktuellt for med cirkulär dettaosanning, intern cirkulärI1972.grov

artikel Fib Aktuellt,återges i där artikeln beskrevsien en person som som
sexklubbsinnehavare, ficktjuv, f.d. fängelsekund denneetc. attuppgav

försig säkerhetnazist lyckats låna störreatt utge attgenom utanvara en
till närstående Enligt NRP-cirkuläretNRPsumma pengar av en person.

och de till detta bifogade handlingarna hade betydligtpengarna en-
mindre den tidningsartikelni sedan längeänsumma som uppgavs -
återbetalts, dock helt den lånat delvis dennesutanav som pengarna, av
anhöriga. Genmälde Aftonbladet,till Nordisk Kamp 6-7 1969,nr s.
67 Oredsson, Hårda TiderGöran A håll NRP-Bulletinsamman, 4nr-
1987, 6-7.S.
68Se NKF-Bulletin 1 1985,t.ex. nr s.
°9Lööw 1998, 115.s.
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löjligt höradettaavslutningsvis iDet närmastämne,är, attsagt
själv,tidningenhetskampanjer,Aftonbladet gråta nästnärom

kolleganFolket och GTiLandahlajâfär, tidningenExpressens
hat,hetsgehitets område.guldmedaljörobestridlig IGöteborg, päär

eller NordiskNordiska Rikspartietkan varken Kamphot och hets
Aftonbladetochallmänhetöverträffa den slags dagspress ii

70synnerhet.

fotograf blivittillorsakensammanhangI attannat enett uppgavs
hört tilldenne, sigNRP-medlemmar intetrakasserad att avvaraav

publicerat,för bild NRPmed krav ersättningNRP en somom
Oredsson,polisanmält den ansvarige utgivaren.ställeti somutan

dömdesfotografenhört isighan hade betalthävdade att avom
1 tillodaterat brevOchfriades hovrätten. iitingsrätten, ettmen

medkontaktermedlemilsken sinapartiledningen skrev omen
alla journalisterhoppasfinns helvete jagmedia det"Om attett

där berördamed de tidigareåtalen sambandibrinner Några av
och i mittenNRP-medlemmar sympatisörerrättegångarna avmot

varförjournalister.hot och trakasserier Om1980-talet gällde mot
de åtalade:svaradetill livetjournalist hotats en aven

mordhotkan ha nägothar skrivit Det varitNRP.Han massa omen
sade tillfan skrivahan skalle jagoch sedan NRP...i attatt omge

skrivadu ska fanska döda dig,ditt djävla ihonom, svin, jag att enge
skit NRP.ommassa

hotat,journalist, dennemedlemEn att somannanuppgav enannan
hanhoten ochhan polisanmält ansåg"barnsligt näruppträtt att

det gällervid och härdadejournalister måste näratt vara vana
där.sådant

7° nordisktal,Oredssons Kamp 3 1974, s.nr
sthlm71 NRP-ynglingarna ireferarOredssonPartiledare rättegången mot

bakgrundgrundsbeskrivningochkommentarjuli,23-28 omsamt ger
händelsen, Nordiskorsakerna till Kamp 1974,4-5 s.nr

Ärade72 författarensbrev, kopiaodaterat i ägo.NRP
73Lööw 36.1998, s.
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Journalister återfinns bland dem fått ochsinaäven som namn
adresser 1990-taletsi rasideologiska undergroundkultursutsatta
tidskrifter. tidningenDet sista utkomStorm 1993numret av som
innehöll bl.a. adresser, telefonnummer tillnamn, etc. personer SOITIL
utpekas "fiender till den blandvita dem jouma-rasen", någrasom
lister. Publiceringen får juridiska konsekvenser. dömsjuniI 1995

ledande Stockholmsaktivist fyratill fängelsemånaders fören upp-
vigling, för de artiklar publicerades fiender tillen av som om
rörelsen". aktivist sålt exemplar tidningenEn dömsnågra isom av
Malmö slippertingsrätt, ytterligare påföljd eftersom hanmen
redan skall fängelsestraff föravtjäna andra brott. Detta tvåärett av
de fåtaliga domar har avkunnats och har ankn tilltningsom som

4publiceringen utpekade fienders och adresser. finnsDetav namn
dock uppgifteringa hur vanliga hot och trakasserierom motpass
journalister verkligen ocksåDet givetvis långt ifrån allasåär. år att
hotbrev eller trakasserier journalister drabbas och harsom av som

rasistiskt, antisemitiskt främlingsfientligteller innehåll kommerett
från organisationer.

Konsten själva skapa nyheteratt

vissa lägen har nationalsocialistiskaI och rasideologiska grupper
försökt använda medierna försig med budskap ellersittnåatt utav

organisationen känd. Nordiska Rikspartiet har givetvisgöra Lex.
under lopp olika söktårens uppmärksamhet. Inför Valetsätt

uppmanades anhängarepartiets till radio1973 ringa och TV:satt
telefonvåkteriprogram föraoch tal- dockpartiet i
telefonslussen, eftersom de kalkylerade med samtalen falli såatt

bort.skulle medlemmar och anhängareNRP:s har ävensorteras
flitigavarit insändarskribenter, dock refuserades deras insändare

för det blivit infördaDe i partietsmesta. noterassom nogsamt

7 Lööw 1998, 88.s.
75Viktig information till medlemmarNRP:s och medsympatisörer sikte

aktiviteter och valet september, stfHeinz Burgemeister,16sommarens
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skrivelser.76 skickade partietradlångUnder åroch interna enpress
Veckotidningar -ioch60-tal dags-NRP-skrift tillvarjeäven ettut

ellerpartietskulle skrivadessa någotförhoppningen omattom
skäl." Ävenekonomiskadock 90-upphördetidningen. Detta av

ochtidningarskickatharrasideologiskatalets smågrupper pro-
förhoppningitidningsredaktionernatillmaterialpaganda om

Stund-debattartiklar.insändare ochförsöktpublicitet, samt
medsambandmetoder.drastiska Itilldocktals har de tagit mer
aktivis-anordnadeapril någrafödelsedag denfirandet Hitlers 20av
till det,märkeladefirande. ingenlokalt Dåstadmindrei ettter en

föroch siglokaltidningentillaktivisternaringde attutgaven av
Tid-firandet.råkatmedborgareupprörd synsomvara en

andra,fleraföljdesfirandetochryckteningen reportaget avut om
medförse tidningensfortsattedå reportraranonymtattgruppen
artikeltill dennaförfattareninklusiveuppgifter, ämnetexperter

dettalaaktiviteteraktiviterna.intervjuades Några att varomom
förföllundertecknadinklusivesamtligafrågandock inte menom,

tilltaget.
ofta itidigareresulterarkända nämntsHot sommot personer,

villomfattande publicitet. någotDetta är sompersonersom
stundtalsundergroundkulturenrasideologiskadenetablera isig

för dekonsekvenserobehagligamycketmedexploaterat utsatta.- denfallet medsannolikhetgränsandevisshetmedSå upp-t.ex.var
Alexandraoch hotenAftonbladetaffären kringmärksammade mot

Cassel.och ClaesPascalido

nyheterVad blir

ochnyheterblirvadsammanhangetfråga iintressantEn är som
finnshärdet intekomplicerad frågadockvarför Detta är somen

reflek-kortaformbelysa i någradetaljmöjlighet i änannat avatt
dessabevakatharslående i många årtioner. Något närär mansom

för-verksamhet i76 Rikspartietsfrån Nordiska 1971Se Rapportert.ex.
Nordisk 1970,Kamp 6-6fattarens Fagersta-posten",Censurägo, s.nr

26-28.
77 NRP-Bulletinoch massmedia, 1982, 2.2"NRP s.nr
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frågor vissa händelser fårär genomslag. Deatt typer ettav enormt
refereras överallt och renderar textmängder, medan andrastora
händelser, endast uppmärksammas lokalt eller inte alls. Brott som
begås storstäderi eller visar hasig viktig principiell betydelseen
blir ofta Äveniuppmärksammade de sker småänmer orter.som

offer kan, tidigare berörts avgörande,ärvem som som vara
hot ellerartist politiker blir oftamotanonyma en en mer om-

skrivet våldsbrott riktade asylsökande eller homosexuella.än mot
Journalisten Anna-Lena Lodenius har studerat pressens rappor--

tering under perioden november och december Totalt dett1997. rör
sig mellan till klipp månad.500 600 i särklassDenom per mest
omskriva händelsen under perioden medlem tidningenvar en av
Nordlands redaktions föredrag vid universitet. UnderUmeå
december publicerades minst nyhetsartiklar1997 och intervjuer.,68

ledare, krönikor och debattinlägg.26 31 68 Den största upp-
märksamheten tilldrar sig demonstrationer olika slag.annars av
Under november december ägde rad demonstrationer1997 en-

olika håll landet.i väckteDen intressestörstrum som var en
demonstration Stockholmi årsdagen Kristallnatten, vilkeniav

hundra aktivisternågra deltog. fickDemonstrationen principielllen
betydelse dels därför den ägde årsdagen Kristall-att rum av

betydligt våldsammareEn demonstration ägde i Lin-natten. rum
köping den november, då 30-tal aktivister30 attackeradeett ett
hundratal Tre fördes till sjukhus fyraoch akti-personer. personer
vister resulterade med undantag notis i inteExpressengreps, av en
i artiklar riksmedierna,några i däremot omfattande publicitet dei
lokala tidningarna. Lodenius hävdar det finnsinte någraatt om
förväntningar bråk, kan förhållandevis lämnasstora evenemang
obevakade medierna. Firandet den svenske nationalsocialis-av av
tiske ledaren Birger födelsedagFurugårds Karlskronai den 13
december uppmärksammades bara tidningar med Karls-t.ex. av
krona spridningsområde. bidragande faktorEn sannoliktsom var

firandet flerai motdemonstrationerår några ellerägtatt rum utan
andra incidenter. mängd klippEn brottslighet därrör gär-stor
ningsmännen misstänks rasister. alltidDet inte deär grövstavara
brotten väcker uppmärksamhet. andelStörst klippstörstsom

artiklar under17 perioden handlar tidningen Nordlandattom
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sinjulafton där de berättar oromedbrevskickat e-post omut
för dennaAvgörandedöhållerför den vita attatt ut.att rasen

helaantagligenspridningfick 70 000nyhet så att personerstor var
vanligt-dagskickatsdebrev,dessadrabbats utsamt att somenav

fattig nyheter.vis är
ägdehändelsenfaktumockså detbidrogMöjligen att rum

ochuppfattasfortfarandeuppenbarligenInternet nysom ensom
underandra artiklar perio-flertalfinnsföreteelse.attraktiv Det ett

ochhur antirasisterockså handlarden Internet, t.ex. omomsom
chatkanalrasideologisk s.k.och hurvarandraregistrerarrasister en

sjukhus.från Mölndalsdrivits
perioder,media under långaföljsenstakaVissa rättsprocesser av

innehållerenskilda artiklarna inte någonde i sigmångaäven avom
brutaladetföljetongsådaninformation.dramatisksärskilt En är

septemberYtterbyinvandraregrekisk imordförsöket 12en
senhöstenunderpågick 1997,Rättsprocessen,1997. som

lokalaochtidningar, mångarefererades alla ävenstörre avav
brottetsförklarasenbartkanmedia. inteintresseDetta art,av

framställtsde ifullt sällsyntaYtterby intehändelserna såi somvar
faktumdetartiklarnadehandlarmedia. mångaSnarare attom

därförhänt och in-till vadläsarna förväntas känna varasom
fakta.tresserade merav

får tillnärmelsevisfallandra inteSamtidigt finns sammasom
killar GävleiYtterby-målet. 16-åriga gårtvåpublicitet Närsom

slår deminvandrareknivhuggerochhyreshus tvåi samtettupp
Arbetarbladetlokaltidningendet iblir notismed batong en

honmisshandlasflicka Karlskrona så svårti18-årig911219. En att
finns doku-videofilmas ochhändelsenhon ska dö,tror att

Syd-lokaltidningenfinns inhämtat, ienda klippmenterad. Ett
olagatotaltskrivs minstDet971115. ärÖstran settomsom

hela perioden.underendast klippdiskriminering: 4
Även ökatyckskännedom vissaallmänhetens orter upp-om

sambandriksbekantblev iTrollhättanriksmedia.märksamheten i
misshandel90-talet, bl.a.händelser börjanmed iserie en grovaven

moskébranden.s.k. Detflykting och densomalisk gavav en
rasistfäste och harstarktsegdraget rykteTrollhättan ettett som

olika media. På åritill mängdensäkert bidragit reportage senareav
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har de skånska kommunerna Vellinge och Klippan uppmärk-
liknande och fått rykte "rasistort".7s Ensättsammats ett ett som

bidragande orsak till händelser där det redan ägtatt orter rum
uppmärksammade fall får publicitet journalisternaär attmer
känner till fråga, det finnsi bakgrundsmaterialorterna gott attom
fylla med och kända sedan tidigare läsare ochär ävenut orterna av
inte debattörerminst bidrar med krönikor och debattartiklar.som

föreläsningenAtt vid universitet uppmärksammadesUmeå så
kan lite märkligtsig bakgrund national-stort te mot attav

socialister, rasideologer och antisemiter sedan 1960-talet föreläst
och deltagit debatteri landetsi skolor det väckt tillnärm-utan att
elsevis intresse eller upprördhet." Under anlitades1991samma

Ahmed föreläsareRami folkhögskolor och fleravidt.ex. som
gymnasier i Stockholmsområdet. förekomDet eleveräven att
deltog hans sändningari förintelsen judisktemat att var en
bluff." Och inläggi DN-debatt försvarade gymnasielärareett en

medverkanRamis undervisningeni och antydde domenatt mot
denne berodde judisk konspiration inom rättsväsendet.en

förhåller ocksåDet sig vilket berörtsså, det gäller våldetnär
homosexuella, offret eller gärningsmannen eller bådanärmot att

till början falla utanför mallen dröjer det innansåen synes upp-
märksamheten riktas det väsentliga. stundtals faller medSå ärmot
antisemitismen och typfall detta Ahmed och dennesRamiärett
Radio Islam. har uppfyllerHär antisemit inte denen som

karikatyren. Radio Islam inledde sina närradiosänd-stereotypa
ningar i Stockholmsområdet Radio stationen1987. uppgavs vara
"anti-sionistisk" och pro-palestinsk. sändningarna inleddesNär

78Rasistiskt och främlingsfientligt våld: från ArbetsgruppenRapport med
uppgift motverka förebyggaoch rasistiskt och etniskt relaterat "våld,att annat
Ds 1998:35, 162-169.s.
79 Partiledaren,Se Kampåret Nordisk1961", Kamp 1961,4t.ex. nr s.
Nazistkampanj bland studenterna", Skånska Dagbladet "Obskyr9/ 1 1960
tidning utdelas", Lunds Dagblad Oredsson,20/ Göran brev till1960, A1
författaren 8/5 1996.
8°Håkan Holmberg, rättsväsendet fungerade,Bara hatet:i Det Eviga
Om ochNynazism, Radio Islam,Antisemitism Borås 1993, 59.s.
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radio-syftet medAhmed Rami,hävdade, ansvarigestationens att
och muslimersvenskarmellanfördjupa vänskapenstationen attvar

kunskapenpolitiskafördjupa denbosatta i Sverige, omsamt att
Palestinafrågansl dennafick Radio IslamBachner, iHenrikEnligt

närradio-hävdadevilkarad debattörer,uppfattning stöd attenav
förståndpunktlegitim inomföreträddestationen ramenen

Mellan-österndebatten. avslöjandethävdarAhlmark,Och Per att
likgiltighet.präglades FåverksamhetIslamsRadio 1987, avom

antisemitiskaRadio Islamsbelysaintresserademedier attavvar
frånlikgiltighetenochvidarehävdar ointressetagitation. Han att

debattörer visattill svenskaopinionsbildare, leddeledande att som
försvartillryckte Ramisförståelse för antisemitismen, samtutnu

undantagforskarna medochpolitikerna, partiernamedierna,att
svek.83 biblioteks-Bok ochdeltagandedock iväckte Ramis1988

protestenuppseende DensåvälGöteborg 14imässan som
för hetsAhmed Ramifällde Stockholms tingsrättnovember 1989

förundantagfastställde, medoktoberfolkgrupp. Den 199025mot
dom.85 samband medhovrätt tingsrättensfriat Iavsnitt, Sveaett

SVD.86debattartiklar såvälskrev i DNRamirättegången som
naturligabevakningframför allt dagspressensMedias rör av--

vålds-demonstrationer,händelser,skäl oftast konkreta t.ex.som
för-exempelvis inomavslöjanden rasisterslag,dåd olika omav

kontaktnät,individer, derasenskildaberörsartiklarnaIsvaret, etc.

81Lodenius Larsson, 1994, 276.8C s.
propaganda82 Antisemitisk itill Radio Islam:HitlerBachner,Henrik Från

hatet: Antisemitismperspektiv, Nynazism,jämförande i Det Eviga Omett
och Radio Islam, Borås 1993, 165-166.s.
83 hatet: Anti-Likgiltighet, Om Nynazism,Ahlmark, i Det EvigaPer

Radio Islam,och Borås 1993, 139-150.semitism s.
förklädnad,84 GP 12/9Carlberg,Anders Nynazism iSe rumsrent.ex.

Arbetetbokmässan,Islamitisk förlag bannlysta 22/7 1988,1988,
anti-sionistisk bok, Dagen 27/7Bokmässan 1988.stoppas

propaganda85 Antisemitisk iRadio Islam:Hitler tillHenrik Bachner, Från
hatet: Antisemitismperspektiv, Om Nynazism,jämförande i Det Evigaett

och Radio Islam, Borås 165-166.1993, s.
86 Ahmed Ramihäxprocess,ModernAhmed DN 1/11 1989,Rami,

bluff,förintelsen SvD 10/10 1990.är en
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eventuella straffregister och kopplingar till olika organisationer.
Ideologi, handlingsstrategier och bakgrundsteckningar vilka sätter
händelsen eller avslöjandet sammanhang återfinnsi sällan. Detett

också det spektakulära naturligt väcker detär störstasom nog
detintresset. alltid detinte spektakuläraMen detär ärsom

föravgörande utvecklingen. finns artiklar ideologi-Det t.ex. om
producenterna och den förändring har det gällerägt närsom rum
ideologi och handlingsstrategier. händelser väckerDe storsom
uppmärksamhet i dels delarsin lokala där vålds-är tur av processer
dådet slutpunkten eller del händelserserieär en egent-av en som
ligen bara blir begripliga de sammanhang,in i dels isätts ettom

fall konsekvens förändradevissa strategier.en av
finns också delarDet den rasideologiska underground-av

kulturen sällan eller aldrig uppmärksammas, desom t.ex.som
ockulta delarna, de traditionsbärarande intellektuella t.ex.mer som
tidskriften och detMimer ökande antalet hemsidor fylls medsom
ideologisk litteratur från 1930-talet och framåt. Kopplingarna
mellan nutid och dåtid har endast börjat vidröra, liksom detatt
ökande antalet kvinnliga aktivister och feno-sympatisörer. Andra

sällan berörs, utanförantisemitismen den rasideo-ärmen som
logiska världen, antisemitiska delarströmningar inom Newt.ex. av
Adge rörelsen. djuplodande finns,artiklarnaDe de över-men
skuggas skäl artiklarnamånga rånarhuvor.imänav av om

Författarpresentation

Heléne disputerade avhandlingen Hakkorset ochLööw 1990
Wasakärven vid Historiska institutionen, Göteborgs universitet.

har varit verksam vidHon och knutenCEIFO, till Brå.är numera
Heléne bokenLööw Nazismen i Sverige1998 1980-1997utgav
Ordfront.
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Svenska cybernazister
cyberrasisteroch

Marina Ta/oyan

Inledning

Åtskilliga forskningsrapporter, Säkerhetspolisens Säpo rapporter
artiklar nationalsocialistiska ochi visarsamt attpressen ras-

och utvecklarideologiska organisationer grupperingar i Sverige nu
rekryteringsmetoder och aktiviteter mycket snabbt. Enligtsina
består den hårda kärnan sexhundraSäpo nazisterav av personer.

farligaTjugo de sexhundra betecknas särskilt Den störstaav som
Nationalsocialistiskenskilda NSFFrontär växergruppen som

försnabbast. med nazistisk bakgrund misstänktaTre ärpersoner
Malexander, Olof och Robertmorden de poliserna itvå Borên

Karlström. det mordet syndikalist hari SätraFör senaste treen
häktats sannolika skäl. månaderna harnynazister De senaste

således våldet journalister bil-anti-rasister, t.ex.trappats motupp
m.fl.bombattentat journalistpar Nacka, poliser Anmäl-imot ett

till maktvärldenbrott kopplade ochningar Vit extremnationa-om
lismen har ökat från under till under enligt469 1997 940 1998,

för framgårrapporterz.Säpos Av Säpos årsrapport 2461998 att
gäller brottet f0lkgrupp3 jämfört medanmälningar hets 153mot

1 Svenskanätverk. Polisen hårdbevakar nazistgrupperingar".Hatets
Dagbladet; 1999-07-02.
2 Se httpr/lwwwpolice.se/gemensam/rps/sapo/
3 Enligt kapitlet brottsbalken döms den uttalande elleri§ i16:e 8 som

meddelande eller uttrycker missaktning för folk-sprids, hotarannat som
eller med anspelningsådangrupp grupp personer ras,annan av
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fallhadeunder de brotten skett via tioInternet,1997. 17 153av
tillgäller anmälan propaganda skickats med e-postom somen

fallflestaoch anmälningar Webbsidor. deprivata sju Irörpersoner
det Nordland låg bakom utskicket dee-post samtsomvar av

framgårwebbsidor anmäldes, VilketInternet rapporten.som av
brotten kopplingar tillBland de totalt anmälda med1998 940

folk-maktvärlden gäller hetsextremnationalism och Vit 246 mot
NordlandsBland dem begicks kanvia Internet nämnasgrupp. som

Fribetslørevet, länkmassutskick elektroniska nyhetsbrevsittav en
från Nordlands fil där Nordland-medarbetarenwebbplats till en

föreläsningberyktade universitetDan UmeåsBerners om
harnationalsocialismen lagts Andra anmälda brott Internetut.

Worldkyrka avdelningenbegåtts den svenskaKreativistensav av-
Church Alternativ media, webbplatsenCreator, Operation

levinnofrid, Kalmar Alternativ mediasNordisk och tidningSA
Framtid. hets folkgrupp.Anmälningarna gäller mot

organiseradeartikel Aftonbladet hävdar det finnsiEn 5001att
bedömsoch landet. dessanazister rasister i Tio"tunga procent av

använda fysiskt våld5.beredda Flera konserter haratt arrange-vara
Nordland med rockband spelar maktmusik, därVitrats somav

utländska rockband deltagit exempelvis Brottby, deni 3även
Flera lagliga och olagliga demonstrationer harjanuari 1997.

Nationalsocialistiskorganiserats NSF.Frontav
har verk-aktivisterna aktivt deltarminst iInte personer som

samheten och medlemmar snabbti gruppen/organisationenär
tillägnat vilket dem möjlighetsig iInternet, störreatt ut-ger

med budskap till den svenskasträckning tidigare sinanåän ut
befolkningen synnerhet.allmänhet och till svenska ungdomari i

förallt olika och enskilda individerutnyttjasNätet mer av grupper
sprida rasistisk och antisemitisk propaganda.att

förlitaaktivister behöver endast åkainte sigDagens att runt
till olika och hålla eller affischer förplatser möten sätta attupp

hudfärg, trosbekännelse, för hetsnationellt eller etniskt ellerursprung
folkgrupp fängelsetill högsti två år.mot

4 definition.begrepp ochSe avsnitt om
5 Nazistbrotten blir allt Sörbring, Aftonbladet;Karin;grövre; 1999-06-29.
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hatbudskap eller informera planerade ochsprida sitt mötenom
funktioner uppfyller trycktdemonstrationer. Alla dessa IInternet.

form framförda leda åtgärder.kan hatbudskap till rättsliga Internet
däremot möjlighet sprida nationalsocialistisk ochattger

identifierade.rasideologisk propaganda de bliransvarigaattutan
falska och adressuppgifter vilket och förkan iMan ange person-

gäller tidningar tidskrifter. deochsig Det spåragåräven att an-
fråga kunskap ochtekniskt, detsvariga ärrent men om resurser,

rättsliga myndigheter, eftersominternationellt samarbete hos
föralla skapar webbplatser utlandsbaseradenästintill attservrar,

folkgruppkringgå bestämmelsen hets lagenmot om ansvarom -
för elektroniska anslagstavloré.

Följande illustrerar hur aktivisterna möjlig-exempel utnyttjar
fannsheterna: december svenskspråkig nazistiskI 1997 en

Swedish UnojârzcialWebbplats lågResource Page som
httpz//Wwwns88.bavside.net/. webbplatsen kunde hittaPå man

Swede88 Odøl.artiklar engelska. Webbmästarens namn var:
svenskallt döma Webbplatsen upprättad och ägdAv att envar av

domänadress hade den engelskspråkiga Webb-Påperson. samma
fungeradesidan plats. domän Webbhotell underPatriot Denna som

startsidan kunde läsa:Propatria. Pånamnet man

för elektroniska anslagstavlor° Lag 1998:112 om ansvar se
httg://WvvW.notisum.se/.

följandeträdde kraft den och lyderi maj § DennaLagen l19981 sätt:
anslagstavlor.lag gäller elektroniska Med elektroniska anslagstavlor avses

förmedlingdenna lag för elektronisk meddelanden. lageni tjänst Ien av
med meddelande bild, ljud eller information i övrigt. Angåen-text,avses

meddelanden läserde skyldighet bort vissa i "Om5att ta man en an-
elektronisk anslagstavla skall denvändare sänder meddelande tillin ett en

meddelandet från ellertillhandahåller borttjänsten tjänstentasom
meddelandetförhindra vidare spridning meddelandetsättannat omav

innehåll sådant bestämmelserna kap.uppenbart i i §16 5är som avses
folk-brottsbalken uppvigling, kap. brottsbalken hets§16 8 motomom

barnpornografibrott eller kap.kap. brottsbalken§10 1616grupp, a om
våldsskildring.b brottsbalken olaga§10 om
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domän fungerar också Webhotelför dom barDenna intesom som
möjlighet attfå plats dom vanliga domånerna, blipå utan att
censurerade och utkastade.

ordagrant, med stavfel- förf.alltsåciteras anm.

ns88.bayside.netoktober kan konstatera webbplatsenI 1999 att
upphört sedan stället expanderar Enligtår. Propatria.I1,5änmer
de uppgifter finns dem ligger bakom domänen ärsom om som en

dem svensk med adress Göteborg och med tele-i angivetettav
fonnummer fickStockholm. ringde diti jag jagNär veta att num-

har ändrats och egentligen till Fritidsresor. Dengårret numret
andra adressen norsk adress likhet med ii numretvar en som

ifrågasättas.Stockholm kan de svenska rasistiska webb-En av
norsktplatserna presenterade webbhotellet Propatriaäven ettsom

webbhotell. utökas ständigt med juniPropatria gäster. Inya
fått fristadhade webbplatser Propatria, i augusti 19991999 15

uppgick antalet till 25.
exempel kringgå lagen den svenska webb-Ett ärannat att

Motståndplatsen liggersom
http://home.sWipneLse/engelbrekd. klickar denNär man

adressen Tele2 kommer till Motstånd,angivna swipnet man
redan ingångssidan länkar direkt till egentliga webb-sinsom

plats webbhotellet här:DettaPropatria. såpresenteras

Välkommen till Motstånd
välj lån/e nedan: motstånd/www.propatria.org/V.g.

.

för deninnehållet Webbplatsen:ansvarigFrågan år ärvem som
företagsägda domänen Tele eller den rasistägda domä-swipnet 2

fick domen vid SkövdePropatria. sittFrågannen svar genom
förogillade åtalet brotttingsrätt mot motsom en person upp-

hovsrättslagen framställa eller kopiera eller falliatt vartgenom
ljudfiler MP3-format frånsprida CD-skivor och dem till-i göra

gängliga hemsida webbsidavia sin FalletInternet"egen
de rättighetergällde tillkom de olika skivbolagintrång i som -

7Skövde domTingsrätt, B 824-99, 1999-09-15.
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totalt deras företrädare Ifpi International Federa-53 st genom-
of the Phonographic Ifpition Industry. bedriver antipiratverk-

samhet, aktiv efter mp3-filerspaning tillgängligaären som
fastslog den egentliga filhemtagningen skettInternet. Domen att

helt oberoende den åtalades webbsida. målet har det inteIav
bevisats den åtalade kopierade förde filersjälv eller tillöveratt
mpS-format, det har heller han har haft sådana filerinte visats att

det han disponerar den vilken han har hafti iutrymme server
webbsida. länkmarkeringarsin har den åtaladeGenom sina gjort

fördet möjligt besökaren till adress densig änatt ta en annan
åtalades, där han har kunnat hämta eller kopiera mpZ-filer. Enligt
tingsrättens beslut innebar detta spridning, heller med-inte inte
hjälp till spridning från de olika innehavarna de platser därav
filerna funnitshar och från vilka de har kopierats. åtalade harDen
inte skyldig till brott upphovsrättslagen Sålundagjort sig ärmot

för de finnsinte länkar hans/ansvarig angivnaen person som
hennes webbplats och webbsida och heller för innehålletinte
den länkade webbplatsen/ webbsidan.

döma deallt svenska rasideologerna/nationalsocia-Av äratt
listerna väl medvetna rättsliga påföljder och de har godaom
kunskaper de rättsåtgärder kan riktas dem nätet.motom som

Allt fler nationalsocialistiska och rasideologiska organisationer
och endastintensivt DetInternet. någraärsatsargrupper
nationalsocialistiska och antisemitiska och organisationergrupper

fortfarande saknar plats hör AriskaHitnätet.som t.ex.en

8 upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.Lag 1960:729 I 1om
kap. föremålupphovsrättens och innehåll finner följande: §1om man

har skapat litterärt eller konstnärligtDen verk har upphovsrätt tillettsom
verket det skönlitterär eller beskrivande framställning iäroavsett om
skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, film-
verk, fotografiskt verk eller alster bildkonst, alsternågot annat av av
byggnadskonst eller brukskonst, verk hareller kommit till uttrycksom

Till litterära hänförsverk kartor, andranågot isätt. ävenannat samt
teckning eller grafik form utfördaeller plastisk verk beskrivandei art.av
Vad denna lag datorprogram skall tillämpliga delar gällai isägssom om

förberedande designmaterial för datorprogram. Lag 1994:190.även
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Brödraskapet9 och Gula Nordiska Rikspartiets NRPKorset.
först webbhotellWebbplats dök Propatriasupp sommaren

hade sammanlagtPropatriaDå gäster.1999. 25

definitionochBegrepp

från kartläggningresultaten natio-jag vårInnan presenterar av
villrasideologiska och antisemitiska Webbplatsernalsocialistiska,

Svenskaförklara och definiera terminologin nätet enligtjag
dataterm gru PPen:

föra skriftlig dialog realtidChatta, i viatjatta Internet;-
metaforiskt för abstrakta värld ellerCyberrymd uttryck den-

utförs föreställasrymd där det med datorer kan pågå;som
för ellerforum diskussionDiskussionsgmpp inom Internet news-

Usenet news;
Dománadress adress till 0.d. eller till datororganisation enen-

efter e-postadresserdomänadress det istår @Internet. En är som
snedstreckenoch det efter de dubbla istår //Internet som

före snedstreck;Webbadressen eventuelltmen ett senare
Dubbla snedstrec/e teckenparet //;-

e-med-förledelektronisk, i sammansättningar. T.ex. e-post,e-
e-brevlådas, e-adress, e-tidning;delande,

med-överföring meddelande med hjälp datorer däre-post av av-
kan läsas vid valfri tidpunkt;delandet

9 fängelseorganisation, det vill medlem-Ariska Brödraskapet sägaär en
fängelse, försvårar webbplats/inrättasitter i något att egensommarna

webbsida.
O nationalsocialistiskt,webbplatser och webbsidor medKartläggningen av

invand-antisemitiskt, främlingsfienligtrasideologiskt, missnöjespartier,
genomfördesflyktingsfientligt invandrarkritiskt innehållochrings- samt

Solenzal, forskningsassistent vidtillsammans med Alexis Gainza -
ochStockholms Skoglund haruniversitet.CEIFO, Pär sparat sorterat

material.kartläggningens
http://www.nada.kthse/dataterm/rek.html
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snabel-a.förekommer tecknete-postadress e-postadresseri @-
efter kallas domänadress.del adressen Denstår @Den somav

förtvåbokstavskod för landet. Kodenofta medavslutas stårseen
Sverige;

internationella datornät har dendetInternet största ut-som-
standard för data-byggerbredningen och TCP/IP, ensom

kortform använda med litenbörkommunikation. Som natetman
bokstav;

tillhandahållerInternetleverantör företag eller institution som-
e-postfunktion.anslutningsmöjligheter,Internettjänster, t.ex.

Provider oftaföranvänds stället ServiceOrdet i Interneteng.
förkortat till ISP;

huvudingång tillförstasida webbsidaIngångssida, tjänarsom som-
webbplats;viss

från platskopplingLän/e webbsammanhang vissi enen-
webbsida;markerat ord tillsymbol, bild eller ett en annanen

tillhandahållerdatorprogramServer, serverprogram gemen-som-
datalagring ochservicefunktioner datornät,i ett t.ex. e-samma

postkommunikation;
fleraserverdator dator med ellerServer, ett serverprogram;-

webbläsare inställd vidStartsida webbsida visaär att startsom-
för eller bomeanvänds ställeti page;start pageeng.

använda de länkarolika webbplatserSurfa besöka att somgenom-
definie-ha förhandfinns webbsidorna, möjligen utan att ett

söka, besöka;mål leta,Synonymer:rat
Web funktion ellerwebb, World Wide Internet ettwww, -

sammanlänkadenkelt kan hämtamedgerintranät att mansom
form bild och ljud;information i text,av

webbsida.normalt tillWebbadress adress inom Enenwww,-
unikt identifierarwebbadress teckensträng iär en resurssomen

bild, datafil webb-webben, webbsida, Det äretc.t.ex. en enen
oftast inledswebbläsarfönstretadressen iöverst somsynssom

eller "ftp:";med httpf
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Webbhotell innebär företagtjänst upplåteratt ettsom utrymme-
för webbplats företag harinte webbserver;som egen
Webbmästare, webbansvarig- har det övergripandeperson som

för webbplats;ansvaret en
Webbplats ordet används förställeti web webbplatssite. Eneng.-
kan visst viss verksamhetorganisations ellerröra ämne,ett etten

företags ochvisst tjänster;varor
Webbsida den mängd information webbplats kanen som man-

behöva vidare länk;nå oftavia mycketsåutan att motsvararen
kan skärmen samtidigt eller rulla bilden;man se attgenom

Virtuell verklighet datorskapad miljö, ofta avsedd simuleraatt en-
fysisk miljö. Ordet används vill betona icke-någotnär ärattman
verkligt, endast datorerexisterar i virtuell virtuelltorganisation,
universitet ;

Beträffande kategoriseringen nazistiska, rasistiska och anti-av
semitiska webbplatser och följaktligen cybernazister och cyber-
rasister/antisemiter avsnitt.nästase

Indelning i nazistiska, rasistiska och
antisemitiska webbplatser

säkra för folk"Vi måste ocb framtid förexistensen vårt vara vitaen
bam- 0rd.14

nazistiska/nationalsocialistiskaSom webbplatser räknar webb-jag
platser hävdar den vita överlägsenhet, tillsom rasens uppmanar
våld politiskt dvs. har fraserartiklar och medtexter,som vapen
revolutionära inslag, hyllar Adolf Hitler och hans ideologi; an-
vänder nazisymboler och missbrukar svenska och nordiskat.o.m.
mytologiska symboler, skämtar förnedrandeoch icke-extremt om
ariska folkgrupper människor judisk börd,av romer, personer

12 ord formuleratsEn sammansättning den amerikanska14av som av
rasideologen David Lane.
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avvikandeochoch samhälletsmed utländskt påbrå svaga
homosexuella.grupper t.ex.

med nazistiskawebbplatser skyltarRrasistiska/rasideologiska inte
vanliga nationalsocia-dehar denna mening intesymboler. iDe

artiklaransikte avslöjas iderasingredienserna,listiska rättamen
och handlar rasismensåterfinns webbplatsen som omsom

biologiskadetFramför allt handlargrundläggande element. om
följaktligenvarandra ochmänniskor frånfaktorer skiljer omsom

del webbplatsersamhället.mångkulturellarasblandning och det En
för lagbrott inteorganiseradeoch webbsidor så gränserär att

rättsinblandning. börundvikaföröverträds Härså sättatt
webbplats/webbsidakategoriserat varje sompåpekas intejagatt

tidskriftenflyktingar ellerinvandrare och Contrakritiserart.ex.
rasistisk, kategoriseringenantikommunistiskär utansomsom

fall harinnehåll.webbplatsernas/webbsidornas vissagrundas I
sammanfattande bedöm-nödvändigtdet visat sig göraatt envara

Webbplatsen. självpresentationeninnehålletdet totala Ining av
tolk-analys ochbehövs det djupareåsikter och därkamoufleras

framfördabakom devad ligger Ingenning argumenten.somav
ellerpatriotantingensig rasist utanpresenterar somsom

nationalist.

judar ochriktadeinnehåller idéerAntisemitiska webbplatser mot
"endast hetsarwebbplatserTill sådanajudendomen. motsom

ochsamhällettill alltuppfattar dem upphovet ijudar och ontsom
sedermerajudeherraväldetdet totalaföreställningensprider om

RadioZOG räknartänkande jagkonspiratorisk om
centraltAnti-illuminatis och Mimer.Islam, Ett ternaannat

13 för OccupationBeteckningen Zionist GovernmentZOG står ett cen--
rasideologiska ochnästintill samtliga svenskaförtralt och gemensamt

medi-föreställningenEnligtwebbplatser ZOGantisemitiska styrstema.
världen judarna.helabyråkrater såväl ipolisen, i Sverige avsomerna,

webbplatsenH denstorleksmässigtIslams webbplatsRadio störstaär
främlings-rasistiska/antisemitiska ochtotala antalet svenskabland det

språk.tillgängligt olikamaterialetfientliga webbplatser, där 12är
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webbplatserna/ webbsidorna frågai den historie-revisionismär -
förfalskning förnekar Förintelsen miljoner judar6attsom av
under andra världskriget har ägt rum.

Både nationalsocialistiska och rasideologiska webbplatser har
explicita antisemitiska och revisionistiska inslag, därför har valtjag

beskrivainte antisemitiska webbplatser och webbsidoratt separat,
antisemitism och ochrasism nazism dettautgörty en gren av

de webbplatser och webbsidor relevanta förärgenomsyrar som
granskning.min

tillvägagångssättSyfte och

tids- och utrymmesskäl harAv jag valt definierainteatt termerna
ochnazism, rasism den härantisemitism i kom-Däremottexten.

kortfattat beskrivajag återkomst forskningennazismens ochmer
kring dessa företeelser i Sverige. förintresseFrågor vårtav
studium vilken möjlighet för rasideologerInternet Var-var: gav
för och hur utnyttjas Vad syftet med den virtuella verk-nätet är
samheten

bygger frånTexten materialet kartläggningen svensk-om
språkiga och svenskar ägda hatwebbplatser, nämligen national-av
socialistiska, rasideologiska och främlingsfientligaantisemitiska,
missnöjespartier invandrar- och invandringskritiska Webb-samt
platser. det följande endast nationalsocialistiska,I utnyttjas ras-
ideologiska och antisemitiska Webbplatser. Kartläggningen pågick
under drygt från hösten tilltvå år: vinter ochFörst1996 1999.
främst låg innehållet de sammanhangeti relevanta webb-
platserna till grund för kartläggningen och förutgångspunktenär
föreliggande analys. har valt kortfattat beskriva deJag att grupper
och bakomorganisationer dessa webbplatser. Avsiktenstår ärsom

kopplingenvisa mellan verksamheten den fysiska verklig-iatt
heten och den virtuella verksamheten. Därför vill jag undersöka
vilka och vilken ideologi ligger förtill grundpersoner ut-som
nyttjandet har det viktDessutom varitInternet. attav av en
uppfattning betydelse funktionerochInternets i satsningenom

rekrytera medlemmar och spridandet informationenatt nya av om
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den nationalsocialistiska världsåskådningen. minstSist intemen
Alexis Gainza-Solenzal ochhar tillsammans medjag Pär

följt den allmänna utvecklingen och detSkoglund nätet ras-
framväxt.ideologiska nätverkets

nätverksskapande blandvill exempel menings-Jag ettge
defränder inbördesstridigheter mellanvia tvåInternet ävenmen

rasideologiska Nationalsocialisk NSFFrontstörsta grupperna
Nordlandfalangen. till den gamla,och NSF är arvtagare ursprung-

dag för dag. Nordlandliga nationalsocialismen, växersom var
ochdäremot från början de avancerade webbplatsernamesten av

förespråkare för internationalistiska makt ideologinden Vitär
medel slutgiltiga mål-med musiken vittuppnå sitt ettett attsom

Sverige.

nazism, rasism ochForskning om
i Sverigeantisemitism

före-forskning journalistikenstatsvetenskaplig och inomInom
flöde såväl den gamlakommer litteratur rasism,ett om av somav

forskareföreteelsen. Bland svenskaden moderna sig åtägnatsom
Charles Andersdetta kan Heléne Westin,Lööw,ämne nämnas

och Erik journalistenTomas HansLange, Hammar Wärenstam,
ochLindqvist, frilansjournalister LodeniusAnna-Lena Per

finns HeléneWikström. andra.Det många I Lööwsäven senaste
omfattandebok Sverige,Nazismen i 1980-1997 presenteras en

under beskrivsstudie denazismen i Sverige sista Däråren.17om
den tekniken och musiken propaganda-betydelsen somav nya

och bok maktLodenius WikströmsAnna-Lena Per VitIvapen.
och blågula drömmar behandlar kapitel rasistiska webbsidorett

kapitel datavärlden.och ytterligare Nazister iInternet ett
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Internets funktioner för nationalsocialister
och rasideologer

högteknologiskt verkligen bordeInternet viar ett vapen satsasom
delvis förhindra och förbjuda ellerpå. Det svårt våraar attmer oss

hemsidor och alla hela världen kan söka och medi Iupp oss.
dataepoken världen befinner kommer alla tänkbarasig i såsom

verkningslösa.förbud bliatt

rasideologer och har för-Att antisemiter just sinnätetsatsar
klaring. potentiell mångmiljonpublik,Via detInternet nås ären
billigt och frihet.det medel med datorerDessutomär ärett stor

vardaglig och naturlig del aktivisternas liv, eftersom flestadeen av
har med datorer och kan hanteravuxit dessa väl.givetvisupp

Granskningen aktuella webbplatser/webbsidor medav
nationalsocialistiskt, rasideologiskt och antisemitiskt innehåll visar

har huvudfunktioner för cybernazister ochInternetatt tre
cyberrasister funktionernaDe är:trem.m.

sprida information nationalsocialistisk världsåskådning,Att° om
och och för föra framrasism antisemitism rasbiologiska bud-att

skap till det svenska folket förstaoch då hand till svenskai ung-
domar. huvudfunktionen, eftersomDetta anser vara propagan-
da, enligt uttalanden, främsta förnazisternas detutgör vapnetegna

de målen. Huvudbudskapet de relevanta webb-nåatt uppsatta
platserna hotad räddavita och det enda kanDenär: ärrasen som
den frånvärlden undergång nationalsocialism.vita Genomär att
sprida rasideologiska budskap försöker fleraktivister värva
meningsfränder och medlemmar till den nationalsocialistiskanya
rörelsen.

plattformskapa för rikstäckande och förlängningenAtt ietten
globalt rasistiskt nätverk. skapa rasistiska webbhotellGenom att
har det förblivit möjligt hyra platsrasisterna nätetatt av

13 webbplatsen Svenskt Motstånd:Från
httpz/ /wwW.ns.88.bavside.net/ revolution/ Motstånd; Diktatur-ur
demokrati".
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hyra dessa platserinternetleverantörer och sedan i sin tur ut an-
till ochhelt eller tilltingen gratis Visst prisett nya grupper perso-
utestängda från andratill sådana tidigare blivitsamtner som

webbplatser.

fungera inkomstkälla för nationalsocialistiska ochAtt° ras-som
marknadsföra,ideologiska ochorganisationer Genom attgrupper.

T-shirts, klister-distribuera och sälja musik CD-skivor, böcker,
webbsidorna samtidigtmärken och diverse produkter gör propa-

för Makt ideologi White med kalladganda VitVit Power så-
WhiteMakt-musik Noise Music.

nazistiska och rasistiskaAntalet
domänerwebbplatser och deras

rasistiskaseptember Säkerhetspolisen antaletI 1997 attuppgav
från stycken till loppetWebbplatser ökat inomtvå, 35tre avca

sedan dess har antaletknappt år. dag kan konstateratvå I att
webbplatser och webbsidor med rasistiskt/svenskspråkiga anti-

främlingsfientligt tredubblats. Underoch budskapsemitiskt även
följt utvecklingen och kan kon-loppet drygt harår2 nätetav

webbsidor och chattkanaler med nationalsocia-antaletstatera att
innehåll har ökatlistiskt och rasideologiskt antisemitisktsamt

haftfrån till webbplatser del harstycken en1996 408avsevärt: ca
startsidawebbsidor webbplats,endast eller sintvå t.ex. enen

innehåll börjanoch sida till med länkar eller inågot annat aven -
199915.

H och RiksdagenEkblom, Tjorbjörn, seminarium RasismSäpo, Lagen,
18/9-97.
15 ochfrämlingsfientliga, invandrings-totala antalet rasistiska,Det
flyktingfientliga invandrarkritiska webbsidor och webbplatsersamt
uppgick till 110.
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1997-1998

fanns det, tidigare svensk-1997-1998 40nämnts, änsom mer
språkiga och engelskspråkiga hatwebbplatser och webbsidor ägda

svenskar. Webbplatser och webbsidor med hatbudskapDettaav var
och till våld och demonstration frustrationuppmaningar överav
det ochrådande dess politik icke vitasystemet gentemot
folkgrupper. fann följande svenska webbplatserVi 1997-1998

Anti-Afa Walk Alone;Andrew88-NewerSverige; Anti-Internet:
illuminatis; Alternativ Kampförbund; FemaleMedia; Arisk Aryan

ê-Ära;tidningen Blod Framtid; FrejasHomepage; Boven; Home-
olkhonten Hiphop; Folktribnnen; Heimdall; Hammar-F Motpage;

land; Gjallarbornet; Frölunda; Kriegsbericbter;Kampgruppen
Totalkyrka; Kunskapskallan för rasmedvetna,Kreativistens senare

NationalSegel;Malmö Skinbeads; Motstånd Ungdom;Vit Mimer; ;
Nordiska krigare; Nordland; Nordens Old Eagle;ödesvag; Opera-

Nordisk Kvinnofrid; Radio Islam; Scburtstion S.S.C.A.Propatria; -
Stajfeal/ Abteiliing; Smålandshemsida;Computer Samvans SA; Svea-
mål; riket; Svenskt Motstånd; Svensk HedniskSvea Front; Sverige

Swedish Unoficial sikte fram-år; TagResource Page;25 motom
tiden; Vaggeryds Skins; Ultima Tbules;Warg 88.9; 88/1.

dessa webbplatser och WebbsidorNågra Kampgruppt.ex.av
Frölunda, Malmö Skinheads har upphört och har dykt upp.nya
Webbplatsen Stockholm genomförde den olag-NS gruppen som
liga antisemitiska demonstrationen novemberStockholmi i 1997
skapades och existerade endast dagar deni januari i1998 3-5
virtuella verkligheten. NS-Stockholm fått dethade utrymme
utlandsbaserade webbhotellet Geocities.stora

16Webbplatsen innehöll den publicerade Aftonbladettidningen bildi som
föreställde svarthuvad beväpnad utanför journalisternaen person
Alexandra Pascalidous och Alonzos dörr. Ytterligare bildM. Janen

förLahti- ledare socialisterna det filenPeter rättvisepartiet isom angavs
Thule-infowebbplatsen informerades projektetKommunister. På även om

skulle "kriminella poliser"citat webbsidan.registrera På nästautsom
sida fanns det batong förmodligen till salu eftersom prisetvapen/ tårgas/15

produkt från kronor tillstyckvarje extra tårgaspatron149angavs per
tårgasbatong till kr skott- och knivsäker Avsikten med3 600 väst. mer
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1998-1999

nazistiska ochantalårsskiftet dökVid 1998-1999 extremtett nya
Bollnäschattkanalerwebbplatser Vitarasistiska samt upp:

FrisinnadeFribetsfacklan;Fackelbarare; Partiet;UnionsPatrioter;
Holoxoax;Global Iceman;Heroeas;Vit Patriotism;GunMan 88;
FramtidaMedborgare för Generation;Klippan Militaria Equipment;
Nordiska Rikspartiet;Nationell Solidaritet;Gefleborg;.Midgård; N.

Nysvenska#nsf cbattkanal;Nationalsocialistisk NSF;Front
cbattkanal;#OdiamRörelsen; Odins #PatriotLounge;

Svenskaclaattkanal;cbattkanal; Svea SA;#Patriot 88
Motstånds-SvenskaTorsbammare;Rattsförbundet; Orden;Svarta

Nationella Tidning;Uppsalasrörelsen; m.m.
KlippanFackelbärare,webbplatser/webbsidor harBland dess
OrdenSvenska Rattsförbandet och Svartailitaria Equipment,M

upphört.
webbplatser/antalseptember-oktober harUnder 1999 ett nya

OdalEngelbreksbrigaden; NSwebbsidor etablerats 88;88;nätet:
Örebro; HeilTrollhättan;Karlskrona; SiegNSF 88;NSFNSF

Gjallar-vaknaSkins;tidningen SverigeSveaSniper; Stormpress;
mängdmedWasakárven webbplatstidning;barnets ene-post en

inationalsocialistiska organisationerinformation grupper/omav
Warendsbladettidningen DessutomSverige; uppgesm.m.

SvenskakommerFolktribunen börjanidomänadressen att marsav
allawebbplatsen åtfribetsradion SverigePåi gång Internet.
AlbanDilba, Doktorfinns bilderaltmediasedomänadressen

och vilketutsträckninghär vilken iskildring visa idetaljerad just är att
och hand-för deras åsikterenskildasyfte fall hotadettai att personer

journalistenfalletlingar har utnyttjats. Detnätet motsenaste om
journalisthuruvida denkringförundersökningAftonbladet nyär att en

Cassel ochClaesnazisthotenAftonbladet skrev motomsom
bestämmelsertryckfrihetsförordningensbrötPascalidouAlexandra mot
oktoberDagens Nyheter denartikelmedlarskydd enligt i 1999.6enom

tilljournalisten Justitie-har anmältVidare nazisternaattuppges en av
tillfälle haranmälaren, videnligteftersom journalisten,kanslern J K, ett

därmedCassel och gjort sigtill polistalesmannenhansuppgett namn
tryckfrihetsförordningen.skyldig till brott mot
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flera,med det vill kända med tydersäga ettpersoner namn som
utländskt Innehållet sarkastiskt svenskfientligt. Påärursprung.
startsidan finns skrift "Stoppa rasismen svenskarnastoppaen -

alla försäljningSverige till beställning kanåt enligtgöras,
meddelande sidan, adressene-post
hatasverige@hotmail.com. liknande webbplats,En som

uppgifter sanningshalt likhet med allai Sverige åtpresenterar vars
tveksam, har domänadressen nsfront. underär upprättats com

Björn Fries namn.
det gäller de domänadresserNär dessa webbplatser liggersom

framgår detpå, vissa webbplatserna ligger domän-att av egna
domänen har skapats webbsidornas innehavare själv:namn av

Abbc, Altmedia, Ariskkamp, Flashback, Friinformation,
Hammarland, Nordland, Oldeagle,1488 207.230.34.4,
Ns88bayside Ultimathule,Propatria, Whitepower. Somliga har
plats företagsägda domäner: Angelfire, Ebsw, Geocities,

Polbox,Passagen, Tele2 swipnet, Telia algonet, Torsbydata.
redan ligger deSom svenska domänerna sedan längenämnts

utländska för kringgå svensk lagstiftning förattservrar om ansvar
anslagstavlor.

bör påpekasDet rörligheten olika anledningarnätetatt av
har konstant.varit Exakt hur nazistiska och rasistiskamånga
webbsidor och webbplatser etableras under vissnätetsom en
period eftersomuppskattasvårt det ständig trafikpågårär att
exempelvis fanns det rasideologiska webbsidor i34 våren 1999,
början antalet skrivande stund alltsåi1999 40, 1999-änav var mer

antalet del webbplatser försvinner och dyker10-20 40. Enär ca
igen underantingen eller ändrat och delupp samma namn en nya

läggs del webbplatser läggs ned grundEnnätet.upp av
ekonomiska svårigheter, andra läggs ned Internetleverantörerav
och operatörer.

detta sammanhang skulleI exempel plats: härsin såett vara
förklarar Webbhotellet Altmedia anledningen till nedläggningen:
Alternativ Media tillbaka hemsidor äntligenpå natet Våra år nu
tillbaka efter tids frånvaro från Internetföretaget tidigarevinatet.en
låg bas stängde förvarning ned och skål viutan attoss, angav som
glömt betala den månadsavgiften, vilket givetvisatt senaste rentvar
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verkligadock detpåpekat detta för dem komEfter viattnonsens.
derasinnehåll stredsidor hadeskalet fram våra motett som-

kritiserar svenskpatriotisk hemsidapolicj/l svenskH somur en
internetföretagsamerikansktstridainvandringspolitik kan mot ett

påtryck-apperbarligen bar det utökatspolicy för gåta,migar menen
latthåll. Nåval,från "svenskt"för nedstangning sidan såningar aven

blir medinte av oss...man
upphöraför sedansvenska tiddel blir kvarEn attservrar en

flyttas svenskafallutländska åtskilligaeller placeras Iservrar.
för det tillutomlands,medrasistiska domäner mestaegna servrar

straffbar. skapas sålundasådan verksamhet inte DetdärUSA ären
rasideologiska/antisemi-får de svenskaeller ocksådomäneregna

rasistiskaavanceradesådanawebbsidornatiska storautrymme
StormfrontWhitepower och iwebbhotell USA.som

besökareAntal

rasideologiskanationalsocialistiska ochdemänniskorHur många
målgrupp, denharbudskapen inom sinnåttInternet stora

uppskatta.ungdomar Detoch synnerhetallmänheten i svårtär att
uppgifterfrämstoch saknasfinns flera skäl till detta. Först om

och webbsidor,del webbplatserbesökare någotantal somen
respek-besökaregenerella slutsatser. Antaldradet svårtgör att

endast aktivister,automatisktinnebärwebbplatser intetive att
söker till sidornalikasinnadeeller sigsympatisörer även mot-utan

intresseradeandraforskare och journalisterståndare, samt perso-
har besöktpåpekas självasidan. börkan inne Det attvaraner

kanforskningssyfte. Tilldag sistide aktuella webbplatserna varje
siffror.ändrainnehavare självsidans

CEIFO/BRÅ undersök-endahittillsgenomförde den1997
devisadeskolungdomar. °/obland IZ-ZO-åriga Denningen 8att av

tidning,rasistiskhar lästrespondenter någon gång8 OOO aven

17 Hedlund,Bruchfeld, EbbaStephaneHeleneAnders Lööw,Lange,
Spridning rasis-hotför etniskt och politiskt relateratUtsatthet avm.m.

blanddemokratiattityder tillpropagandatisk och antirasistisk samt m.m.
CEIFO/BRÅskolelever, 1997.
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dem finnsvia dock flera uppgifter% DetInternet. inte23 om
kontakter med rasistiskt material kunde jämföras medsom J ppu -
gifter frånj den ovannämnda enkätundersökningen. bort-Om man

från de heternaivna svåri bedöma vilken utsträckniniattser an g g g
propagandamaterial har följandeo högsta siffrornår u u be-out, v1
sökarvisare respektive webbplatser:

Old EagleHeroes991007: Propatria459.687; 232.429;- - -
NSF89.995; 20.114;-

Old Eagle991022: Heroes Propatria459.880; 237.987;- - -
NSF96.110; 26.354.-

från dra slutsatser dettaJag avstår i avseende. gissningarNågraatt
kan dock plats:sin webbsidaHeroes Vit makt-ettattvara
musiks rockband har det högsta antalet besökare kan bero att
där finns bilder från den omdiskuterade "Holmgång-99 festivalen
i Borås i augusti betecknades i nazistisk1999 som pressen som
bl.a. Göteborgs Posten, 1999-08-22.av

Old Eagle bjuder besökare vapentillverkning medrecept
finnsmaterial den handelni och saluför böcker det.öppnasom om

september hadeI priset sänkts till jämfört med%68varor
tidigare priser. Den dödligt"CIA-pennanärsenaste ettvaran -

för kr. Enligt informationenvapen Webbplatsen168 ser
vanlig vridernärutpennan som en penna, men man pennan

dras kniv upptäckaDet kniven medsvårtär även rönt-ut. atten
framhåller: Storebror kommer förbjudaI säkertgen. annonsen att

han upptäcker finnsden köpa i Sverige.när attpennan attnu
webbhotell liggerPå Propatrias chattkanaler och utländskatvå

webbsidor.
har tilldragit uppmärksamhetNSF sig grund vålddetattav

dess anhängare dagligenutövarsom trappas upp.

Rasistiska webbhotell

har skapat möjligheter förInternet rasideologer och antise-stora
föramiter åsikter ochsina publik. harnå Däremotatt ut storen

vissa webbplatser svårigheter etableras den virtuellai verklig-att
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förknippadebliönskarWebbhotellen inteflestaheten: de stora
skäl. elleretiskakommersiella och Förrmed rashets senareav

ochhar cybernazisternaDärförinnehåll bort.plockas sådant
ellerdomänerskapahittatcyberrasisterna utväg att egnagenomen

utanför landetsInternetleverantörerhyra plats gränsernätet av
får däri-webbhotell. Rasisternarasistiskaskapaoch så sätt

individerochhyra tillmöjlighet sedan somutatt gruppergenom
elleroch webbplatserdomänerutestängda från andratidigare blivit

nazisterna/rasis-upphört. Visserligenfrån hardomäner ärsom
banarwebbhotelletcyberrymdenmarginaliserade iäven menterna

bättreorganisera sigoch rasisternaför nynazisternaväg ettatt
kommuni-för anhängarnafler möjligheterskapasoch detsätt att
ochfram rasistiska nazis-detsikt kanmed varandra. På växacera

likasinnade.tillhandahåller tjänstertiska bolag som
följande:WebbhotellenkonkretMer gör

finnasförsta möjlighetfår för detCyberrasisterna nätet.att
propagandasyfte och rekryterainformationsprida ikanDe nya

rörel-nationalsocialistiskarasideologiska ochdentillmedlemmar
likasinnade.nätverk mellan Dess-andra skapasdetFör ettsen.

förr chatt-betydligt lättare viadekommunicerar ännuutom
möjlighetochOlikaoch smågrupperkanaler gese-post. personer

stridig-för meningsfränder internabara omsig intepresenteraatt
omvärldenförför andra ochNät/erig,heter avsnitt ävenutanse

finns och Dettaföreställning vi många.skapa ärattomen -
verksamhetenföreställningtill det skapaskan leda ärattatt omen

kanoch dettaverklighetenvad denomfattande imycket äränmer
och med-webbplatser,till sympatisörerbesökarelocka nya

desurfandetunderlättasdet tredjetill rörelsen.lemmar För
domän-de flesta liggereftersomwebbplatsernaolika samma

till varandra ilänkarwebbsidorensamståendeAndraadress. ger
stället.

liggandeflesta tidigareupphörde fick dewebbhotellet Ariskkamp8 När
webbhotell.platswebbsidorna Propatriasdomänenovannämnda

19 antal besökare.avsnittSe om

109



SVENSKA CYBEHNAZISTEH OCH CYBERRASISTER

Tre svenska webbhotell

fanns det webbhotell1996-1997 inrättades svenskatre som av
cybernazister och cyberrasister:

fästet förDet svenska rasistiska organisationerstörsta nätet
utgjorde Ariskkamp- hade domän fungeradesom en egen som

webbhotell. hade följandeDär organisationer och tidningarsom
förmodligen fickinte läggas webbplats fåttnågonsom annan

plats: kyrka, KanskapskallanKreativistens för rasmedvetna bytte
till Total Gjallarbornet,Seger, tidningenVit Blodsenare namn

Ära, Nordiska krigare, Smålands Svensk HedniskS.A. Front.samt
startsidan meddelades följande:På

domän fungerarDenna och fritt media ickeett ocensureratsom som
under denstår zioniststyrda klor och kontroll,regimens dettasamt

skall fungera Webhotell för dem har möjlighetinte attsom som
plats dem vanliga domziinerna,på bli vrakta".utan att

webbhotelletDet Nordland. Nordlandnäst största var presen-
terade sig Europas musiktidning.pro-vita webb-Påstörstasom
hotellet låg Nordlands webbplats och ytterligare fem musik-egen
band: Triskelon, Tbe Svastika FrankHomepage, Rennicke, Tbe
Official Squadron,Homepage Sigrblot Oficial T/øeHomepage,

Donaldson.Ian Stuart
Samtliga webbsidor innehöll musiktexter med rashets som

framställdes makt-rörelsensVit idealbärare. Sidorna erbjödsom
oerhört utbud skivor tillverkadeCD- både svenskaett stort av av

och utländska skivbolag. Triskelon, Svastika och Sigrblot var
svensk- och engelskspråkiga webbsidor inrättadessom av
svenskar. Frank Rennickes webbsida tyska språket ochvar
utformad Tyskland.iav en person

tredje ochDet webbhotelletsista tillhörde Alternativ Media
Altmedia hade tidningarnaHär Framtid, Folktriløunen och

fått fristad.Konservativa partiet hadeDessutom Alternativ

2° DonaldsonIan Stuart grundare för White Noise-music Vitvar
maktmusik. Omkom trafikolycka deni september24 1993.
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MediasAlternativpresenteradesPilgrirnsfalkenMedia somsom
presenterade sigMediaNyhetsbrev. AlternativSjälvaOfficiella som

uppmanadesvenskar ochtänkandeför självständigtMedieföretaget
Altrnediaswebbsidaskaffaintresserade att en egenpersoner
avgiftAris/e/eampskillnad från 300webbhotell till som tog en

"nationella budskapföraförhelt gratissvenska kronor år attper
nätet.

Förändrad bild

förändratsbildenhade den angivnabörjan 990210I 1999 ovanav
föränd-den konstantaföregående konstateratdetisom om

fortfarandekallaskallades ochDylika domänerringen nätet.
nationellaTill dedomänerför "nationella" störstanätet.

Altmedia.Nordland och Domänenhörde:domänerna Propatria,
medfastdess platshar tagithar upphört.Aris/ekamp Propatria ett

webbhotell.antal sittgästerstörre
bildenhär 1999Så såg ut sommaren :

Propatria" medwebbhotellet gästerutgjorde det 15största
tilluppgick antalet Igäster 25.Sommaren 1999990210.

dewebbhotelletstundskrivande 991022 är mestett avance-av
språket. AvsiktenengelskaStartsidanrade Norden. äri är att

hade iinternationelladen nivån.webbhotell Härfungera som
webb-ochutländska Webbplatserochbåde svenskafebruari 1999

Heat/yenIslandicHedniskSvenskfått nämligen: Front,sidor plats,
olle-FHeat/ven Page,Vlaams Norweigan ResourceFront,Front,

NationellaUppsalaHalo/max,Gjallarbörnet,Hiphop,fronten mot
Najonalister,ordejñfe/eter,records,ootboysTidning, FNB orente

chattkanalerBevegelse ochNajonalsocialistis/ee tvåNorges även
RecbtsbuerowebbsidatyskUndernet.Dalnet och EnPatriotPatriot

förklarasuppgångPropatriasdök Propatria våren 1999.upp
ord:följandemed

21 ochlånordOrd för alla,fädernesland";"förbetyderlat.Propatria
deras Prisma,1993.ursprung;
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Hälsar svenska läsare välkomna.sina hjälper nationellaVi patrioter
undvika komma konflikt med lagen hjälperi och där det redanatt att

Änhänt. länge finns detsä friheti Sverige Tyskland ochiänmer
därför fortsätter ifrån 22vi tyska.Sverige påna

Sommaren utökades med1999 Propatria ryskspråkig webbsida.en
Nordland låg fortfarande andra plats. tillFram 1999sommaren
hade hemsidor plats Nordlands domän. fanns11 webb-Här en
plats med till makt-sångerVit och webbplatsertvåtexter presen-
terade diverse rockbands musik och sånger sedangrupper som-
länge fått plats Nordlands domän. Fr.o.m. 1999 ärsommaren
sidan dock nedlagd, vilket kan bero ekonomiska problem eller
helt enkelt omarbetning och omorganisering.

Altmedia låg tredje plats och har likheti med de två nämn-ovan
da webbhotellen också utvecklats med ytterligare gästen.
Webbhotellet nedlagt ungefär månader. dökHösten 1999trevar
Altmedia webbhotell nätet.upp

Chattkanaler

Nationalsocialister och rasideologer har fått oerhört viktiga medel
för kommunikation Chattkanalervia där meningsmotståndare inte

välkomna. skrivande finnsstund fyraI relativt skapadeär nya
åren svenska Chattkanaler:1998-1999

Chattkanal Dalnet ligger# Patri0t88 webbhotell.Propatrias
Kanalen webbplatsNSF:s Sveriges störstapresenteras som
nationella kanal". Chattkanalen har artiklar, information, skämt

återfinns bl.a.Där MaktmusikVit och bild Ian Stuartm.m. storen
Donaldson. Antalet besökare denna kanal uppgick till 18 034
den oktober enligt startsidan.22 1999

Chattkanal Odiam# domänadressen2. med samma namn
Odiam.

22Rechtsbueros webbsida httpzzzwwwprogatriaorgz
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kanalenframgår webbplats NSF:sNSF:sSom ägs av en avav
oktober hadetill denmedlemmar. Fram 1999 6 77422 personer

besökt kanalen.

Undernet medchattkanalenligger Patriot#På propatriøaorg. -
besökt sidanuppgift det "antal patrioter 581"1 start-somom

uppgickdagaroktobersidan den 991022Några1999.7 senare
besökare tillantal 1 609.

uppgifter från webb-Nsf Dalnet, enligtChattkanal NSF:s#
bandstartsidan rullarkanal.plats denna kanal NSF:s Påär ettegen

följandemed test:
träffa lika-eller bara villdig medlem i NSF"För är somsom

uppgiftmed denför webbplatssinnade. Reklam NSFzsgörs om
startsidan.Webbadressen. Antalet besökare inteaktuella anges

Nyhetsbrev

sändesFrihetsbrevetElektroniska NyhetsbrevNordlands som-
anmälda och oanmälda vialördag tillgratis varje prenumeranterut

julhälsning skicka-den uppmärksammadebland annate-post som
108extrautskicket decemberförsta dendes 1997/gånger 24två

ficksvenskar meddelandetdåårgång 1 70 000än som av-mer
riktigt och god jul, ochslutades med orden: VITHa nyttett gotten

medFrihetsbrevet kommit/eampår/y Sammanlagt har 28ut
1997-Årgång ochdaterat januari 108/ 1Första ärnumretnummer.

februari Innehålletdaterat den återgavsista 1998.22numret
med Nordlandsvärldenhändelser såväl i övrigai Sverige som

utifrån Nord-hade valtstill dem. Händelsernakommentarer ut
ideologi och tankegångar.lands

medPilgrimsfalken korn likhetiAlternativ Medias Nyhetsbrev -
Totaltskickadesvecka och gratis viaFrihetsbrevet varje e-post.ut

den novemberförstahar detdet kommit 2224 numretnummer: -
den julioch det sista 1998.151997 numret -

23 koddatum används bl.a.föddes Hitler, itillbaka A.år108 som
Nordlands tryckta tidningens utgivningsår.
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Uppläggningen har densamma: ledare, inrikes, ochvarit utrikes
övrigt.

nyhetsbrev. Uppgifter innehålletNSF:s har fått.inteännuom

Nationell Information Svenska motståndsrörelsens nyhetsbrev-
ligger Folktribunens domänadress. nyhetsbrev juliI 1999nr
annonserades artikel och brandbombsjournalism"Gatstensom

frilandsjournalisterdå två 1999tar attentatetsom upp sommaren
för bilbombattentant. Enligt nyhetsbrevet beskriverutsattes ett
Karlssons bakgrund ingående där blandPeter gårannat

straffregisterigenom hans Folktribunens artikel har blivitm.m.
anmäld till Justitiekanslern. beslut påföljd harK:s inteännuom
fattats.

Nätbutiker

har degivit nazistiskaInternet grupperingarna möjligheterstora
sprida propagandasin distribuera och sälja kalladesåatt attgenom

nationella produkter". saluföraDet tjänagår att attpengar
nationalsocialistisk och revisionistisk litteratur makt-Vitsamt
musik kalladevia nätbutiker har skapats. NordlandSånätet. var
ledande det gällde CD-skivor till försäljning fram tillnär somma-

blev Midgård den nätbutiken deHösten1999. 1999 störstaren
svenska rasideologiska webbplatserna. Samtidigt hade andramånga
Webbplatser nätbutiker med CD-skivor och diverse produkter till
salu. har också sådan fil med detta erbjudande:NSF "Geen ett
bidrag kr eller till och du erhållerNSF Min380 Kampmer av
Adolf Hitler del och butiken saluförs skrifter,gratis2 I1
böcker, tidningar och Adolftröjor, Hitlers tal under åren 1941-

Till de Webbplatser har nätbutiker tillhör Holoxoax,1945. som
Gjallarhörnet, Ultima Thule, Nysvenska Rörelsen, Motstånd Ietc.
nätbutikerna försäljs det CD-skivor med maktmusik.Vitmesta

del Webbplatser Midgård fungerarEn alltså endastsom t.ex.
postorderfirmor där det beställa dygnetInternet, gårsom varor

hardel liknande verksamhet vid sidanEn dvs.runt. annan en om,
det propagandistiska artiklar och skriftersatsats mera samt
pressmeddelanden.
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Tidningar

BRÅ-rapporten växandemaktmusikVitEnligt 1999:10 en
utkommanderegelbundetfinnsHeléne minstindustri, 25Lööwav

skrifter.trycktaElva tidningarrasideologiska tidningar år 1999. år
det gäller utgivninghögtmycketDärmed ligger Sverige när av

flygbladklistermärken,småskrifter,propagandamaterial, inklusive
jämfört med den internatio-nätbutikersäljsprodukter ietc. som

befolkningstäthet.tillförhållandebilden ochnella i
tilltidningarrasideologiskasvenskaantalfinnsDet ett stort

med olikatidningarantalliggerförsäljning Dessutomnätet. ett
möjligheter iupptäckteTill destartdatum nätetsnätet.ute som

ochhaft webbplatsNordlandNordland. harskede hörtidigt enett
Även tid-maktmusik sedanmedwebbhotell Vit år 1996.ett

funnitsFolktribnnen har sedan länge iFramtid ochningarna
webbplatsrasistiskdökcyberrymden. januariI 1999 extremten

fick platsNationella TidningUppsalasunder somnamnetupp
êrÄraBlodåterfanns tidningenwebbhotell. VårenPropatrias 1999
föruttid lågavstängd under årsTidningen ännätet. ettmervar
efterprägelhatiskaändrathar sinwwwariskampcom intemen
tillendastsida riktar sigStartsidan Dennaåterkomsten. attanger

kanBesökarenwhites only"for proudThisstolta vita site
Avbryt. klickar OKvälja eller Omantingen OK öppnasman

meddelandetAvbrytklickarwebbplatsen. Om möts man avman
skapades tidningen/wehateyou/. Sommaren 1999 -

Frisinnadeetablerades UnionsperiodUnderTorsbammare. samma
tidningenhadeFribetsfacklan. Hösten 1999Partiets organ -

funnits sedannationell tidningsvenskWarensbladet "en som-
lagtsintroduktionen,det i nätet.1961" utpresenterassom

tillelektronisk tidnings.k.Old Eagle BovenskickarDessutom en
tidningharGjallarnornetvia e-poste-post. enprenumeranter

UppsalastidningardessaVakna med sidor. tioAvSverige är70ca
endastVaknaochTidning, Torsbammare, SverigeBovenNya

form. andratryckt Dedvs. de inte itidningar, existerarvirtuella
Nationalsocialisten, Gripen gåretc.Den Sannet.ex. att

webbplatser.direkt respektiveviaprenumerera
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NSF tillarvtagare den gamlasom
nationalsocialismen

"fldolf Hitler visar vägen
följer den/"HVi

Den nationalsocialistiska organisationen i Sverigestörsta anses
Nationalsocialistisk bedömningenFront. Den både Lööwgörvara

och Säpo. välDetta med uppgifter nybildadeNSFzsstämmer om
dessparti webbplats. hävdasDessutom rörelseNSF äratt en

inriktad aktion och med antal underavdelningar bildas isom
landet. Underavdelningarna Webbplats.NSFzsanges

endast adresser webbplatsen:1996 Karlskrona,treangavs
Stockholm och Trelleborg. Visserligen har fortfarandeNSF isäte
Karlskrona, antalet lokalavdelningar, och kon-men ortsgrupper
taktmän hade tillvuxit Enligt adresslistan19 1999.sommaren

sida finns förNSFzs närvarande lokalavdelningar Staffanstorp,i
Gotland, Trelleborg, Ludvika och Haninge; Klippan,iortsgrupper

Örebro;Trollhättan och kontaktmän i Småland: Ljungby,
Österlen och Sölvesborg.

modernaDe nationalsocialistiska och rasistiska partiernaöppet
och grupperingarna hari Sverige direkt koppling till den gamla
nazismen. medlemmarNSF:s traditionella nationalsocialisterär

hyllar Adolf Hitler och den nazistiska ideologin.som
Vid granskning webbsidor framgårNSFzs dedetnärmare av att

kopierat det tyska nazistpartiets de hyllar tyska ochattprogram,
svenska nazister tids rasideologerVår eko deutgöretc. ett av
klassiska nazisterna. nationalsocialistiskaDen och rasideologiska
rörelsen i Sverige utvecklas allti snabbare takt. Nordiska
Rikspartiet bildades undervisar 90-talet1956 ävensom t.ex.
nationalsocialister i ideologinazismens och Hitlers goda"stora
sidor uppgifter filmen Blågul nazism, 3.tagna ur nr

Även webbplats framgårNSFzs det organisationen till-att
med norska och danskaNNSB brittiskaDNSBsammans samt

BloodölHonour har marsch i Danmark till minnetarrangerat en av

24Citat Webbplats: http://www.nsfronncom/riks/hitler.htmNSFzsur
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denlivetnazirörelsen. sigRudolf andre i Han 17Hess, tog avman
från dennamängd bilderfängelse.efter i Enaugusti år1987 46

tillkännagesbetitlad Bilder. Vidaremarsch i avsnittåterges attett
första svenskadetFurugård, grundareBirgerminnet avav

Fnrugårds-med s.k.hedrasnationalsocialistiska partiet i Sverige,
födelsedag.hansmiddag

på nätetNSF

haftharför plats svårtkämpathar ivrigtNSF nätet attmenen
Flashback,ägdewebbsida. Debutenbehålla 1996 somrumen
svenske ultra-denfortfarande Axelsson,drivsdrevs och Janav

från tillUnder denna tidInternetleverantören.liberale 1996
försökettillfällen. Tredjened vidwebbsidalades tvåNSFzs1998

placeradesdomänOdium.domän Dennaskapaatt varen egen
de tek-utgjorde OdiumtidEfterutomlands. viss mesten aven

avanceradekommunikationsmässigtochinformations-niskt,
radio-Odiumswhiterights låg bl.a.adressendomänerna. På egen

veckor.endastOdium varadevistelse någrastation. NSF:s
därefter. Sedan dessupphörde också vårenWebbplatsen snart

utländsk baseradnuvarande domänplatsenfinns den1999 en
förmodligen blir intensfront.comsomadress permanent om

Internetleverantören inteellerproblemekonomiska uppstår om
därDalnet,chattkanalhar sinNSFDessutomstänger egenav.

direkt sidanchattadu kan bland pålänksidan:enligt NSF annat
medfördelarhar upptäcktfrån hela riket.likasinnademed NSF att

beslutatsynnerhet sedan organisationenwebbplats.erhålla I atten
Under länkenval.och ställapolitiskt parti ibilda nästaett upp

Björkqvistpropagandachefmeddelade Björnitler-fest NSF:sH 110
talsluteti sitt att:av

ochkamp för frihetenvidarevalt i sinSFN stegettarstegetatt ta nu
betecknashädanefter kommer partipartipolitiken ochin i att som

utvalda kommu-och kommadelmål ställa någramed in iatt upp
medkommerriksdagsvaletslutmåloch med Vii attatt segraner

avskaffademokratinmedeldemokratiska
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hadeVåren lokalaNSFzs avdelningar webb-1999 sinatre egna
platser: NSF-Klzppan, NSF-Stafanstorp och NSF-Småland. I
september expanderade med ytterligareNSF webbsida,1999 en
nämligen Trollbaftan. oktoberNSF- skapades webbplatsernaI 1999
NSF-Örebro och NSF-Kars/erona. Samtliga webbsidor ligger
www.nsfront.com/ och hänvisar till rikssida.NSFzs Man ser
hierarki i partiet även nätet.

-förespråkareNordland vitadenav rasens
överlägsenhet

basta skapelse.Vi vita Nordlandär naturens -

Tesen enighet med naturlagarna"I inget bevarandetär rätt änmer
punkt iDe Natarlagarnaras" utgör 15 88av ens egen nr som sam-

manställts den amerikanske rasideologen Robert Mathews.Jayav
Nordlands koriféer ochHan Nordlands aktivister följerår en av

hans naturlagar från till frånseparation andraEn måsteö.a raser
vidmakthållas för den överlevnad, hävdas det. Manegna rasens

hur helstmåste hata med och fullkomligt hat, deett rentsom av
begått högförräderi eller nation.egen ras motsom ens egna ras ens

fullkomligt hataMan alla de individermåste eller utövare som
förstör folk, kultur eller förnämligheten"raslig skrevens ens -
Mathews. Nordlands utomeuropeiska, icke invandrarevitasyn

med angivna citat. absolutaDen målsätt-överensstämmer ovan
förningen Nordland svenskt Sverige, etniskt homogentär ett ett

Sverige, vitt Sverige. Kategoriseringen etniska svenskarett av ser
följande sätt:ut

25"Robert Mathews, grundare denJay amerikanska Theorganisationenav
Oeder eller det Brödraskapet. Mathews dödades den december8tysta

sambandi med stormade1984 tillflyktsort.FBI harHanatt gruppens
efter dödsin blivit den internationella Makt-världensVit viktigasteen av

Citat Helénemartyrer". Lööw den rasistiska1998 Nazismen i Sverige:ur
andergroandrörelsen: musiken, Stockholm: Ordfront,riterna.myterna,

445.s.
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ochden svenskatillansluter sigsvenskarstolta vitaDe1 som
arbetarnätverkrörelsen, tillnationalsocialistiskaglobala ett som

budska"rasmedvetetför rida ettatt P;sP
världs-den judiskastyrddemokratinindoktrineradeDe2 avav

synnerhetsvenskar,och vilseledda ikonspirationen" ZOG
ungdomar;

dethögförräderibegårrasförrädare"lands- ochDe3 motsom
fokus och inteinvandrarefolket isvenska sättasättaattgenom

kommu-första hand antirasister,folkets idet svenska intresse
bl.a.fienderna":och de moraliskademokraterliberaler,nister,

och därigenomnaturlagarstriderhomosexuella ut-motsom
denhotgör mot rasen.egna

uppmärksam-har behovetrasmedvetnaokunnigaDe4 avsom
ochmakt-judeslaktskrika Vitoch chockerahet attatt genom

Dödatill,för miljonerdagsklistermärken "Det 6ärsätta som
delyktstolpar. tjänarochbussar På såsvartskallarna" sätt

enligtförsöker bygga,andraförstöra vad deattpengar
Nordland.

Motstånd rasblandningmot

tillåterfolkMathewsskriver ettUnder punkt R.21 att somnr
därförfärgas,med kommerleva demutomståendeandra attattraser

vilketbastardiseringrasblandningresultatetoundvikligadet aratt av
för Tvångsintegreringkaraktarsdragen ochförstör existensen en ras.

folk denmord, särskilt förillvilligt vitaavsiktligt ochar ett rasensom
därför väckervärlden. Precislitenendast minoritet iar ensom nu

enligt aktivisterna,farhågor invandringenNordland att som,om
"landsförrädarestyrandenuvarandefrämjasjudar ochstyrs avav
kulturellafysiska ochmed sinSverigebarainte smutsar ner

minoritetsvenskarnahär Sverigeexistens i ärvärreännu enutan -
Följandeframtid. citat,alltför avlägsenland inom intei sitt eget en

webb-NordlandsvaknaSvenskarfrån länkenhämtatsom
Nord-naturlagarmed devälplats, somresonemang ompassar

land har:
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Nordland stoltavägar och kommer aldrigvi vita viöver ärattvara
mångkulturellt samhälle. ska kunnaVi viacceptera ett attanser om

skapa fredligt samhälle ekonomiska och sociala kanorättvisorett utan
detta endast genomföras etniskt homogent samhälle.i kanManett

blanda religioner ellerinte kulturer skapa kaosartatutan att ettraser,
samhälle med bög kriminalitet, depressioner, rotlösløet och orättvisor

följd.som

Nordland: "Europas största pro-vita
musiktidning"

Nordland de svenska webbplatser dök iär näteten av som upp
tidigt skede. självhistoriken Nordland framförsI överett att

Nordland "den revolutionerande fortsättningen markeradeär som
inledningen epok den svenska befrielsekampen".i Nord-av en ny
land har valt musiken, tidningar och produktion distributionsamt

CD-skivor för först underrätta"vapen svenskaav attsom ung-
domar och hädanefter mål:sittnå vitt Sverige. Nordland harett

tilldragit sig intresse debatten.i anled-även Någraett stort av
tillningarna valde kommentera Nordlands Webbsidaatt att var

mängden antisemitiska och revisionistiska artiklar, marknads-av
föring antal "rasmedvetna produkter CD-skivor, T-ett stortav
shirts, klistermärken, skrifter, affischer och den interna-m.m.
tionalistiska inriktningen. maktmusikenVit musiken visarär som

för framtidens människor, enligt Nordlands retorik. Därförvägen
det angeläget för dem sprida CD-skivor med maktmusik.Vitär att

Enligt Sveriges IT-nyhetsbrev via Uppsnappatstörsta e-post nr
juli har den totala skivförsäljningen257-22 1999 ökat.Internet

VälDetta med tendensen de svenskastämmer
hatwebbplatserna. juli fanns det totalt webbplatserI med1998 42
White inkluderatPower Music, både svenska och utländska Webb-
platser. Följande Webbsidor svenska: Heimdal, Holohoax,var
Nordland, Sigrblot, The Svastika Triskelon ochHomepage,

26Uppgifter författarensammanställda T.M. publicerades iav som
BRÅ- maktmusikVit Heléne1999:10 Lööw.rapport om av
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den kallade VitHeléne intar såThule. EnligtUltima Lööw
underground-den rasistiskarollmaktmusiken central inomen

för rasideo-medlet defrämstadet kanskekulturen. Den utgör
svenska skiv-budskapsprida sitt Deaktivisternalogiska att

fannsNordlands nätbutikmarknadsledande. Påproducenterna är
skivor: juliökade antalet itill salu. Varjeflöde CD-skivor årett av
hade antaletbeställningslistan. juniskivorstod I 19991401998

gick lyssnaockså detnyhetstycken.ökat till En147 attattvar
musik,Skrewdriversstyckenband,direkt återgav46 ettvarav

band där sångare.StuartIan var
till för-CD-skivorantalethade bildenTill 1999 avsommaren

maktmusik ändrats. junimedwebbplatser Vit Ioch antalsäljning
till saluolika CD-skivor Närfanns det sammanlagt nätet.322

svenskaTill destycken.räknat tillrockband hardet gäller 152
Midgårdhörde: CD-saluförde CD-skivor 219webbsidor som

webbutiken,denhann blirelativtskivor störstamennysom var
ned-ochupphördeGjallarhörnetNordland 80,147, varsom

och sedan dök Propatriastidlagt under årsän ett uppmer
närvarande, Holohoaxfördär 25,webbhotell och ligger även

Ära ochnedlagtGjallarhörnetlikhet medBlod i17,8C varsom
MotståndUltima Thule, 17.fick platsen Propatria,sedan

Ära ErikBlodwebbsidor:hade sv.,Följande rockband 8Cegna
Rennicke tysk.,FrankSkrewdriver eng.,Owens amer.,

samtligaochUltima ThuleSvastika,Squadron, HeroesSigblot,
nationella skiv-"dinpresenteradeMidgård sigsvenska. som

distributör.
"väcka"ochför påverkaväsentlig rollspelarMusiken atten

frågorVanliga frågor besvaraslänkenUnderungdomar.svenska
därframgårframtidsplaner.verksamhet och DetNordlands attom
idéer".spridandetbas förmusiken våraNordland: "har valt avsom

tillmålsättningNordlands "nåförklarasVidare är utatt:att
budskap,oförfalskade intemedalla ungdomar vårtSveriges rena

harvilketförvrängt sådant, någotmassmedialtnågot är som
ochproducerarmusikrörelseskala.litenbörjat i Somuppnå
med-rörelsensvilketmusikband,Nordlanddistribuerar ses av

27Ibid.
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lemmar framgångsrik utveckling. Produktion ochsom en
distribution CD-skivor och diverse produkter sålundaav ses som

mycket viktig del Nordland rörelse. NordlandsPåen av som
webbhotell låg endast musikband förpropagerade makt-Vitsom
musik och dess ideologi med till frihetskamp föruppmaningar den

fannsvita svenska sidorHär Sigrblot, Squadron,rasen. som:
Svastika, Triskelon, den amerikanske Vit maktrocksångaren Erik

sida han deltogOwens deni Nordland arrangeradesom av
konserten Brottby deni januari och tysk sida Frank3 1998 en av
Rennicke.

dessa fanns ytterligareFörutom antal musikwebbsidorett som
saluförde musikprodukter och möjlighet laddaattsom gav ner
låtar till och från skivorMp-3-or tillhandahållstexter som av
sidan. Bland de musikdistributörerna förhör närvarandestörsta
Midgård hade skivor till salu. det1999 Där219 gårsom sommaren

beställa dygnet Grundare White Noise-musicatt runt.varor av
Vit maktmusiken tidigare Ian Stuartnämnt;var, som
Donaldson omkom trafikolycka.i hylladesHansom en av
Nordland dess första korifê. Sedan månader tillbakatvå ärsom ca
Nordlands webbplats nedlagd. början oktober dökI endastav en
Webbsida www.nordland.net där det engelskastårupp att
webbplatsen under konstruktion. Varför Nordland harjustär nu
beslutat ändra Webbhotellsitt länge okänt försåär änatt oss.
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NSF-NordlandNätkriget:

TATA NORDLAND-HATA NORDLAND-HAHA
TA NORDLAND-TA NORDLAND-HANORDLAND-HA

TA NORDLAND-HA
och försökerbryr bara profitNordland tjänasig pengarmassaenom

TER//l/l//f utnyttjasTRI O Låt intepa PA eross
Bränn upp...

88//143
SegerHell

för skildra uppkomstenföljande har avsiktdet jagI att av
Nordland.och tidningenmellan Denmeningsmotsättningar NSF

framstår ideologiskt oorgani-rasideologiska rörelsen övrigti som
medvälserad och lösligt Detta överensstämmersammansatt.

Visserligen kan detbilden framträder Internet. ut somsesom
finnasskapa webbhotell. iorganiseradväl Attär attgenomman

frihet begräns-med ochden virtuella verkligheten umgås utanstor
godintrycklikasinnade chattkanaler kanmed vianingar ge av

mellanstridigheterdet interna tvåorganisation. pågårMen öppna
maktkamp denkännetecknas iolika inriktningar kan ras-somsom

för deideologiska rörelsen. Det två stora gruppernagemensamma
överlevnad,Nordlandsfalangen kampen förochNSF är rasens

för"fiender, kampenrasblandning, judar och andrakampen mot
för meningsskiljaktligheter Vad iVad detrasrenhet. är ser man

webbplatserderas respektiveoch andra publikationertexter

Nordlandsfalangenmusiktidning,Nordland revolutionär1 är en
musik för våld.med stället NSFvill kampen i Utåtvinna tar

28 bokstavåttonde iför saker: den förstaKoden två Hstår88 är äratt
naturlagar skrivnaandra dealfabetet och betyder Heil Hitler; den 88är av

för 0rdMathew. Kodenrasideologen Robertden amerikanske stårJay 14
svenskDavidformulerats den amerikanske rasideologen iLanesom av

framtid förför folk ochsäkra"Vi existensen vårtöversättning: måste en
barn.vitavåra

29 underUnofficial gästbokSwedishtill PageResourceBrev namnet
skickat denNazi-Adde, januari 1998.11
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frånavstånd politiskt våld, verkligheten hari NSFmen meren
tolerant attityd till medlemmarnas eventuella brottslighet.

byggd enligt den traditionellaNSF tysk-nazistiska modellen.2 är
Nordland ingen tidning.organisationär utan en

Adolfhyllar Hitler och de andra nazikorifêer, NordlandNSF3
hyllar både de klassiska nationalsocialisterna A.Hitler, R. Hess

och den brittiska maktmusikensVit Whitem.m. Noise
grundareMusics Donaldson, och KlassenStuartIan Ben

skapare ofChurch kyrka,Creator Kreativistensav vars
religion". vill Nordland har"Vår vår Detär: är sägamotto ras

valt internationaliseringsinriktning.

etablerar kontakter med skandinaviska, brittiska tyskaNSF och4
meningsfränder, har nationalsocialistisk åskådning.som
Nordland samarbetar både med europeiska och nordameri-
kanska rasideologiska rockband och har försökt att samarran-

maktmusikens konserterVit med dem exempelvis igera
Brottby.

Nordland anordnar rockkonserter. Aktivisterna inte5 syns
mycket motståndare till maktmusikenNSF Vitärgatorna.
och demonstrationer stället för förai så sättsatsar att ut

idéer och samtidigt flersina medlemmar till rörelsen.värva

Inställningen till medlemmarnas klädsel skiljer också:sig6
Nordland betecknar medlemmar "Hollywood-NSFzs som

frågan inställningennazister i till medlemmars klädsel.om
har formMotsättningarna uttrycks attackeri öppna motav

varandra.

30Sydöstran, Bülow.Hans97-09-27,
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"Hollywoodnazister" och
"hamburgarnazister" benämningar av-
varandra

Till skillnad från fungerar Nordland medlems-inteNSF som
stället konserter "för svenskarorganisation iutan arrangerar man

och CD-skivor med maktmusik bedriverSverige", Vitut samtger
postorderverksamhet. Nordland världenshar utvecklats till en av

producent CD-skivor med maktmusik underVit 1990-största av
talet.

Följande rader återfinns Nordlands Webbsida under
rubriken svenskarna/zSverige åt

de motarbetar fysiskt mindervärdigaFör åroavsett om som oss
element, mentalt efterblivna illvilliga psykopater eller kalltpajaser,
heråknande från allra första början uppriktigaparasiter som var

efterhandförlorat stalletsak ochpåpatrioter vår itronmen som
enbart efter och förstöra för allatjäna såar årute att pengar oss,

förgäves.anstrångningarna

nedan syftar ochStycket kritiken riktadNSF NSFzsär mot
ledare Anders själv betraktar "den svenskesigHögström som som
führern:

svenska mentalt störda eller bakomi inteFör patrioter årgemen
flötet såledesoch förstår de för sak denågot vårnegativtår närom

desperat misslyckaddet. och mini-fuhrer smutskastarnågonOmser
Nordland eller alla andra sunda och friska rörel-organisationer inom

kommer det endast förstöra för dennes egoistiska komplexså isen
slutändan.

kritiken webbplats och anför under rubrikenNSF sinsvarar
Artiklar följande motargument:

kommer oftast avundsjuka påArgumentet N SFårgrupperav som :s
oerhörda tillväxt och försöker finna dessaargument mot gruppeross,

vanligen med andraamerikanska ochinspireras organisationer årav
ord de "hamhurgarnazisternf skall användasanna om man nu
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hellersådana uttryck. Antagligen kåmtade SDAPså inte N
från Hollywood de valde uniformer.inspiration sinanår at

"Invandrare ärHuvudargument:
våldtäktsmän"

och nationalsocialistiskaSvenska rasideologiska grupperingar/
afrikanskt ochuppfattar invandrare medorganisationer/partier att

förutomeuropeiskt hög kriminalitet.står Värt noteraattursprung
rasistiska webbsidorna.detta dejustär argumentatt genomsyrar

invandrare kväll våldtar svenskaFöreställningen varjeattom
detofta maktmusikenkvinnor i Vit ävenär ett upprepat tema som

Sverigedemokraterna harextremnationalistiska partiet anammat.
refräng från svenska rockbandet Odiums "Sjukadet sångEn

här:begär" låter så

bade sjukt begår,parken våntadei etten man som
från land, dar de bår,han korn inte görannatett som

vårda och bar talan alls,dar kvinnor mindre någoninteår
ligger bon med hals.Så gråten sin "iutan trosornu . . nedlagdfrån Frölundacitatet Kampgrupp årtaget som numera

uppgifterdirekt vilseledande och felaktigaWebbplatser med om
anförsinvandrares våldsbenägenhet och där våldtäkterjust som

mångkulturella samhällethuvudargument detmot genomsyrar
innehållet de nazistiska och rasistiska webbplatserna. I Kamp-

tillför andra förs följandeFrölundas Lagen årtextgrupp oss
resonemang:

nationellt sinnade bara bår dendeHatet Devabcer. störstamot som
skyddar invandrareskulden till det, tvekan massmedia. Deår utan

begått brott galna signalement.attgenom gesom

31 underställen Stockholm har SverigedemokraternaiPå många senaste
valet hängt plakat med liknande innehåll: Ikväll våldtas annastora en
svensk till. Kvinnofrid svensktna/ Röstatjej
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Vidare:

har blivit dålig kalla svenskar för detDet rasister naratten vana
dem det de tänkt Och polisenpåinte sig.sattpassar som ger

nationella hefang harnatrostryk det svenskarnas feli aratt att
invandrare begår våldtackter våldsbrottoch andra harvipga. att

dem/ skrattretande./ Dagens arsegregerat resonemang

"Svenskhet i förnyelse" Nysvenska-
påRörelsen nätet

harcyberrymden endast de svenska moderna nationalsocia-inteI
listiska grupper/0rganisationer/partier huserat. Aktivisterna lägger

vikt vid "väcka till liv också de gamla, åtminstonestor atten
exempel illustrerar detta denEtt Ny-nätet. ärsom resonemang

Rörelsen bildadessvenska Heléne skriverNSR Lööw1930.som
bok bland de svenska fascistiska ochi sin national-senaste att

frånsocialistiska ledarna och talen Nysvenska rörelsens30- 40- är
ledare Engdahl fortsatteden enda politiskt aktivPer attsom vara .ända 90-talet dog Engdahl och och med hansin Per i1994
död försvinner Dock dök hemsidainteNSR. Internet: 1999 en

med Nysvenska Rörelsens Alternativ Medias Webb-upp namn
hotell. filen Arbetar vidare meddelas drar denviI "nu Ny-att
svenska verksamhet efter fyraRörelsens dessaigång igen, iår
vilande tillstånd. följer det gamla lösenordet: Alltså arbetarVi
vidare

Ortförhand Malmö bildenmedNSR presenteras numera som
Söfting ordförande. Under Nysvenska RörelsensJimmy -

historik Engdahl både skrift.bild ochPer i Presenta-presenteras
följande Söfting:tionen avslutas med ord NysvenskaJimmyav

Rörelsen det levande för stark, övertygad stridharuttrycket ochar en
faders, framtidensochpa våra vårt vår Sverige.tro eget

32Heléne den rasistiska under-Nazismen i Sverige,Lööw, 1980-1997;
groundrörelsen: musiken, Ordfront, Jfrriterna; 1998, 134.myterna, s.

Lindquists artikelHans ovan.
33Nysvenska Rörelsen: httg.-//www.altmediase/nsr/
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fått hosförefaller Engdahls idéer harDet Per renässansensom om
och Nysvenskaanhängare aktivister.generation Denen ny

national-Rörelsen antidemokratiska,inspirerar gångän en
fascistiska krafter förändra samhället.socialistiska och vill Viasom

försöker webbsidans producenter samla ochInternet värva nya
framtidens"anmäl ansluta dig tillmedlemmar: ditt intresse att

telefonnummer,hos: adressen Malmö,avantgarde sedan kommer i
ekonomiskaoch före-mail adress postgironummer mottagning av

bakom Webbsidanbidrag eller organisationOm ståren person
Beträffande Altmedias domän, vilken NSRsvårtär avgöra.att

Alternativ Media medligger ansvarigFöreningenpå, står som
mobiltelefonnummer.adress Göteborg ochi

skrifter.filen Nysvens/e säljs tolv böcker ochUnder ILitteratur
Underviför den gamla rörelsens ideologi.Detta står presenteras

sammanfattning ideologi vidrubriken kort NSR-sEn antagenav
ri/esstamma, punkter det tidigareårs1987 antagnaupprepas ur

emellertid inte. HurNågotprogrammet. nytt presenterasprogram
dag hardet har fungerat och hur verksamheten upprätthålls i

uppgifter endastEnligt Heléne det siginga Lööw rör om enom.
verksamhet och kanske några möten.nätet

bilder skämtNazistiska och rasistiska och

hårigajudarna araberna bruna råttor,råttor,ut utser som ser som
skall kallasliknar missbildade Det vi arierarapor. somnegrerna

manniskor.

finnsord heter det. Allt hatbild inomEn säger än tusen sommer
hem-den rasideologiska rörelsen bilder och skämtvisas i 5-10

indeladsidor. dök fil Holoxoax webbsida iFörst treuppen
Övriga skämt. filJudeskämt, Negerskämt och Dennagrupper:

34 chattkanalenJudiska och citat Patriot88:Ur Påtexter
undertecknadhttpz//wvs/W.propatria.org/patriot8S/sida/asahtml

Nordic.
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bland till webbplatsernatill ytterligare webbsidorspreds 5-6 annat
Nordiska krigare placerade webb-Gjallarbörnet och som var

Även publicerashotellet Ariskkamp. chattkanalen Patri0t88
förinformation ibland behövs det lite skrattartiklar, och skämt:

Webbplatsens producenterlysa mörka tillvaro.våratt upp
därför ska skickasbesökare samla skämtattuppmanar som

snarast".
Holoxoax revisionisk webbplats. startsidans rullbandPåär en

ljuspunktbesökaren uttalanden: iLasermannenmöter tre en-
för mordmörkret John dömdesAusonius ett en man av

mordförsök invandrare Hediiransk börd och i Sverige;nio
tid Förintelsen har aldrig ägdFreid lögnare "Vii rumvår tror-

likhet medEmerich Roths gaslägerhistorierl".inte I många
webbsidor förnekas Förintelsen miljonerandra rasideologiska 6av

andra världskriget. skämtas detjudar under Däremot För-om
Exempelvisintelsen judar den verkligen har ägtav som om rum.

finner följande:bland Judeskämtman

för skillnad mellan judeVad det ocb pizzaar en
skrikerPizzan inte i ugnen.-

askkoppVad jude tittar igör som enen
Slaktforskar.-

egerskamt:Ur N

Vad drömmenden svenskaar
tillbaka till Afrika med arab ocb muslim underNegrerna varen en-

arm.

Narfår bara kniven neger
han bar denDå i ryggen.-

Övriga skämt:Ur

Narfår turkiska ansiktetispottaman en
brinnermustaschenDå-
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Vadfår Abdnll julklappi
cykel.Din-

Vadfic/e bögar från afrikasyd
Apart-AIDS-

Vad det bar s/eitbålvitta"r ar ett svartsom som
Polisen i Sverige-

förekommer skämt för barn AllaDet under länkenmångaäven
barnen:

Alla barnen lika mycket värda, Greger,ar atom
för ban ar neger.
Alla barnen gillade Hitler, Trudeutom

jude.banFör var

Sammanfattning

Gränslöst hat fråganicke ochVita, renhet antisemi-mot om rasens
ligger förtismen till grund samtliga bilder och skämt. Allttexter,

underordnas dessa huvudpunkter.annat tre
Allt fler nazistiska och rasistiska ochorganisationer grupper

etableringintensivt Webbplatser, chattkanaler,satsar av egna
m.m.

frånTill skillnad tidigare publicerade ochprimitiva texter
våldsbilder informationenden professionellt sätt.ettges nya

enda WebbplatsDen ändrat utseendeinte sitt årnästan tresom
Old Eagle. Webbplatsen bjuder besökarnaär recept vapen-

tillverkning med material finns den handeln.i öppnasom
Innehållet de flesta webbplatser utökas med artiklar från

nationalsocialistiska, antisemitiska och ochrevisionistiska böcker
skrifter. Förnekandet Förintelsen judar under andra världs-av av
kriget fåroch ZOG-ideologin allt central plats budskapen:imer

35Skämt från Webbplatsen Holohoax, har nynazistisk ochtagna som
revisionistisk prägel.
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miljoner judar historiens propaganda-Förintelsen 6 är störstaav
bluff exempelvis Nordland.påstår

flera engelska ökar, webbsidorTillgängligheten språk mest
flerakaraktär upphör och stället använderi sinprivat personerav

för fascistiska,datakunskap väcka till liv gamla svenskaatt
och Nysvenskanationalsocialistiska rasistiska organisationer, t.ex.

den nationalsocialistiska och rasideo-Rörelsen. Med andra 0rd -
logiska rörelsen utvidgas bestämt nätet.

Slutord

syftaryttrandefrihet kapitel tillSFSLagen 11991:1469, attom
säkra fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning och ettett en
fritt fårkonstnärligt skapande. andra begränsningarInga ängöras

följer grundlag. medborgare har åsikts- ochde denna Varjesom av
föreningsfrihet. införa tekniskt heltAtt Internet ärcensur

fria demo-orealistiskt. strider det det ordet iDessutom ettmot
förbjuda åsikter och övertygelser odemo-kratiskt samhälle. Att är

kratiska och cyberrasister del demedel. Cybernazister möj-tar av
förligheter erbjuder sprida tankegångarsina iInternet attsom

syfte och med tanke rekrytering med-propagandistiskt av nya
ochlemmar. Sålunda tillgång för deras verksamhetnätetutgör en

oerhört viktig del deras aktiviteter demonstra-övrigaär en av
information, flygblad, direkta och indirektationer, program, upp-

bådetill våld och har invaderatmaningar Nazister rasisteretc..
fysiska virtuella verkligheten. Med den fysiska tänkerden och den

mordende tragiska händelser skakat de brutala iSverige:som
Malexander ochKode och Klippan, poliser avrättningenitvå av

syndikalisten Söderberg.Björn
framföra och åsik-förbjuda medborgare sinaAtt argumentatt

budskapen ochdemokrati. länge uppmaningar-inte igår Såter en
fysiska ochbryter lagen kan de hindras. Både detinte intemotna

enskilda Visserligendet verbala våldet skadar emellertid personer.
hatiska budskap hot demokratin,inte Internetutgör ett mot

försvar för förebyggade ställer krav demokratins attstoramen
krafterna samhället starka.de odemokratiska i sig Detväxeratt
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fönstretangeläget dag det till deni utnyttja Öppnaär är attsom
nationalsocialistiska och rasideologiska rörelsen visar sittsom

ansikte vilket hindras traditionella medie-deVia iInternet,rätta
farligtkanalerna. Allt underjordiskt både och svåröver-är ärsom

fler fårskådligt. Med tanke allt människor tillgång tillatt
datorer och Internetanslutning, för påverkanriskenväxer ras-av
ideologiska tankegångar. enda ljuset det helaDet i är att engagera-

följade har möjlighet utvecklingen cyberrasisternasattpersoner av
hatpropagandan rashetsen.verksamhet och bemöta och

bukt vaneföreställningar rasskillnader ochmedFör att om
försvararemänniskors olika värde behöver demokratins också göra

Webbplatserhörda Endast svenskspråkigasig någraInternet.över
bemöter och nazistiska rasideologin, däriblandmotarbetar den

QuickLevande historia och Responsewwwlevandehistoriaorg
Ungdomsförbund,Röda wwwquickresponsenu. DetKorsets är

hög bred front Information,tid nazism.att motagera
civil-upplysning och kunskap behövs. också diskussioner,Men

odemokratiskakurage och mod visa inteatt att accepterarman
misshandel och mordvåldshandlingar samhället. Trakasserier,i av

"fiender"invandrare och kallade rasideologiska och moraliskaså
homosexuella, och icke-vitademokrater, kommunister, judar in-

förvandrare har från och hand-ökat sinaståår år. Var måsteen
Offrenlingar, tillämpas de rättsligaprincip instanserna.en som av

tillför tända ljuskan hedrasrasism Internet att t.ex. ettgenom
den mördade John Kode. Webbadressenminne 14-årige iHronav

dit är:
http://www.nizkor.org/hweb/people/h/hron-john/light-a-candlehtml.

med det mångkulturellaWebbsidor detvisar positiva sam-som
hället saknas fortfarande.
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Författarpresentation

har arbetatkurd frånfil. kand Georgien.Taloyan, HonMarina är
doktorsavhandlingoch påbörjadejournalist Georgieni omensom

sedanTaloyanbefolkningen Marinaden kurdiska i Georgien. är
från knuten tilloch CEIFO,bosatt i Sverige 1997åtta år är

utredninghon bl.a. medverkatdär iStockholms universitet omen
våld.och etniskt relateratför rasistisktutsatthet
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heliga raskrigetDet -

judehatterrorism och

Stieg Larsson

för politiska våldet.blir ihågkommen det Mån-Sommaren 1999
ochKarlssonjournalisternadagen den juni Peter28 utsattes

bilbomb.för mordförsök med TvåNackaiKatarina Larsson ett
vid liknandeMalmö allvarligt skadaddygn blev polis i ettsenare en

poliser mördatsveckor tidigare hade ioch tvånågraattentat,
bank. oktober mördadesMalexander då nynazister rånat Ien

Söderberg sedanfackföreningsmannen nynazisterBjörn i Sätra
passbild ochhans liv, plockat hansomsorgsfullt kartlagt över-ut

bostad.vakat hans
Malexander och kommervåldsdåd började dock inte iSerien

Under 1990-talet hardefinitivt efter mordetslut iinte Sätra.taatt
ochpolitiska skälmänniskor mördatsdussin i Sverigeminst ett av

nazistiskamed anknytning till grupper.av personer
parkeringsplatshomosexuell imördades1990 man enen

tillaktivister med anknytningGöteborg. Gärningsmännen, två
överföll honomoch Nordiska Rikspartiet,Nysvenska Rörelsen

50-tal huggnoteradebesinningslöst obduktionenmed ursinne; ett
med bajonett.en

Asyl-uppmärksammade våldsdåd.präglades serie1995 enav
medlem Riks-mördades Klippan iGerard Gbeyo isökanden av en

mördades medfronten. Ishockeyspelaren Karlsson i VästeråsPeter
aktivistantal knivhugg i nazigruppen ArosWestraett stort av en

till döds skinn-torterades JohnKungälv 14-årige HronSA. I av
SkoglundGöteborg mördades konstnären tvåskallar, och Peri av

homosexuell.misstänkte hannynazister att varsom
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dåden handlar uppgörelser deinterna iNågra av om ny-
nazistiska leden. torterades AndersPå 17-årigenyårsnatten 1995

dödstill lager närheten Fryshuseti i iGustavsson ett utrymt av
Stockholm. Mordet fortfarande ouppklarat. Anders aktiv iär var
Sverigedemokraternas ungdomsförbund umgicks blandmen

misstänkernynazister. Polisen han dödades inågonatt av
umgängeskretsen.

Nynazistiskt våld handlar dock enbartinte spektakuläraom
mord och uppmärksammade bombdåd. formenvanligasteDen av
högerextremt våld vardagsvåld riktas in-är ett sorts motsom
vandrare, homosexuella och antirasistiska Under 1990-gräsrötter.
talet har alltförtusentals sådana incidenter ofta oanmäldaägt rum,

utanför officiellaoch den statistiken.
fråntypexempel de månaderna kan illustreraNågra gångna

judiske dirigentensituationen. Ilya Stupel Vellinge harDen miss-i
handlats svensk har fåttnazister. GöteborgiEn emottaav man

ochsparkar knytnävsslag sedan förväxlat honomnynazistertvå
med invandrare. lesbisk kvinna Malmö har föriEn utsattsen
mordhot. har GulaHaninge villan, där den antirasistiskaI

Levande håller till, skadats brandattentat. Iettgruppen zon av
Gävle har syndikalistiska förHill-gårdenJoe spräng-utsatts ett

och Malmö placerades bomb utanföri Mikael Wiehesattentat en
avlossades skottTensta Vardagsrumsfönstret hosIport. ett genom

förKurdo Baksi, redaktör tidskriften medSvartvitt Expo som
granskar ochrasistiska antidemokratiska våldsgrupper.

Uppräkningen skulle kunna förlängas faktumavsevärt, men
kvarstår svenska bedriver verksamhet kannazister endasten som-
beskrivas lågintensiv bemärkelse skiljerterrorism. sigIsom en
extremhögern från samtliga andra politiska -ingengrupper annan
ideologisk använderrörelse våld eller hot våld politiskom som
kampmetod och skrupelfritt de militanta nazi-så otvunget som
grupperna.

fogasTill detta ska rörelsen under hela 1990-talet varit iatt
tillväxt. Tillväxten kan rasistisk och antisemitiskpåvisas attgenom
propaganda ökat dramatiskt form hemsidori Internet,av pro-

fyrfärgstryckpagandatidningar och makt-industrinsi vitgenom
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ledandevärldensVideofilmer och CD-skivor där Sverige är en av
producenter.

Säkerhetspolisens verksam-avspeglasTillväxten iäven senaste
kopplingrasistiska brott medhetsberättelse antaletvisar attsom

fördubblades jämfört medtill makt-grupper åretvit 1998nästan
officiella statistiken omkringdeninnan. Sammantaget noterar

hälften kopplasdrygt kanrasistiska brott under 1998,2 OOO varav
omfattar former brottslighetallatill makt-grupper.vit Detta av

ochfall olaga hotfrån och misshandel till enstakamord avgrov
från skolorUtanför statistik finns incidenterdennatrakasserier.

därmed aldrig redo-lördagskvällar aldrig polisanmäls ochoch som
statistik.visas i någon

framväxande bedömasdå denska nynazismen UtgörHur
samhället ellerhot det demokratiskavåld reelltnazistiskt ett mot

offentliga samhället betraktasofta sker detska det i somsom --
uttryckt,budskap bygger, enkeltincidenterisolerade Nazismens

förståoch konspirationsteorier.faktorer våld Förtvå att-
dessbetraktare förståutomståendedagens någotnazister måste av

efterkrigstiden.historia under

samhällets gränsertänjaAtt

askkoppVad jude tittar igör enen som
Släktforskark-

skämt:Ett annat

Folkvagnfår judarin iHur 60 enman
och askkoppenfram, där bak idär-Två två 56

sidafrån domänen ProPatriasSkämten hämtat den nazistiskaär
rubrikenskämt under40-tal liknandeInternet. Det tvåär ettav

finnsrasistiskaliknade samling vitsaroch ude. EnHumor
rubrikenunder Neger.

för sedan hadesedan troligen tio årsåFör år20 sent som --
propagandaantisemitiskuppenbart varitpubliceringen såav grov

kvälls-blivit förstasidesrubrikerotänkbar. skulle det ha iDå
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tidningarna. Politiker skulle ha haftskulle ha debatt-TVreagerat.
Åklagareoch polis skulle ha blivit inkopplade och denprogram.

skulle ha föremål föransvarige utgivaren blivit utredning, åtal och
fällande falletdom. dag.inte decenniet harSå i Deär senaste en
tydlig liberaliseringsprocess attityderna rasistiskmotav propa-
ganda i Sverige.ägt rum

bygger viktiga faktorer. bidragande orsakProcessen två En
till den antisemitiska propagandan har kunnat starksigväxa äratt

det demokratiska samhället förmått1990-talet mobili-inteatt
Ändatillräckligt motstånd. fram till mordet Björnsera

Söderberg oktober har fackföreningsrörelseni och det.ex. stora
folkrörelserna mestadels lyst frånvaro,med medan de etable-sin
rade huvudsakligen formellapartierna med avstånds-nöjt sig
taganden. och harrasism viktigaKampen nazism i avsnittmot
överlåtits till tämligen aktivistgrupper och gråsrots-resurssvaga
organisationer.

frånmotstånd samhället harBristen spelat extremhögern i
händerna. harnazismen denna period handlatFör tänjaattom

för vad tillåtet och förlorat ideologisktåtererövragränserna årsom
framgångsrikahar ocksåterritorium. varit bemärkelsenDe i att

den absoluta antisemitisk propaganda ochmerparten av grov annan
sällan polisanmäls ochrasism sällan leder till utredning ochän mer

fällande dom.
utredning berorBristen det hittainte svårtäratt att

bakom hatpropagandan.ansvariga utgivare ProPatria iDomänen
exemplet tillhör känd och identifierbar fleraiovan en person som

figurerat nazistiska sammanhangiär Internet.
hemsidaProPatrias varken den enda eller denInternet är

slag, endast mängdeni sitt i och dussin-värsta närmastutan en en
finnsprodukt. dag fleri antisemitiska sidorDet någonsinöppet än

tidigare och hemsidor tillkommer helamed tiden.Internet nya
Hittills har enda fälltsinte åtalats och föransvarig utgivareen
rasistisk propaganda på Internet.

förBristen intresse exempelvis ska jämföras medProPatria
Åbergden behandling drabbade 1950-talet ochEinart.ex.som

Ditlieb Felderer 1970-talet, dåtidens namnkunnigamest pro-
Åbergsducenter antisemitisk propaganda. verksamhetav upp-
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internationell där omnämndesmärksammades Sverigei press som
nazistiskt propagandacentrak. Ansedda tidningar ochTimessom

ägnade ledarstick till fördöma verksamheten.MondeLe att
Felderers utskick hatbrev till judiska utomlandsorganisationerav

upphov till internationella och utmynnade iprotestergav en
fällande Fortfarande 1980-taletmed dom. slutetirättegång av

Ahmed och Radio Islam avsevärd uppmärksamhetväckte iRami
den svenska debatten.

heller propagandan blivit mjukare ellerinteDet såär att mer
försiktig. den hatpropaganda dag spridsiTvärtom är som genom

och exempelvis tidningar Nordland, Den SanneInternet som
m.fl.,Nationalsocialisten, Blood Folktribunen heltHonour,8C

jämförbar fall den propagandaoch väsentligti många grövre än
Åberg ägnadeoch Felderer sig åt.som

kan bara betyda sak, nämligen be-Detta atten personer som
driver antisemitisk hatpropaganda under 1990-talet har lyckats

för Antisemitisksamhällets toleransnivå.tänja gränserna propa-
otänkbar för sedan dagganda slag i såår20 ärett somav var

finnerförekommande polis och åklagare längre detvanligt inteatt
ochlönt utreda och massmedia politiska organisationer inteatt att

längre ids påtala den.
förJudehatets teoretiker har därmed tilldelats rätts-etten

ansvarsfrihet för kriminella hand-samhälle besvärande status av
lingar.

ideologisk hörnstenJudehatet en-
förblir grundbulten ideologiskaAntisemitismen i nazismens

bagage. form och innehåll kan från tillTeoriernas variera grupp
judarnakan enkelt sammanfattas påståendeti attgrupp, men

förinta den ariskaolika konspirerar för dominera eller vitasätt att
propagandablad och lyderlöd 1930-taletsi såSå tesernarasen.

dag.iänteserna
förEfter efter Förintelsen avskynandra världskriget var- -

hadeutbredd helt enkelt intenazismen antisemitismen någotså att
politiskt marknadsvärde.
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innebar judehat upphörde, bara deninte nazismensDet att att
gångbar bland de hopplängre nazistiska hysteinte var grupper som

därför frånpolitisk överlevnad. Judehatet plockades bort denom
offentliga propagandan och förpassades till deninterna Imöten.
nazistiska ordet jude kodordlämpligaersattespressen somav
kosm0politer, internationalistem och -från 1960-talet -

Nazistiska och framträdande ideologersionister. veteraner som
odlade judehat långt före andra världskriget svensken Per-
Engdahl utmärkt exempel- bytte kostym och förnekadeär ett att
de framträdanågonsin varit antisemiter. antisemitAtt öppet som

liktydigt med riskera stämplas sinnessjuk.att attvar som
de ståndaktiga vägrade slaget förloratFör veteraner som ge

handlade det under årtiondena efter kriget huvudsakinärmast om
överlevnad. formerade obskyrt sekt-Nazismen i sig iEuropa ett

fjärran frånlandskap, de präglat 1930-talet.masspartier Isom
fall, däribland trofastasamlades obskyrai Sverige, nazister imånga

politiska klubbar och rojalistiska sällskap kamouflerats medsom
nödtorftigt demokratisk täckmantel.en

gjordes försök1950-talet ambitiösa reorganiseraPå några att
nazistiska bäst kända dessa Nordiska Rikspartietpartier. Det ärav

lever kvar idag. massrörelse detNRP, Någonänsom var sanner-
ligen fråga har under bästlopp samlatinte NRP årenom. som

hundratals aktivister. Partiledarna har och mycketinågra mångt
uppfattats operettfigurer för-med undantag saknatsom som

attrahera ungdomar, och med har medelåldernmåga årenatt
obönhörligt krupit viktigaste har ställetinsats i varituppåt. NRP:s

förflutna ochpolitisk skola och länk mellan dettjänstgöraatt som
dagens naziströrelse.

förskräckligasedan det exempletår NRPFör 20 mestvar
Jämförtsvensk med dag propagandanynazism. i partietsmåste

betraktas beskedlig. slutet 1970-talet anti-Iytterstsom av var
tabubelagd de med den tidenssemitismen så inteännu att ens som

betraktades de vildsinta framträdavågadenazistermått mestsom
judehatare. frånårgång NRP-pressen mittenIöppet som en av av

1970-talet det huvud hitta ordet jude isvårtär överatt taget
vid enstaka tillfällen förekommer antisemitiska kodordtexten; som

kosmopolit eller internationell kapitalist. Merparten av
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partiledarensellerbetraktelserhistoriskabestårartiklarna av
liknandeellerjordbrukspolitiksvenskfunderingar kring ämnen.

sidahelsttidningnazistiskvilkenbestårIdag i somstort sett
antisemtiskavämjeligaochdennedoch sida grövsta mestavupp

försiktig.dold ellervarkenpropagandandaghatpropagandan. I är
alltmertydligtextremhögernhar1990-taletUnder sättett

ochoch kavajslipsuppträder iläger.delats Deni två gruppenena
Tillländer.olikabland väljare iidéerförgehör sinasöker vinna

National ochfranskapartier Fronträknaskretsdenna stora som
Sverigedemokraterna vårliksomNazionale,Alleanzaitalienska
organiserade nynazismen,denandra ärhemmaplan. Den gruppen,

våldsretorik.ochökad militansmindre gårnumerärt motmen
fortfarandedetfastslåsdetkanSammanfattningsvis äratt

vanligastedeoch zigenareinvandrareutomeuropeiska utgörsom
antisemitismenattacker iför fysiska Europa,måltavlorna attmen

ideologiska in-absolut viktigastedetblivit1990-taletunder åter
rakttendens gårhatpropagandan. Dettaslaget i är genomsomen

nazigrupper-militantauttalad deihela DenEuropa. är mestmest
respektablabland deavläggarefåttredanden harna, men

grupperna.
deninnebarefter kriget intenedtonadesantisemitismenAtt att

efterkrigstidenhelaUnderideologiskafrån denförsvann menyn.
fåtalbaraunderström,försåtligvidarehar den levt ettmenensom

harstollarökända vågatvanligenkompromisslösa nazister --
har debemärkelsepolitiskantisemiter.offentligt Iframträda som

bevararefunktionfylltde harbetydelselösa,varit avsomenmen
traditionen.

Åberg, anti-Einar1950-talet återigenfrånTypexemplet är vars
be-uppmärksamhet ochväcktepamfletterochflygbladsemitiska

Åberg ocksåkan tjänstgörahela Einaristörtning Europa. som
bakgrundfaktiskt Motvindkantring ägtmätare avrum.att en

vällerdag Europabudskap iantisemitiskaflodvåg överden somav
Videofilmerochradioprogramtidningar,makt-musik,form viti av

Åbergs harmlösa.nidskrifterantisemitiskaframstår nästansom
etablisse-kulturellaochpolitiskaskillnad detEn är attannan

antisemitiskmotsvarande gradiintei Europa reagerarmanget
Åberg. exempeltillOmskedde falleti Einarpropaganda som
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Ahmed hadeRami varit verksam med Radio Islam 1950-talet,
eller Nordland då hade publicerat beryktadesin hatskriftom om
familjen skulle ledarskribenter,Bonnier, författare, jurister och
politiker ha skrivit petitioner till svenska regeringen och krävt åt-
gärder den nazistiska hatpropagandan.mot

orsak till dennaEn bristande bland dagens intellektu-respons
ella självfallet judehatets ropagandister längreär inte be-att är
gränsade till enstaka berg,Einar Colin Jordan, Francisen en en
Parker Yockey och dussinnågra andra beryktade nazister som
1950-talet kunde avfärdas politiska stollar.gemensamt som

judehatareDagens betydligt fler. Den antisemitiskaär propa-
gandan längreinte begränsad till rännilar från isoleradeär små

landI varje i Europa, inte minst i Skandinavien,stort settpennor.
håller dagsig i med flertal välorganiserade antisemitiska hat-ett

med förbluffande ekonomiskagrupper stora resurser.
Skillnaden också påtaglig vad gäller attityderna hosär antisemi-

själva. Under efter krigetåren och fortfarande långt interna
1980-talet, judehatet denågot nazistiska propagandisternavar som
själva försökte distansera från.sig naziledare framträddeYtterst
med antisemitiskt budskap och massmedia fokuse-öppet närett
rade intresset sådannågon drog de snabbtsig undangrupp upp-
märksamheten.

frånDagens antisemiter Ahmed tillRami Nordland och
Nationalsocialistisk skämsFront inte judehat.sitt Tvärtom;över
de uppträder med självförtroende och stolthet de hävdarnär att
Hitler hade rätt.

Revisionismen isbrytareen-
nazistiska historierevisionismenDen den antisemitismenär gren av

uppmärksamhet sedan kriget. Till skillnadägnats från desom mest
vanliga politiska aktivisterna har revisionisterna bekantsom
specialiserat framträdasig objektiva och seriösaatt som
forskare. syfte harDeras heller förstainte handi varit att
underblåsa antisemitismen, Hitler ochrentvå skapautan att en
mystik kring och tvivel Förintelsen ägtatt rum.



STIEG LARSSON

blandade. Revisionisternaharframgångar varitRevisionismens
äldrehos denattitydernapåverkakunnakommerde inte attvet att
deldärför tilloch harutsträckningnämnvärdigenerationen stor

framgång.deharungdomar. Bitvis nåttverksamhetinriktat sin
ungdomarnasfrån CEIFOuppmärksammadeDen rapporten om

publicerades visarochdemokrati rasism 1997,tillattityder attsom
helt säkraungdomarsvenska inteförbluffande många är att

verkligenFörintelsen ägt rum.
inte,från tidigare existerarundersökning årliknandeNågon

jämföradag kunnaionekligen varit intressanthadedet attmen
Gissningsvis1970-talet.exempelfrån tillstatistikmed även om-

tvivladedåungdomarantalethadespekulationdet är somen -
försvinnande blygsamt.Förintelsen varit

kampennazistiska revisionismendengällerdetNär om-
myndig-svenskaharvärldskrigetandrahistorieskrivningen om -

tillinitiativform regeringensinsats iheter gjort pro-stor aven
för-harochunikt iProjektethistoria. EuropaLevandejektet är

Förintel-kringförvirringenminskatillbidragithoppningsvis att
sen.

förgrad arbetatallra högstaiårTvå attsenaresompersoner
AhmedSkandinavienhistorierevisionism inazistiskförankra är

deintressantaAlfred Olsenoch i DetNorge. ärRami i Sverige att
internationella revisionister-demedför brutitsig merparten avvar

denexempelfrån tillTill skillnadattityder.traditionellanas
engelsmannenochRobert Faurissonhistorierevisionistenfranske

med nazismförknippasför intesigDavid Irving, ansträngt attsom
försöktOlsen någonsinvarken ellerhar Ramioch antisemitism, så

ochdrivkraften.främsta Derasdenjudehatetdölja är teseratt
nazistiskatill dentillskottviktigtdärför blivitpropaganda har ett

propaganda.rörelsens
utgjorde längeMarocko,född iAhmed Rami,Just är ettsom

börjanRami iför nazismen.dilemma Närpikant rasmässigt av
sändningarför isinafolkgruppför hetsåtalades1990-talet mot

rörelsennazistiskadenförblevRadio Islam tyst.merparten av
började hyll-straff,redan avtjänat sittdå Ramiefter 1992,Först
lilla sektenför denledareRydén, dåkomma. Tommyningarna

ställdeochRadio IslamframträddeKyrka, i 1993Kreativistens
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medlemmar den nazistiska Riksfronten Ramisur gruppen upp som
livvakter under Robert besök.Faurissons publicerade1996ett av
Nordland lång intervju med Rami.en

dag har AhmedI Ramis stjärna dalat, sluteti 1980-taletmen av
och början 1990-talet han de viktigaste isbrytarna förav var en av
den ideologiska antisemitismen. lyckades brytaHan det tabu mot
antisemitisk propaganda rörelsen flerai decennier inte vågatsom
uttrycka tydligt.

kanSverigeI nynazismens ideologiska fokusering judarna
ha inletts i mitten 1980-talet. tidning gicksågas En iav som

bräschen för den antisemitismen Rebell, knapptVitnya var en
läsbar köksbordsprodukt klistrades ihopsom av en grupp ny-
nazistiska skinnskallar Södertälje.i Vit Rebell så småning-ersattes

tidningen underStorm, period språkrör för Vittom av som en var
Ariskt Motstånd VAM. Storm omvandlades tilli sin tid-tur
ningen Nordland, under vit makt-musikensår flaggskepp iett par
fyrfärgstryck och med professionell layout. Kunskaperna i layout
bjöd Stockholms stad dåpå, förinom Fryshusetsman ramen
verksamhet de viktigastenågra aktörerna kurseri VAM igav av
desktop publishing och datakunskap. Nordland har också varit en

de framträdande aktörerna försökeni blåsa liv klassiskimestav att
antisemitism.

Vid sidan Nordland framträder Nationalsocialistisk Frontav
denNSF viktigaste bäraren judehat i Sverige. Detöppetsom av

införNSF Kristallnatten den november Stock-i8 1997var som
holm genomförde den första specifikt antijudiska demonstrationen
i Sverige sedan andra världskriget. Parollerna tydliga: Krossavar
judarnas makt och demokratim.Krossa

uniformeradeDrygt och delvis120 maskerade NSF-aktivister
marscherade från Norra till MedborgarplatsenBantorget med
uppehåll framför därS appelltal hölls.två Talarna bestod Björnav
Björkqvist, NSF:s propagandaminister, och de nynazisteren av

utredningeni mordet Björn Söderberg. Hansom nu synas om
den nynazist arbetade varulager ochär avskedadesunge som ett

sedan Söderberg påtalat det olämpliga han blivit förtroende-i att
vald den lokalai Handelsklubben.
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flera skäl. Delsväckte upprörda känslorDemonstrationen av
första officiellt utlysta antijudiskagrund det denatt varav

sedan dessutomdemonstrationen kriget. Demonstrationen var
ageradeillegal dvs. den saknade polistillstånd. detta polisenTrots-

demonstrationsvakter. Delshandfallet och uppträdde närmast som
formskedde detdärför då polisen äntligen iingrep så ettatt av

försökte hålladevåldsamt antirasister100mot enangrepp ca som
Debatten massmedia delikaledes illegal motdemonstration. i

affärföljande för polisen.dagarna blev pinsamen
fleraKristallnatten kan tolkasDemonstrationen 1997 sätt,

svensk demokrati denna dagkvarstår.sanning Försvaretmen en av
marscherade från LO-borgen till Medborgarhusetdå nynazister

till litenhade överlåtits antirasister. De storagruppen
folkrörelseorganisationerna, det då aktuellaLO, Europaåret mot

frånvarande.och de etablerade partiernarasism var
fortfarande börjanförmodligensedan, isåårFör 20 sent som

otänkbar. hadehade demonstration1990-talet, varit DenNsFzsav
då dåvarande SSU-basenotänkbar 1930-talettvekan varitutan

försvars- och utrikesminister, medNilsson, sedemera vissTorsten
dagmobiliserade antinazistiska motdemonstrationer.auktoritet I

självklart då judarna utmålasmotståndet likainte återär som
huvudfiendenm

Del kulturarvetav

del detoch 1930-talet antisemitismenPå 1920- av europe-var en
hamänniskor aldrig skulleiska kulturarvet. För många som

definiera nationalsocialistemkommit tanken självasigatt som
fientlig-betrakta judarna meddet självklart inte öppenatt omVar

misstänksamhet.het åtminstoneså
byggts delden bemärkelsen hade antisemitismenI som en av

därför ovanligteuropeisk historia. iinteDetårtvåtusen är attav
från 1920-talet, ihelt vanliga ärt.o.m. romaner somromaner

judarfientliga hitta beskrivningarpolitiskt till inazismen, merav
form hosmindre nazisterna.eller stereotypasamma som
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kulturella viktig orsak tillDen antisemitismen attvar en
fick sådant och faran liggernazismens antisemitism genomslag iett
får spridning utanför led.antisemitismen nynazismensåterom

dogmatisk framföraskan AhmedAtt antisemitism Ramiav en
eller Nordland eller Nationalsocialistisk inteFront ärgrupper som
överraskande. aktivister dessa sprider judehatiAtt grupper
hemsidor heller överraskande.inteInternet är

tendensen de ocksåantisemitismenMen åren ärsenaste att nu
börjar utanförspridning den militanta led.nynazismens Först
kö antal respektabla populistiska och allmäntrasister istår ett
invandrarfientliga för fleraUtmärkande dessagrupper. av grupper

de söker respektabilitet etablerade ochdeär att samma som
försöker profilera förnuftigasig nationalister.som

självfallet dessa kommerinteDet såär göraatt attgrupper en
dramatisk politisk kursändring och plötsligt uppträda öppnasom

flesta de hellreantisemiter. respektabla aktivisterna skulleDe av
Ändådö antisemitiska detpropagandister.än äratt ertappas som

uppenbart de kan hålla tillinte nazigruppernasrågångenatt
propaganda vilket för all eftersomdel konstigtinte såär-

frånaktivister gränslandet mellan populismen och alltidnazimen
derasutgjort enda egentliga källa till rekrytering aktivister.av nya

Terrorism kampmetodsom

vädrar morgonluft försökanazismen och börjar bygga poli-När
tiska den omedelbart antal specifikaorganisationer stöter ett
problem. fortfarandeNazismen tabubelagd de parti-så småär att
bildningarna knappast kan hoppas massrörelseutvecklaatt en
och avgörande framgångarvinna politiska val.i

högerextremister detta dilemma harDe insett siganpassatsom
till sakernas tillstånd och valt etablera sina organisationer i såatt
respektabel kostym möjligt. sådana har de oerhördaSom nåttsom
framgångar underi 1990-talet.Europa

1970-talet framstodJean-Marie Pen,Le som som en
karikatyr misslyckad högerpopulist och bäst samladeen som

promille valet nationalförsamlingen,i till slognågra rösternaav
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fåtthar 1990-talet tillplötsligt ochigenom 15-20 procentupp
Alleanzahar Mussolinis gamlaItalien parti,Irösterna. numeraav

Gianfranco upplevtunder ledning ini,Nazionale F renässansenav
Italia till och medmed koalitionspartnerntillsammansoch Forza

Österrikemånaderregeringsställning underi några Isuttit 1994.
fram-skördatoch hans Frihetliga massivahar Haider partiJörg

Vlaams Blok Belgien.allmänna val, liksom iigångar
för-politikeuropeiskVindkantring i svårtAtt ärägt attrumen

väljare bakomdag har miljonerSamtliga dessa ineka. partier som
avfärdade hopp-1970-taletsådanasig är gemensamt somsom

förHadepolitiska sekternas utmarker.de någonlösa stollepartier i
ungfascisten Gianfrancoskulle Finisedan föreslagitår 199925 att

påståendetskulleför Italiens viktigasteledare partier såettvara av
gapskratt.ha mötts ettav

mellan den nynazis-politiska demarkationslinjenDen öppna
ofta flytande. sakextremhögernden respektablaoch Iärmen

finnsdäremotbudskapskiljer deintesig två nämnvärt,grenarnas
liksomform och politisk taktik.skillnader Pen,i Lestora

NationalsocialistiskNordland ellerexempelvisaktivisterna Front,i
ocheuropeiska kulturgemenskapemdensig värnasäger vara

Bådaoch överstatliga lösningar.motståndare till EU grenarna
Skillnaden bestårförespråkar etniskt homogent iEuropa. attett

Gianfranco undviker talaochpolitiker Finimedan PenLe attsom
deåstadkommasetniska skaexakt hur denna rensning så ärom

frispråkiga.betydligtmilitanta nazigrupperna mer

världs-för generalisera kan den militanta nazismensMed risk att
punkter:sammanfattasbild i tre

och politiskomfattande social, ekonomisk° Det pågår en
tysthethar dagden i ikonspiration Konspirationenvitamot rasen.

hög; detomfattande inbördeskrig.formenantagit Insatsen ärettav
överlevnad.handlar den vitaom rasens

judar-arvsfiendeden ariskaBakom konspirationen stårt rasens -
västländer.och andraoch dess Sverigestyragenter somna,
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kan baraKriget den slutgiltigt för-" vinnas vitaattgenom rasen
fiende.intar kan endast skesin väpnad militär kamp.Detta genom

strid där pardon kan ellerDet ingenär tas.en ges

exakt dessa politiskaDet skäl Timothy McVeigh ut-var av som
förde bombattentatet federal byggnad Oklahomai Citymot en

skördade liv, och det exakt denna världsbild1995 våra170 ärsom
svenska naziteoretiker efter tidskrifter,år i sina sinår trummar ut

makt-musikvit och hemsidorsina Internet.
Myndigheter har tendens avfärda högerextrema terroris-atten

galningar. tycks finnas inbyggtDetter ett mot-som ensamma
stånd tanken faktisktnazister allvar då de hävdarmot att attmenar
de ska krossa det demokratiska samhället. finns för-enkelDet en
klaring till detta: galning mindre ochoroandeären ensam
enklare förklara möjligheten faktiskt bedrivernazisteränatt att
organiserad terrorism över gränserna.

Utvecklingen leder fram till skotten bör docki Sätra intesom
komma överraskning.någonsom

har, historiskt alltidNazismen terrorismanväntsett, som
kampmetod. Under efterkrigstiden har extremhögern bestått av
isolerade sekter ned densmå sigansträngt att tona mestsom
våldsamma retoriken. har efterTerrorismen kriget uppenbaraav
skäl lågmäld, stundomvarit knappt skönjbar, de gjort sigmen som
besväret skrapa har lätt kunnat hitta kopplingar tillatt ytan

våld.organiserat

Spänningens strategi

Terrorismen fart med blodiga Italienigen serie terrordåd itog en
1960-talet. förstaDet massakern Milanoistörre attentatet var

då 20-tal dödades vid bombdåd jord-1969, ett ettpersoner mot en
brukarbank. kulmineradeAttentaten med bombningen järn-av

Bologna dåvägsstationen i människor dödades.1980, 100närmare
italienska byggdeDen terrorismen den kalladeså

spänningens strategi, lanserades den fascistiskateorien som av
kampgruppen Ordine Ordning. blind,Nuovo, Ny Genom anonym
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skulleItalienkaosskapa iOrdineförsökte Nuovo ett somterror
infiltreradeFascistiska aktivisterstatskupp. gärnadriva fram en

kampcellemanarkistiskaskapadeellervänstergrupper somegna
från börjandokumentför dåden. Internasig avansvarettog

definierar målsättningen:1970-talet

kaosskapa iåtgärderförsta måstevåraDen stats-attvaraav
maktstruktur. Vi måsteregeringensoch krossaapparaten

denpåverkasyftekyrkansåväl idomstolar attsomgenomagera
bristermaktapparatensden legalaoch påvisaallmänna opinionen

endadenframställakommerinkompetens.och Detta att somoss
politisk lösningochsocialåstadkommakraft kan ensom

problemet.

misslyckades med sitt uppsåt,italienska terrorismenDen men
försökoch åtminstonedödadesmänniskor ihundratals ettterrorn

genomfördesstatskupptill 1970.
inleddeskrävde liv,Bolognamassakern 90Efter i 1980, ensom

frånfascisterefterlystaItalien.i Enklappjakt terrorister grupp
underRevolutionsavantgardet NARNationellakalladedet så

och lämnajordenundervaldeRoberto Fiore,ledning attav
därEngland,idökoch hans några årItalien. Fiore gäng uppsenare

ofhemlighetsfulla Stnazigruppen Leaguedende fick hjälp av
Georges.

ihamnade småningomaktivister så20-talGruppen ett --
italiensk begäranavslogdessvärredomstol,engelsk omensom

tilldärefter rådgivareblevhans kumpanerochutlämning. Fiore
Nationalengelska Front.

ochmjäkigaimponerade defögaItalienarna amatör-avvar
uppgiften ingjutasigkollegorna,engelskamässiga atttog anmen

Nationalförledarnadeteorier.revolutionära Några yngreavnya
Holland, iDerekdemuppmärksamt.lyssnade EnFront somvarav

soldaten.politiskeskriftenförfattade Den1980-taletmitten av
Svenskt BSS,svenska Sverigetill BevaraPamfletten översattes av

fort-skrift,HollandsSverigedemokraterna.tillföregångaren som
med-rörelsensställer kravetflerafarande säljs attgrupper,av
vanligasoldater,till hängivnafostras änlemmar måste snarare

aktivister.
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mittenI 1980-talet började europeiska militanter hämtaav
ideologisk frånnäring den amerikanska extremhögern, som
producerat dussintals handböcker raskrigetsi och praktik.teori
Bibeln boken Turner Diaries, skrevs slutetär i 1970-taletsom av

William Pierce, ledare för nazigruppen National Alliance.av
Turners dagbok handlar hur underjordiskär en roman som om en
arisk gerilla inleder den väpnade kampen judar ochmot
rasförrädare. Turner fungerarDiaries handbok isortssom en
konsten bedriva terrorism. Boken har blivit naziklassikeratt en

tryckts dussintalsi upplagor.som
de hämtadeEn fråninspiration Turner Diaries justärav som

oklahomabombaren Timothy McVeigh. identisk kopiaEn av
bomben McVeigh använde finns beskriven Turneri Diaries.som

Terrorismens harteorier utvecklats för de 20steg steg senaste
formuleradesItalienåren. I begreppet tredje positionen varken-

kapitalism eller kommunism, fascism. italienska fascister-Deutan
intresserade frågor makt och traditio-änna var mer av statom av

nell rasbiologi. idéerna fick fotfästeNär i Europanorra genom
engelska National fickFront rasismen framträdande roll.en mer
Amerikanerna bidrog med tillföra judehat och antisemitiskaatt
konspirationsteorier.

Turner hävdarDiaries alltså judiska hemlighetiatt agenter styr
västvärldens maktorgan. Regeringen detsig Bill Clinton iärvare-

ellerUSA Göran Persson i kallasSverige förkortningZOG, en-
för sionistisk ockupationsregering, hemlighet arbetar förisom

förstöra den vita ariska militantaDe hävdaratt rasen. grupperna
enda bekämpa ZOG utlösa för-sättet RAHOWA,äratt att att en

kortning för Racial Holy dvs. det heligaWar, raskriget.
Måltavlorna för förskjutsterrorismen därmed. Huvudfienden är

längreinte enskilda invandrare eller enskilda judar, rättutanens
och slätt demokratin och själva statsmakten ochi USA Väst-

därförDet svenska nynazister skjutaäreuropa. attuppmanas
poliser, politiker och journalister.

bildades börjanI USA i 1980-talet underjordisk kamp-av en
Orden, hade till målsättning inleda raskriget.grupp, som att

Orden hade medlemmar och byggdes200 med Turnerca upp
förlaga.Diaries skapa krigskassaFör rånade Ordenattsom en
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dödslista ZOG-agentemocksåupprättadebanker. De överen
blevföroffret terrorismenkändautplånas.skulle Det mestsom
skötsColorado,judisk radiopratare i Denver,Alan Berg, somen

och DavidCarrolMördarna, Piercebostadutanför Brucesin 1984.
dömdes småning-ochomfattande polisjakt såefterLane greps en

fängelsestraff.hundraårigatillom
RobertLedaren,1980-talet.krossadesOrden i mitten av

harmedeldstrid Hanefterdödades FBI-agenter.Mathews, en
Bufordviktigaste Furrow,rörelsensdärefter blivit martyrer.en av

sköt barnsamband med hanuppmärksammades i ettattsom
gift medför övrigtAngelesdaghem ijudiskt i Los varsommar,

änka.MathewsRobertMathews,Debbie
formavläggare i1990-taletfick Orden börjaniSverigeI enav

med den ameri-likhetMotstånd iAriskt VAM,Vitt somav
förrånade bankervapenförråd ochplundradeförlagankanska att

raskrigew.finansiera det heliga

ResistanceLeaderless

radmisslyckades.och svenska EnOrdenamerikanska VAMBåde
till fängelsefängelsestraff- itill USAoch dömdesaktivister greps

månader ellertill några årsoch i Sverige någramellan år,9040
fängelse.

slutsatser. Detrörelsen drog vissamilitantadenInom varman
dvs.förinta ZOG,fel målsättningeninget statenatt men -

för kunnaför starkpolismakten öppetettutmanasatt genomvar-
gerillakrig.

uppgiftenmedskrivbordsrevolutionär ituNäste att getogsom
förledarnainriktning Louis Beam,terrorismen en avvaren ny

formuleradeKlanKlux i USA. Beamrasistorganisationen Ku ett
motstånddvs.leaderlessför resistance,han kalladekoncept som

ledare.utan
utförsterrorismförespråkarBeam spontan avsorts somen

kanTerrorismenpolitiska soldaten.övertygadeochhängivna
ochdomstolarbombdådvåldshandlingaromfatta alla motsorters -

rasförrädare.mordpolitiker,brevbomberpolisstationer, mot
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Till den sista räknas självfallet journalister Petergruppen som
Karlsson och Katarina Larsson.

Fördelen med leaderless resistance, hävdar anhängarna, är att
terrorismen inte organiseras specifik och harinteav en grupp
formella ledare. ZOG:s polisen får därmed svårtagenter att- -
identifiera och förövarna.gripa Terrorismen blir hand-en anonym
ling, folkrörelse,något skapar fruktan samhällenaiav en som

deEn brukar framhållas förebild förav personer som som
leaderless lasermannen,resistance John skötAusonius,är som
tio invandrare och dödade under härjningarsina börjanien av
1990-talet. rörelsen tillverkades snabbtI med budskapett-tröjor

ljuspunktLasermannen mörkret.ien-
den militanta rörelsenNär VAM-konceptet omkringövergav

fråganåterstod hur kampen skulle finansieras.1993 Bankrånom
inte längre aktuellt, åtminstone inte huvudinkomstkälla.var som

Polisen för skicklig lägga pussel och alltför mångaattvar
raskämpar blev politiska fångam.

makt-musikenvit slogNär igenom löstes finansieringen.1993
CD-försäljningen blev lukrativ inkomstkälla fleraoch deen av

predikade militant kamp omvandlades till produk-grupper som
tionsbolag. viktigaste dessa,Det kringorganisationen ochVAMav
tidskriften omvandladesStorm till makt-företagetvit Nordland.

företagEtt Ragnarock Records Helsingborg,i deärannat en av
producenterna vit makt-musik och hatpropagandastörsta iav

Ragnarock RecordsEuropa. egentligen samlingsnamn förär ett ett
tiotal företagolika säljer frånallt Videofilmer till Hitler-som
monografier, terroristmanualer och survivalistknivar. politiskaDen
organisationen bakom Ragnarock Blood Honour/8Cär
Scandinavia och Combat International.18

Blood bildadesHonour ursprungligen samlingspunkt8C som
för skin-headrörelsen Englandi 1980-talet, iövertogsmen
början 1990-talet terroristgruppen siffrorna förC18; stårav av
bokstäverna det vill AdolfA Hitler.H, säga

blandningC18 organiserad ochterrorismpropagerar en av
leaderless resistance. Gruppen starkast i mitten 1990-var som av
talet, har de fått problemåren med engelskasenastemen stora
myndigheter. förre C18-ledaren CharlieDen har dömts tillSargent
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Willför mord, ochfängelse organisationenlivstids styrs avnu
helaför bombkampanjer i Europa.Browning propagerarsom

genomfört våldsammaloppC18-aktivister har årensgenom
nazirörelsen.och oppositionella inomöverfall både antirasister

brevbombs-flera deligger bakom årensOrganisationen senasteav
ökatpolisenden engelskatakt medkampanjer. I motatt pressen

med-och har dag knapptkrympt ihar organisationen 20C18
ledarna;dockbekymrar intedelemmar London.i Att såär

flytta hela verk-medsysselsattahar de varitsedan några år att
HelsingborgRecordstill Ragnarock ifrämstutomlands,samheten

Danmark.videoföretaget ioch till NS88
Honour/Scandinavia,BloodellerRagnarock, 8C ärrättare sagt

för denorganisatorisktochdag politisktdärmed i mestcentrum
nynazistiska ivåldsamma strömningen Europa.

and redpigsBlue scum

Bloodpolitiktvivla vilkenorsakfinns 8CingenDet större att
skrifter, vid talför. sinaSkandinavien GenomiHonour svärmar

tillorganisationenhemsidaoch sin Internetmöten manar
demokratin.våldsam kampochleaderless resistance mot

Nacka ochbilbombningarnaföre idagarjuni i någraI år,
husDanmark tillslagpolisenMalmö, gjorde i mot ettett

förmöteslokaloch hemliglagerLangeland, tjänstgjort somsom
ledarna,FleraandBlood EnHonour. norr-personer greps. av

typisktfördömde polisinsatsenErik Blücher, ettsommannen
statligt övergrepp.

Under rubrikenfrispråkig.hemsidaBlood Honours8C var mer
delshuvudfiendenpekades DetRed and blue pigs ut. varscum

dyktredantirasistiska demonstranter,de uppsomscum,
rädenblue, deltagit ipoliser,Langeland, dels de pigs in motsom

för hotadrar hellerBlood sig intebyggnaden. Honour öppet8C att
beskrivs danskahärorganisationen. Såpoliser ingriper motsom

Langeland:ingripande husetpolisens mot

kryddatstrakasseriermaffia till.blå slog DetZOG:s somvar rena
bandetdet svenskavokalistRuben, i Hetsmed lite motterror.
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Folkgrupp blev allvarligt misshandlad, lyckades fotota ettmen
blått ochsvinet i vacker dag hoppas Arisk skajag rättvisaav en att

skipas

Dubbelmordet poliser Malexander följandei hyllastvå sätt:

Eldstriden mellan nationalsocialister befriade bankfonder ochsom
ZOG-trupperna hämnd för polisensrättvis mord patriotenär en
Martin Krusell Malmöi 1991.

uttalar bilbombenBSCH sig Karlsson ochPeteräven motom
Katarina i Nacka:Larsson

Bombningen journalisten Karlsson heltPeterav var en
berättigad handling självförsvar...i

sedan förstadeI stenciltidningarna utkomår, i mitten15snart av
1980-talet till dagens Info-14 och Blood Honom/Scandinavia,8C
har svenska nazister predikat våld och den förhatligaterrorism mot
demokratin. definierasFienden judarna och dess agentersom -
poliser, politiker, lärare, journalister och andra rasförrädarem

underrättelsetjänst,Genom sin kartläggerAnti-AFA, nazisterna
individuella fiender snabbt blir måltavlor för mordhot och isom

fall våldsdåd. Aktivisterna har försetts med uppsjövärsta en av
konspirationsteorier, hatpropaganda och bombmanualer. Rånare
och våldsverkare från rörelsen beskrivs förebilder och hjältar,som
och hyllas politiska krigsfångar gulager.i ZOG:s Gångsom

har rörelsens ledare försäkratgång det enda kan räddaatt som
från denSverige judiska konspirationen heligt raskrig.är ett

bör förvånad de också försöker förverkligaIngen över attvara
drömmar.sina
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Författarpresentation

journalist och har arbetatStieg i TT.år HanLarsson 20är är
medförfattaretillsammans med Lodenius till bokenAnna-Lena

förlagExtremhögern Tidens och grundarna till tid-1994 en av
skriften Expo.
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Bemötande av

främlingsfientliga och
partier ipopulistiska

landstingochkommuner

LodeniusAnna-Lena

harfrämlingsfientliga riksdagen. Vipartier isaknarSverige stora
Frankrike, Freiheitspartei itill Nationalmotsvarighet iingen Front

Österrike hör till desamtligaFremskrittspartieteller i Norge som
egentligenrespektive länder.i sina Dettapartierna ärstörsta

frågan svenskar verkligen såganska anmärkningsvärt, ärärmen om
länderfrämlingsfientliga medborgare andra iimycket mindre än

saknas undersök-länge detomöjligt såEuropa. Detta är att veta
detfrågorna sådantdär ställt gårningar görasätt attett attman

jämförelser.
attityder tillomfattande svenska studiernaDe mest av

Stockholmsgenomförs vidflyktingar och invandrare CEIFO
land: Finland.endasthar i Däruniversitet. Dessa upprepats ett

landetattityder, tagitnegativareavsevärtuppmättes att emottrots
forskarnavadfärre flyktingarbetydligt Sverige. visarDettaän

automatisktdet finnskunnat konstatera:tidigare inte någotredan
andelinvandringsfientlighet och hög in-mellansamband en

vandrare.

och1 genomförts AndershuvudsakCeifo-rapporterna har i Langeav
Wingborg,Lodenius,Charles Mats:Westin. Se Anna-Lena 8Cäven:

främlingsfientlighet.först: Handbok ochSvenskarna rasismmot
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Andra bristfälliga studier har skilda resultat gällervadgettmer
svenskars förhållandeinställning i till omvärlden. nyligen publi-En
cerad EU-barometer föreställningarpåvisar rasistiska ärt.ex. att
mindre vanliga andrai länder. Svagheten undersök-Sverige i iän
ningen bett intervjupersonerna själva hur högiär avgöraatt man
grad de kan därförsig rasister. misstänkaMan testetanser attvara

hur laddatvisar själva ordet blivitrasism i Sverige. Sanno-snarare
likt det svenskar klär hatet språkdräkt, här talarså iär att en annan

hellre kulturella, etniska eller religiösa skillnader.man om
tecken främlingsfientliga har fått fästeåsikterEtt iävenatt

land med sådanapartier åsikter frammarschVårt påär äratt
Änlokal kommuner och landsting.nivå, i länge har de vunnitså

måttliga för val kapar de fler ochvarje alltsig röstersegrar, men
mandat. ställning 90-talet starkareDeras någon gångär än
tidigare sedan 40-talet.

Under beteckningen främlingsfientliga partier i självaryms
fleraverket olika renodlade harpartier. nazistpartierIngatyper av

ställt valen och valframgångari deras daterar sigår,upp senare
ända tillbaks till 30-talet. då de särskiltInte stora.ens var

svenska hade valframgångarDe nazisterna sina kringstörsta
riksdagsmannaval fick NationalsocialistiskaI års1934-36. 1936

Arbetarepartiet de s.k. Lindholm-nazisterna cirka 17 500 röster,
vilket motsvarade Totalt fick nazistiska0,6 rösterna.procent av

ungefärpartier Det0,7 rösterna. är värtprocent attatt noteraav
de betydligt storstadslänen, hadei Göteborgnågra istörrevar av
de och Stockholmi2,6 1,8.procent

val ställde det nationalistiska NationellaI För-ävensamma
bundet fickoch motsvarande26 750 0,9röster, procent.upp

hade de svenska mandatDessutom nazisterna kommunala100över
vid den här tiden det fram exakt siffra eftersomsvårtär att en
de ställde under olika partibeteckningarwså mångaupp

Stockholm: Atlas, Boken rasistiska främ-ochgenomgång1999. är en av
lingsfientliga argument.
2 Heléne: Hakkorset och wasakärven:Lööw, studie national-En av
socialismen i Sverige Göteborg Avhandling1924-1950 universitet:270.s.
från Historiska institutionen, 1990:2.
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haftUnder efterkrigstiden har de svenska nazistpartierna en
traditionella Nordiska Rikspartietnedtonad roll. nazistpartietDet

hundrahar fåtal och samlatställt gånger någraett mestupp som
röster.

förandra pläderarstället det kategorier partiertvåI är somav
första finnereller stoppad invandring. denminskad I gruppen

mångkulturellanationalistiska med kampen detpartier mot sam-
hället företräds dehuvudpunktsin SverigeIprogrammet.som
framför allt Sverigedemokraterna ställer både iSD som uppav

valriksdagsvalen och kommunala val. gjorde hittills bästai sittSD
fascistisk tradition,har och nazistiskiSD1998. rötter menen

vilket delvis ocksåarbetar blipartiet rumsrentatt manmer
lyckats med.

invandringen naturlig del partietsKampen utgörmot en av
för etniskt homogent samhälle där svenskapolitik. kämparSD ett

svenskt språk och svensk kultur ska be-värderingar, gynnas
inflytande.kostnad utländskt motståndetinteDäremot är motav

hosinvandringen lika djupt den tredje partierrotat somgruppen av
berörs populistiska ibland benämnsdenna dei partiernatext: som

harbetyder nödvändigtvis demissnöjespartier. inteDet att en
för fram ungefär åsiktermjukare inställning, praktikeni SD samma

populistiska partier.som
fick dåPopulismen genombrottsitt i Sverige Ny1991stora

fickdemokrati riksdagen och i kommuner partieti mångasätetog
och riksdagsmandat. historiaPartiets256,5 rösternaprocent av

kan korthet sol ochbeskrivasi som upp som en ner som en pann-
kaka. demokrati försvann riksdagen redan vid valNy nästaur men
fanns Efterkvar antal kommuner. valet ii partiet1998 är stortett

och har endast kvar enda kommunalt mandatutraderat isett ett
försökLaholm. Wachtmeistersheller partiet,Nya IanInte som var

framgångar.hade någrasuccén,att upprepa
karriär.kan fundera orsaken till demokratis kortaMan Nyöver

blev väljarna besvikna lovade mycketMöjligen parti såett som
genomföra Skandalerhade lite kraft planer.sinaså attmen som

konflikter och totaltoch kantade korta historia kompartiets att
överskugga det politiska budskapet. alternativ, och pessi-En mer

hade roll.mistisk, förklaring kan redan spelat sinpartietatt utvara
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Delar det invandrarpolitiska det ladesnärprogrammet,av som
fram uppfattades kontroversiellt, har genomförts.såsom senare

har syftarblivit vanligt med tillDet att uppmuntraprogram som
flyktingar återvända till hemländer och allt fler kommunersinaatt

föråberopar hög arbetslöshet och dålig ekonomi inteatt taen
asylsökande.emot

tycks dock demokratis politiskaviss levamånI Ny program
fast flerakvar kommunerna, under andra gäller dei Detnamn. av

lokala Skånes Staffanstorpspartietpartier Välingår i t.ex.som
mandat och Eslövspartiet mandat. Burlöv har nydemokra-3 2 I

skapat Burlövs väl mandatpartier: ingår itvå 3terna nya som
Skånes och Allianspartiet utanför.Väl mandat valt2 ståattsom
Utanför Skånes Väl de f.d. nydemokraterna VälFolketsstår iäven

Hässleholm mandat.i 3
förstaPopulismen politisk riktning användesgångenär en som

för beskriva rörelser slutet förra århundradet: den ryskatvå iatt av
narodnikrörelsen och det amerikanska The Populist Party egent-
ligen Peoples företräda folketPopulisterParty. sig isäger mot-

till politikerna och andra samhällets makthavare. Desats menarav
det finns förnuft folket utifrånhos det enkla och dettaatt ett sunt

de enkla och slagfärdiga lösningar kompliceradepresenterar
problem. Populistiska hävdar de ointresseradepartier äratt av
ideologi, de inriktar helt sakfrågorna därföroch kansig vara

för allianser både höger och 3öppna vänster.
framstod nyliberalde svenska missnöjespartiernaLänge som en

främsta syftemed sänka skatterna och förhindraopposition att
inblandning från och frågormyndigheter. Typiska drevsstat som

dessa kamp för reklamradio och fri försäljningpartierav var av
alkoholhaltiga drycker livsmedelsaffärer. harvanliga åsikteri Dessa
bl.a. förts fram Skånepartiet och Centrumdemokraterna, bådaav
med Skåne. liknandei Framstegspartiet partisäte är ett annat som

3 "The Politics of the Right: Neo-PopulistBetz, Hans-Georg: New
and Established York,Parties in Democracies,Movements New Sts.

Lodenius, Populism, makt, demokrati".Martin Press, Anna-Lena:1998.
Stockholm: Landsorganisationen, Folket demokratiutredning,LO:sstyr
1998.
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finns lokalafunnits både Skåne och i övriga Sverige.i Dessutom
liknande denolika delar landetpartier i sätt,ettsom agerarav

fullständig kartlägg-här anspråkinga någongör atttexten vara
alla dessafning av

flera de lokala ocksåUnder 80-talet kom missnöjespartiernaav
kanfrågan minskad invandring. SkåneIatt man seom enanamma

flyktingströmmar Ystad ochsamband med ökande viaett
flitigtfrån och frågan debatterades bl.a.Trelleborg hösten i1984,

etableradenärradio. deSkånepartiets iDen någraäventogs upp av
Införlokala valet gickorganisationer. Center-partiernas 1988

och folkomröstningavdelning Sjöbo krävdeipartiets ut omen
flyktingmottagande.kommunens omröstningenI som genom-

nej-sidanfördes samband med de allmänna valen segradei stort
med hela 67 rösterna.procent av

fördömanden.väckte baraSjöboomröstningen inte Många van-
liga sjöbopolitikernas ställningstagandemedborgare såg ensom

de politiskaoberoende och självständighetuppvisning i gentemot
från huvudstaden.ideal menade dikteras Men ävenmansom

befolk-flyktingfrågan väl delarSjöbos togs emot av avsyn
klyfta mellan denefterföljande debatten blottladeningen. Den en

uppfattning hävdas kulturell och politisk elitsjälvklartsom av en
anseroch vad många gräsrötter

80-talet ochstudie insändardebatten kring slutetEn av av
flyktingmot-radbörjan 90-talet visar att argument motenav

fått fotfäste landet. människor talartagandet har i Många om
mångkulturella samhället kommerrädslan för det atttrorsom man

väl-leda otrygghet form brottslighet och minskadtill istörre av
färd. sådana uppfattningar förtryckta ochvanlig åsiktEn är äratt

offentligafår den debatten. de populistiskainte i Här togyppas

4 makt och blågulaWikström,Lodenius, Per: "VitAnna-Lena 8C
Stockholm:drömmar: och dagensRasism nazism i Sverige 203-205.s.

och Kultur,Natur 1998.
5 dubbla främ-dom:Fryklund, Tomas: Vi DetBjörn Peterson,8C mot

Lundlingsskapet Sjöbo". Lunds Universityuniversitet: Press, CESICi
studies international conflictin 1989.
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rollenpartierna uttolkare vad uppfattadesig som av man som
folkets frågan.iröst

början 90-talet ökade antalet asylsökande kraftigt, vilketI av
bland sammanhängde förramed kriget det Jugoslavien.iannat

asylsökande,Sverige vilket det1992 80 000över ärtog emot
Ävenhögsta antalet under och be-någonsin antaletår.ett samma

viljade uppehållstillstånd blev rekordhögt under de åren,närmaste
vilket faktor kan samband den intensifierademediär sättasen som
debatten. dessa flyktingar blev särskilt påtagligNärvaron av
eftersom de ofta flyktingförläggningar.togs emot stora
Emellanåt dessa dessutom placerade mindre kommuner därivar
flyktingarna kom bli dominerande inslag. modellDennaatt ett
har främstÖvergivits, Invandrarverket väljer attsenare numera
placera asylsökande lägenheter fåri bostadsområden där deiut en
chans smälta in.att

kritiken flyktingpolitiken frånkom också bildat akade-Men av
miskt håll. krets aktiva moderater kring läkaren BergqvistEn Eva
fick för främlingsfientligastödinte sina vidnågot motioner
moderaternas stället bildade de tidningenpartistämma i Fri1990,
information. akademiker kring docent Ingrid BjörkmanEn grupp
har fått debattinlägg etablerade tidningar helain i under 90-talet.

inflytande kan de blivitDeras ispåras många argumentav som
vanliga försökendebatten, beräknai den reella kostnadent.ex. att
för flyktingpolitiken fyratill mycket den officiellagånger så som
statistiken främlingsfientliga refererar ofta tillDe partiernasäger.
den här debattörer propaganda7i singruppen av

6Lodenius, först:Wingborg, "Svenskarna HandbokAnna-Lena Mats:8C
och främlingsfientlighet.rasism Stockholm: Atlas, särskiltSe1999.mot

avsnittet Sjöbopartiet.om
7Lodenius, Wingborg, Svenskarna först: HandbokAnna-Lena 85 Mats:

och främlingsfientlighet.rasism Stockholm: Atlas, Avsnitten1999.mot
Samfundet, information och Blågula frågor.Friom

Lodenius, Wikström, och blågulaAnna-Lena makt drömmar:Per: Vit8C
och dagens ff.Rasism nazism i Stockholm: ochSverige Natur195s.

Kultur, 1998.
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ungdomsfrågainvandringsfrågan framstodOm 80-som en
för äldre ochangelägenhettycks den allt ha blivittalet så mer en

framträdde framför allt90-talet.medborgare underetablerade Då
strid medofta hamnadeskinnskalledominerade igrupperingar som

prydliga politiskafinns rad grupperingarantirasister. Nu somen
motståndet rasismkräver bli allvar. Det gör motattatt tagna

främlingsfientlighet ändraoch strategi.måste
och vålds-nazistiskafortfarande rad uttalatexisterarDet en

framgång be-med varierandeolika slaginriktade rörelser somav
tillfället anspråkdock fördriver verksamhet. ingasin Dessa gör

församlingar vilket de lämnasvaldapolitisktsig i gör attatt ta
utanför det här sammanhanget.i

främlingsfientligamobiliseringenpolitiskaDen senaste stora av
storlandstingetinför första valet till detkrafter ägde det nyarum

bl.a. Sjöbopartietenades lokalaSkåne partier,Region Då 151998.
klaradeVäl. Skånes Välunder Skånesoch Skånepartiet, attnamnet

vilketdensig 4 rösternaspärröver satt procentta avman upp
mandat.6gav

fogarna, olika politiskahar redan knakat deSamarbetet i per-
tycks ha dra jämnt.sonligheterna ingår i partiet Mensvårt attsom

frontenadlyckades mobilisera visarde huvud sig iöver tagetatt en
de dessutom invite-anledning tillkapacitet Attsom ger oro.en

deför den borgerligarades underlaget majoriteteniingå gör attatt
utifrån.plattform arbetahar atten

Skånefrämlingsfientlighet iPopulism och

södrahaft framgångarFrämlingsfientliga har ipartier större
framföråterfinnsdel landet. SkåneSverige i någon Iän avannan

flyktingfrågan.de populistiskaallt partiermånga anammatsomav
Skånepartiet80-talet dåfick genombrott vid mittensittDessa av

med brytaocherövrade mandat rad kommuneri ettattomvaren
detta skeddemaktinnehav Malmösocialdemokratiskt ilångtår66

Skånepartietskunde lutadet borgliga blocket sig 5motattgenom
mandat vilket motsvarade rösterna.7,2 procent av
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Förklaringen till Skånepartiets framgångar kan bl.a. sökas i att
nådde frampartiet till fåttmänniskor det sämreen grupp som

under och därför80-talet och kände undanskuffadesig70- som av
därför förmottagliga kritik social-De partietssystemet. motvar

demokraterna utmålades främsta förvaltare. 8systemetssom som
finns liknande representerade hälftenNumera partier i över av

de skånska kommunerna.
Skåne finns också Sverigedemokraternas fäste,starkasteI Höör

där fått drygt och innehaft mandat5 2rösternaprocentman av
sedan kompartiet med mandat. Skåne läns1994 I1991 ett

fickvalkrets underpartiet vilketvästra 1 rösterna,strax procent av
betydligt landet. Skåne förefalleri dessutomän restenvar mer av

de delar landet där nazistiska synligaärvara en av mestav grupper
för närvarande. berörsSD i texten.senare

vad SkåneFrågan speciellt. har pekatså Mångaär gör attsom
särskiltnazismen stark den här underi regionen 30-talet, intevar

Sjöbo kommun. detta fallminst i gäller andra delariMen så även
landet, västkusten. har haftvisserligen längeDär nazisternat.eX.av
stark bas, det har knappast försökgjorts tillnågraen men

partibildningar det skett Skåne. dessutom långti Detsätt ärsom
ifrån självklart föreställningar grundläggs underatt ettsom
decennium har helst betydelse för forma opinionnågon attsom en
femtio år senare.

Andra har pekat traditioner bonderörelsen och jämförti
Sjöbocenterns uttalanden fälldesmed de Centerpartietssom av
föregångare Bondförbundet 30-talet företrädarehade dåpartiet

hävdade de rasfråganochantisemiter in-öppet attsom var var
skriven i Sjöbo den endapartiprogrammet. inte centerstyrdavar
kommun där tvekade inför flyktingarna, faktum är att center-man
kommunerna hade knutit flyktingmottagandeinte avtal inågot om
långt utsträckning andra hade dockTre år1986.större än senare

flestade tecknat fortfarandeavtal och de tvekadeett som upp-
visade enhetlig politiskingen linje. stod bl.a. antal social-Kvar ett

8Fryklund, dom dubbla främ-Björn Peterson, Tomas: Vi Det8C mot
lingsskapet Sjöbo", Lundsi Lunduniversitet: University Press,162-163.s.

studies conflictCESIC internationalin 1989.
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demokatiska gles- och skogsbygdskommuner Norrlandi övre samt
fästeVellinge, moderaternas starkaste landet.9i

Fryklund ochSociologerna TomasBjörn Peterson attmenar
detunder slutet och början 70-taletCenterpartiet 60- ävenav av

fungerade ställföreträdandenationella planet missnöjes-ettsom
fickdetta förklaring till aldrigparti. SverigeDe äratt attenmenar

populistiskt liknande dem bildades departi i övriganågot som
för utanförnordiska länderna. Grunden Centerpartiets expansion

byggde utifrån delandsbygden principervisionattvar man upp en
organiserandet landsbygdssamhället.styrtsom av

ochtillväxtsamhället ställdes decentralisering, lokalt"Mot styre
framåt-självständighet, kvalitet kvantitet, bevarandetmot mot

skridandet, Fryklund/Peterson domskriver i Vi motrapporten
firdmlingsskapet Sjöbo". fannsdubbla bonderörelsenDet i I även en

ifrån tanketradition byalag låg långt populisternasintet.ex.av som
manifesterasdirekt demokrati, bl.a. kraveninågot somom

folkomröstningar.
faktor geografiska ochtredje tänkbar Skånes lägeEn är när-

heten främst där främlingsfientliga och populistiskatill Danmark
allt början synnerhetrörelser starka sedan 70-talet.varit Iav

Glistrups Fremskridtspartiet har varit inspirations-Mogens en
källa.

Skåne hittar både mycket framgångsrika och tämligenI man
finns exempelobetydliga populistiska bara endapartier. Det ett

Efterhaft maktenpopulistisk svensk kommun.parti iatt ett atten
grundde lokala politikerna Sjöbo uteslutitsi Centerpartietur av

flyktingfientliga gick och bildade Sjöbo-åsikter de vidaresina
fortsatte ytterligare decennium.partiet i Dettaatt ettsom regera

försök riksdagsvaletgjorde misslyckat ställaparti iäven ett att upp
ungefärblev under likaResultatet många1991. 30 OOOröster,strax

9 främ-Fryklund, dom: dubblaTomas:Björn Peterson, Vi Det8C mot
lingsskapet Sjöbo", Lunds Lunduniversitet: University Press,i 17.s.

studies international conflictCESIC in 1989.
° information det danska Lodenius,FramstegspartietFör om se:mer

Stockholm:Extremhögern"Stieg:Anna-Lena Larsson, 221-226.8C s.
revideradTiden, upplaga.1994
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brukat den kommunen.partiet i Partietröster som egna var
dock valkretsen, vilket hadei12nära rösternaatt procent gettav
partiledaren Sven-Olle Olsson plats riksdagen.ien

kommuner där populisterna valts knappastuppvisarDe
enhetlighet, ytterligheter kan kanske storstads-någon som man se

kommunen Malmö där Skånepartiet haft representation i 15snart
och landsbygdskommunen Sjöbo. hittainteår Det går någonatt

enkel generell förklaring varförtill populismen stark,sig såväxt
möjligen kan speciella omständigheter de enskilda kom-iman se

fögadetta studerat, med undantag: Sjöbo.Men är ettmunerna.
Sociologerna Fryklund ochBjörn Tomas Peterson inte attanser

bilden Sjöbo statiskt samhälle där endast tänker såmanettav som
långt räcker lokalt samhälleDe iägorna stämmer. ettser snarare
förvandling både materiellt, politiskt och ideologiskt. Under den
här perioden minskade den tidigare höga andelen be-extremt av
folkningen sysselsatt jordbruket Sjöbo. kaninom i Mansom var

Sjöbo genomgick den förvandling skett isäga att restensom av
flera decennier tidigare. Sjöbo kämpade för bevaraSverige sinatt

karaktär och förändring flyktingfientlig-hot,varje sågs ettsom
heten flera konsekvenser detta.var en av av

Författaren Wahl anspråkslös enkät boki sinMats gör en mer
Sjöbo" där han helt frågarenkelt människor han varför justmöter
Sjöbo har starkt flyktingmotstånd.så någraHär ärett av svaren
han fick:

Allt beror OlssonSven-Olle dominantså iäratt en person
kommunen.

Partipiskan i och tvingade människorCenterpartiet röstaattven
övertygelse.sinmot

Bondesamhället konservativt självförsörjande,och behöverär man
ingen annan.

H Lodenius, Extremhögern, ochAnna-Lena Larsson, Stieg:8C 75-76s.
Stockholm: Tiden,99. 1994.

Z Fryklund, dom: dubbla främ-Björn Tomas: ViPeterson, Det8C mot
lingsskapet Sjöbo", Lunds Lundi universitet: University Press,155.s.

studies conflictinternationalCESIC 1989.

166



ANNA-LENA LODENIUS

bakom, Sjöbo utlandssemester.finns rädsla iDet en reser
och sturighet, de villMänniskor känner oppositionslusta sin

väg.egen
försämradefinns snålhet och avundsjuka bottnar iDet somen

bondebefolkningen.villkor för

familjer, farfinns patriarkalisk struktur i nejDet många sägeren
sidakan välja modernsoch intesönernasäger utan attmor

förlora manlighet.sin

ohotad ända fram till valetSjöbopartiets ställning lokalt har varit
mandat vid folk-halverades och gick från tilldå partiet 81998 16

mandathade mycketomröstningsvalet partiet så1988 23 avsom
roll kan det haFörklaringarna tilltotalt isär. vissgår En49. raset

förgrundsfigur Sven-Olle Olssonspelat ipartiets många åratt
drivitfrån politiken. Sjöbopartiet har ocksådragit tillbakasig Men

flera kom-fått medlinje där de kommuninvånarna sig iinteen
för och byggan-frågor, kring ringled bussarmunpolitiska t.ex. en

befolkning har dock knappastdet gymnasieskola. Sjöbosav en
harflyktingfrågan, segrande moderaternaändrat inställning dei

fast.från folkomröstningendeklarerat beslutet står1988att
kommuner.ytterligareSjöbopartiet i Itvåär även representerat

frånoch gick tillbakaHörby kallar Hörbypartietsig partiet numera
Kristianstad ökade däremottill mandat det valet.i I6 4 senaste

lokale ord-kraftigt från till mandat.Sjöbopartiet Partiets1 4
förande förklaringen kanNils-Erik Andersson atttror att vara

propagandatill de har detbetonade stödet i sinsämstsomman
jord-fick budskapföre valet. partiet sittHan ettatt ut sommenar

fallskärmar och maktmiss-för gillaralternativ dem intenära som
bruk.

Skuruppopulistiskt fäste Skånestarkt och stabilt iEtt ärannat
under fleraVäl kvardär det lokala suttitpartiet Kommunens

haftperioderna harmandatperioder, de partiettvå 8senaste
mandat.

13 efter valet".flyktingstopp SjöboNicklas:Nordström, i"Fortsatt även
TT 980922.
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de lokalaTvå missnöjespartierna allt återstårärav som av
Centrumdemokraterna hade ambitionenCD gång att tasom en

riksdagen. bildadessig i Partiet Simrishamn, den avdel-i1973
finns fortfarande kvar och harningen mandat. Dessutom4 är

ordförandenSvalöv därpartiet i Harry Franzénrepresenterat
innehar det mandat. han kallas, itvå "Frazze", är restenena av som

förlandet känd kampanjer för säljasina vin i sinmest attav
livsmedelsbutik, fråganhan har drivit ända till Europadomstolen.

70-talet byggde lokalavdelningar hela landet,På CD över men
resultaten riksdagsvalen sällan särskilt imponerande.i Somvar

blev det hela landet.i Partiprogrammetröstermest ett tusenpar
framstod typiskt populistiskt också klart högerinriktatsom men

flera förslag syftademed till förbättra villkoren för före-attsom
krävde sänkt skatt, reklam-TV, minskade socialbi-CDtagen. t.ex.

drag och slopande trygghets- och medbestämmandelagarna.ett av
kom också löntagarfonderna.partietSenare att motagera

folkomröstningSjöbopartiet krävde flyktingfrågan fanniNär
de omedelbart demonstreradei Harry Franzén. Hansupporteren
utanför Sjöbos kommunhus under valdagen iförd knappmärken
med fanclub"Sven-Olles sannolikt tillverkade SDtexten av
skanderandes invandringsfientliga slagord. Redan då vissatogs

till samarbete mellan de olikainitiativ missnöjespartierna i
regionen, de ledde aldrig till bestående.någotmen mer

Centrumdemokraterna hämtat från Danmark, precisNamnet är
Framstegspartiet, missnöjesparti ärett annatsom som represen-

flera skånska kommuner. Ordförandeni WiklanderTonyterat
Åstorpfinns fickdär med enda mandat valeti partiet nöja sig iett

och lika illa gick det för avdelningen Markaryd.i Bättre1998,
lyckades avdelningarna mandat och Landskronai Bjuv 2 4

fördubblademandat båda mandat jämfört medsina valetsom
innan.

H hemsida WWW.centrumdemokraterna.nu/svaloev.htmSe partietst.ex.
och www.ng24.se/frazzekamp/kampen.htm.
15Lodenius, Wikström, makt och blågulaAnna-Lena Per: Vit8C
drömmar: och dagens Stockholm:Rasism nazism i Sverige Natur205.s.
och Kultur, 1998.
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framgångarna.förklaring tillfallen finns enkelinget någonI av
uppmärksamhet sambandfick mycket iFramstegspartiet i Bjuv

för-därbussarna Helsingborgmed reklamkampanj i manen
godpoliser, skola ochviktigareklarade det attatt satsa envar

för påtryck-Bussföretaget Swebusvård invandrare.än utsattes
affischerna efter bara vecka. denoch valdeningar Menatt ta enner

dessfokusföljde ändådebatt partiet i sättettsatte somsom
ha lockat väljare.kanrepresentanter tror

olikahar mångaFramstegspartiet använtsär ett namn som av
frak-landet. Mellan dessa olikaandra delargrupperingar iäven av

och det bara undantagsvishar ofta osämjationer rått är som man
enhetligt nationelltkan tala parti.ettom

haft framgångar.enskilda avdelningar lokalaTidvis har 1985
Motalaetablerade avdelningfick sedan länge iFramstegspartiets

valde förlorade redan valet därpå.första mandat Isitt sammasom
möjligen kanvilketfick stockholmsavdelningen 1 656 sättasröster,

fick kringden uppmärksamhet partietssamband medi man
och gatuaktionerspektakulära närradiosändningar teman som

fri". gickoch släppkvinnan tillbaks till spritenspisen 1985
ungdomsorienterade och kontro-ihop med dendenna avdelning

förSvensktkampanjgruppen Sverigeversiella BSSBevara att
bland andraväckte starka reaktionerbilda vilketSverigepartiet även

avdelningar.partietsav
det lokala ienades LöntagarpartietFramstegspartiet,1989

Åstorp, och de lokalaCentrumdemokraterna partiernågra somav
förVälbeteckningenundergår Kommunens nytt gemensamen

1990-taletunder Framstegspartiet.satsning Pånamnet uppgav man
landet.spridda heladet fanns lokalavdelningar Där25 överatt

Ånge för-bl.a.fanns fästen Norrland, mittpartiinågraäven som
flyktingförläggning Ljungaverk. Redansökt i årsammastoppa en

delar.sönderföll partiet i två
medförenadeWiklanders sigFramstegspartietTony gren av

dock mycketinför valetSjöbopartiet satsning1991, gavsomen
baraform Sjöboalliansenlitet resultat mångai röster. en avvarav

16 Extremhögern"Lodenius, Stieg: 71-73.Anna-Lena Larsson,8C s.
Tiden,Stockholm: 1994.
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försök från sida etablera kontaktFramstegspartiets med andraatt
populistiska partier i regionen. samband med dettaI tog emotman
ekonomisk hjälp miljonären och högerextremisten Carlav
Lundström också hjälpte till med formulera val-partietsattsom
manifest. tidigare medlem föroch dömd till-Han i BSS är attvar

med antal skinnskallar ha attackerat fyra invandrare iettsammans
Stockholm 1986.

Både vad gäller Centrumdemokraterna ochFramstegspartiet,
Sjöbopartiet tycks de olika avdelningarna sköta sig i stort sett
själva. finns enhetlig linje vilka frågor driver deDet ingen ochman

förekommer fungerar sociala samkväm ochmöten mestsom som
möjligheter erfarenheter.utbytaatt

del Valförlusterpopulisternas kommunerna kanEn isenasteav
förklaras med lade all Skånesin energi Region ochatt man nya

hadeinte tid driva lokala kampanjer. finnsdetnågra Menatt
alliansenpartier backat under lång följdi val ochsom en av vars

storhetstid daterar tillbaks. Skånepartiet förloradesig många år
relativt snabbt den ställning haft vidpartiet mitten 80-talet.av

det blickarinte riktas ledaren CarlNumera många Pär motsom
Herslow, han det totalt isoleradi och inte mångaär närmaste tar
hans utspel allvar. Herslow har ställt krav förlängat.ex. att
arbetstiden till veckan. Ibland förslagentimmar i har haft48
främlingsfientlig slagsida, han motionerade förbudnär ettsom om

bära slöja offentlig plats.att
uppgiftenapril spreds Herslow uteslutenI 1999 att var ur

Skånes Väl, detta dementeras Wiklander.Tony Enligtmen av
uppgift har konflikterna handlatinte politik utanom mer om
personliga motsättningar.

populistiska Skåne harpartier valt utanförNågra i ståatt
ÅstorpspartietSkånes Väl. gäller föreleds dettaDet t.ex. som av

Åstorpspartietnydemokraten Prisell. Anledningen tillConny att
utanför, ideologiskastår likheter, tordetrots stora vara en

17Lodenius, ExtremhögerdAnna-Lena Stieg:Larsson,8C 58 samts.
Stockholm: Tiden,73-74. 1994.

18Andersson, Herslow utesluts Skånes Väl. NyheterLars: Dagensur
990409.
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inleddes de bådalångvarig konflikt med WiklanderTony närsom
80-talet.aktiva det lokala Löntagarpartietivar

gödselstacken, suckarfår medbara plats JanDet tuppen-
kommunalråd bådesocialdemokratisktNilsson, attsom menar

Åstorpspartiet spelat roll.och det lokala Framstegspartiet sinut
enda mandat,har ingapartiernaInget än utomett personermerav

debatten.partiledarna isyns
början Skånes VälVäl Kävlinge ingick till iiKommunens en

utanför. Skälethamnade tidigt parti-attprotester motmen var
Sverigedemo-Kenneth Sandberg Valt kandideraledaren att

valde ocksåtill riksdagsvalet Sandbergkraternas lista avgå1998. att
har dock aldrigpartiordförande. partikamraterlokal Hanssom

för-fördömt och de har hellerhans agerande, inte återupptagit
Väl.bindelserna med Skånes

ordföran-nuvarandeoförtjänt dåligt rykte, denharSD anser-
Andersson.den Edgar

Kennethannorlunda saken:Skånes VälInom ser man
förkommunvald politikeroch tidigareSandberg sociologär var

sedan han kritiseratblev dock uteslutenVänsterpartiet. Han 1992
dessutomalltför flyktingpolitiken ochhonomden enligt generösa

vägradeSandbergpläderat för etniskt homogent Sverige.ett
fullmäktige och fortsatteplats Kävlingeemellertid lämna sin i agera

bilda dethan färd medvilde. Redan ipolitisk årnästa attsom var
helaVäl.skulle Detparti Kommunens 8tognamnet avsom

och blev kommunenstotalt mandat valeti 199449 störstaett av
heltlokala blevsamtidigt det vänsterpartietpartier, utansom

representation.
uppseende vägrade sigSandbergväckteDet när attstort resa

offer.fullmäktige för Förintelsensmanifestation Kävlingevid ien
bekostadeskattemedeloch kritiseradegick ocksåHan ut att rege-

infor-handlar"Levande historiakampanj justringens attomsom
förföljelser judarna.nazisternas avmera om

ställningstaganden,sådanaingapartietNumera gör men
flyktingfrågan fast.liggeråsikterna i

för tillbildades in-allom bekant partietDet rättaär attatt-
människorfelvandringspolitiken. alldeles inDet är att ta en massa

bidragsberoendeerbjuda dem livslångtutifrån, kunde lika gärna
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med förklarar Edgar Andersson dock påpekargång,en attsom
också drev andra kommunala frågorpartiet skolanrördet.eX.som

och äldreomsorgen. får dock inte tillnärmelsevis lika mycketDessa
uppmärksamhet, förklarar han.

Sedan valet har endast mandat kvar,partiet orsaken1998 5 är
bara röstsiffrorinte skurit antaletpåsämre ävenutan att man ner

ledamöter. realiteten dessutom endast eftersomI återstår tvåtre
till socialdemokraterna.gått över
har svalnat betydligt sedanDet Sandberg lämnade partiet,-

Roland Palmqvist, socialdemokratiskt kommunalråd isäger
Kävlinge. driver de frågor,egentligen deinga liggerJust nu egna
väldigt lågt och håller mycket försig själva.sig

dag finns praktiken Kävlinge,i ingen opposition tyckerI i-
Edgar Andersson socialdemokrater och moderaterattsom menar
klubbar fullmäktigealla beslut ochinnan ställer utanför.resten

EdgarTrots Anderssons dystra lägesrapport kan kon-man
krav genomfört: Kävlingepartiets ärstatera att ett av numera

kommun har helt flyktingmottagandet.stoppat

Skånes Väl

det fanns förunderlag regionalAtt samverkan populister ien av
Skåne kanske inte anmärkningsvärt bakgrund desåär mot attav
finns representerade kommuner.i Alla tidigare försökså många att

dessa krafter har dock förmåttpartierna inteena stupat att att
dra trodde därförjämnt. de skulle lyckas denMånga inte häratt

heller.gången
del förklaringen till de populistiska tidigareEn partiernasav

samarbetssvårigheter handlar förmodligen hur de organise-ärom
rade. har tradition ofta ochDe egensinniga dominanta ledareav
och demokratisk struktur, kommuner drivsi många partieten svag

praktikeni enda kämpa "byråkratisigMan sägerav en motperson.
och krångel och följa vedertagnai intesätter närmast ära atten
beslutsgångar. fokuserarPartierna sig inte ideologiåtägnar utan
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för heltpläderade kanvilket betydersakfrågornahelt mot-att
kommuner.ståndpunkter olikaisatta

medger dagSkåne, isocialdemokrat RegionAldegren, iUno att
Väl.underskattade Skåneshan nog

hoppadeförarbetegediget enkrävsDet 16ett grupper-
hushåll,till allavalmaterialsamarbeta,av attutattattsenare

jobbaochsamlavalkampanj, sinaorganisera sin stra-resurser
det härland med det,de gick stårorolig itegiskt. migDet gör att

för något nytt.
ungefär poli-hadedemokratijämför med NyHan sammasom

strukturerade, sigallsinte såtiska varevarsomprogram, men
riksplanet eller kommunerna.i

försökerVäl,Skånespolitisk sekreterareWiklander, iTony
fullt motsättningar.bilden Hanparti attmenaretttona avavner

skilj-för vissaoch inte väjertak partietdet högt i iär attatt man
sakfrågorna.aktigheter i

främlings-dedöljaförsökteSkånes Väl inte något sättatt
blikomvalrörelsen,fientliga inslagen Dessai tvärtom. att extra

stod enade, ifråga därden partiernaeftersom dettaviktiga var
framgårbredd. partiprogrammetfrågor fannsandra Avstörreen
ocheffektivt återvandringsprogramVäl kräverSkånes stoppettatt

vilketskyddsbehov enligt FN-konventionenför flyktingar utan
krigsflyktingar. Partietsstoppade allainnebärabl.a. skulle att

noterade Regionmedia.väckte kritik, minst i Fåutspel inte att
flyktingfrågor.forum för bedriva justSkåne knappast rättär att

VälSkånes imediakampanjenWiklanderTony motattanser
de andratyckerreklam.fungeradevalrörelsen Han attsomsnarare
VälSkånesde målarsjälva otjänstsigpartierna närgör somuppen

rasistiskt parti.ett
ställetkommerdom ivad inbillar sigOm utmotar oss,man-

skapadeoch dettafick majoritetblockenInget enensamav
och svårlöstobehaglig mångaupplevdessituation avavsomsom

Stockholm:g demokrati".makt,Populism,Lodenius, Anna-Lena:
demokratiutredning,Folket 1998.Landsorganisationen, LOzsstyr

mandatfick20 ivaletledare för FramstegspartietWiklander 1998 4är som
Åstorp kommunaktiv.självWiklanderdärochLandskrona, Bjuvii är2 1
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de inblandade lösningEn socialdemokraterna ochparterna. attvar
moderaterna gick ihop, vilket flera småpartierna önskade.av
Socialdemokraterna gjorde inviter, det borgerliga blocketmen var
missnöjda med det lade fram.program som s-gruppen

Moderaterna hade minst samarbeta med Skånes Väl,emot att
inom de borgerligaövriga partierna motviljan större:men var

tyckte välInnan jag dom äckliga, helstnågotmest att var man-
viftar bort med handen, medger Marita Sander-Schale, Folkpartiet.

lång omständlig förklaringHon till varför samarbeteger en ett
till komsist till stånd, och hon betonar det frågainte äratt attom
Skånes Väl ska bjudas fårin. De inga till diskussionerinviter kring
olika förslag, de kan aldrig komma och kräva ska ändrasnågotatt
eller bytas förnekar dock de faktisktHon inte fick fleraut. att
ordinarie platser direktioneri och sjukvårdsdistrikt, honnågot ger
moderaterna skulden för.

maktenFrågan i SkåneRegion och blöttes framändastöttesom
till minuterna förstainnan det sammanträdet. detFörst när var
klart alla möjligheter med Socialdemokraterna uttömdaatt var
kallade Skånes Väl förin signera dess hadeInnanman att papperen.
de fåttinte kopia det politiska Deens en egen programmet.av
borgerliga alltförpartierna rädda för Skånes Väl skullevar att
utnyttja situationen till frågorna och utspel.göraatt ta egna

Medan diskussionerna pågick hetast skrev statsministersom
Göran brev till folkpartiledarenPersson Leijonborg ochLarsett
kd-ledaren Alf där hanSvensson vädjade de skulle tillatt attom se
deras lokala partiorganisationer samarbetadeinte med Skånes Väl.

Sander-SchaleMarita Leijonborg hade kontaktLars medsäger att
politikerna Skåne,i Region aldrig riktade kritik.någon Menmen
frågan har debatterats internt, bl.a. partiets databaseratBBS
diskussionsforum. har kritikenDär stundtals hård.varit

Sedan arbetet korn igång regionfullmäktigei har det varit
ganska lugnt kring Skånes Väl. beror framförDetta allt att
landstingets katastrofala ekonomi överskuggat alla andra frågor.

har knappast funnitsDet tid diskutera de frågor därnågonatt av
Skånes Väl driver linje. harPartiet gjort utspelen egen ett attom

borde betala invandrares och flyktingars sjukvård. Dettastaten är
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inflytandeharfråga regionen något sägerdock över,ingen som
Sander-Schale.Marita

medhållerandra partieruppenbartdet ingaSamtidigt är att
VälSkåneshur gångSander-Schale berättardem. Marita enom

flyktingarvårdendetuppfattningenframförde är somatt av
reageradehöjden. Dåsjukvårdskostnaderna itillbidragit rasatatt

samfållt:med Buuuledamötersamtliga ett
borger-följer denpragmatiskt, deVäl har valtSkånes att agera

tänka sigkanVäsentligt, gångallt någonmajoriteten iliga attmen
harallvar,arbetettyckssocialdemokraterna. Destödjaäven ta

hurför lära sigoch tycks inmellanområdena sigdelat attupp
fungerar.landstinget

ochfolkpartistNessling,Percyseriös, ävenDe anseragerar-
har handagvalrörelsen.Väl underSkånes Ikritiskhan mycket mot

nyanserad bild partiet.aven mer
demhar ingentingställthar de jagHittills emot somupp,-

ideologin.däremot motpersoner,
med samtligagodarelationernaWiklander tyckerTony äratt

med denhjärtligareförbindelserna någotandra partier äräven om
förvånadhanförklarar han inteSamtidigtborgerliga sidan. äratt

jämför partiets svårig-motstånd partiet på. Handet stöttöver som
hade slutetsocialdemokraterna imed den situationheter dagi som

förra seklet.av
och har ingaupplever inteMen pro-martyrer,somoss-

med väljarna.blem
påverkalyckatsinteförsta partietefter det åretFacit ännuär att

andra politikernadeutifrån ställning.sin mångaMennågonting av
deoch offensivabli aktivade kan kommaförutspår närattatt mer

dagordningenfrågor letar sig inandraspelet ochlärt änsig när
under detSkånesysselsatt Regionekonomiska lägetdet akuta som

första året.
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Sverigedemokraterna

Till skillnad från de populistiska uppfattaspartierna fortfarandeSD
många ytterkantsparti, vilket sammanhängerett extremtav som

med partiets historia. Men SD fascistiskt,sig nazistiskt ellerär vare
till vad dessa 0rd verkligen för. Partietstår inteärom man ser

heller rasistiskt, det finns delaröppet även om programmetav som
kan erinra rasistiska föreställningar.om

dockDet tvekaningen förespråkar homogentSDär attom ett
samhälle bestående främst etniska svenskar. vill haPartietav ett

för all utomeuropeisk invandring, organiserat återtågstopp ett av
invandrare och mycket restriktiv hantering medborgar-en av nya
skap och uppehållstillstånd. Därtill vill adoptionstoppaman av
barn utomeuropeisk konstigtDet inte så mångaärav ursprung. att
uppfattar SD mycket obehagligt och faktumparti, detettsom att
partiet lärt hållasig sig sida lagen och bete sigrättatt om ett

skrämmerinte bort lika väljare detsätt många mindreintegörsom
farligt.

bildadesSD det då nyligen havererade1988 resternaur av
Sverigepartiet. Detta parti utgjordes till delar kampanj-stora av

Svenskt,Bevara Sverige skapadesBSS, sluteti 70-gruppen som av
talet med deni tidens nazistiska fascistiskaochrötterav personer
grupperingar. Dessa ofta under 80-talet i sambandsyntesgrupper
med gatuaktioner, demonstrationer och flygbladsutdelningar
olika håll landet.i

Under 90-talet har försökt skapaSD respektabel fasaden mer
medlemmar och medsympatisörer nazistiskaatt utgenom rensa

Ävenkopplingar eller brottsligt förflutet. partiprogrammet har
från vissa kontroversiella punkter, kravettvättats mer t.ex.

återinförande dödsstraffet och precisering vilket år in-av en av
vandrare ska ha kommit till förSverige de ska ha rättatt att stanna
här tidigare gick vid 1970.gränsen

gjorde hittillsSD sitt starkaste val och har dagi1998 samman-
lagt kommunala mandat. fickPartiet knappt8 i20 OOOröster
riksdagsvalet. fanns avdelningar från1999 Ystad söder27 i till
Sundsvall/ Timrå i nuvarande ledarenDen Mikael Jansson ärnorr.

Örebroföre detta fråncenterpartist tillträdde 1995.en som
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franskaförsöker svensk motsvarighet till denbli FrontSD en
tid.har haft kontakt medNational i tio Genomårsöversom man

träffat andraNational har rad partier iSD EuropaFront somen
international:nationalistiskhåller skapaattgemensamt en

Internat.
från antirasistiskamotstånd, inte minstTrots massivtett

ofta manifestationer, har vuxitangriper partiets SDgrupper som
från drygtfrån till val. harlångsamt val tio partietPå år växt tusen

till 20 000 röster.röster nästan
hittills,Valet innebar den partietssatsningen1998 största

flygblad ochtäckte flertal kommuner med in-sympatisörer ett
hjälpformation väljarna. Därtill hade godtill Frontman av

flera hundra exemplarNational låtit trycka tusen av ensom upp
fickfolder presenterade budskap.färgglad partiets SD somsom

till skillnadmycket uppmärksamhet media,vanligt relativt i men
förflutna.rasistiskafrån handlade den baratidigare inte partietsom

enstaka kommu-har haft medveten strategiSD att satsaen
harverksamheten däroch bygga atttror enman manner upp

främstlyckas. pågick denna ichans satsning småLängeatt
Dals-Eds endasthar kommun invånarekommuner, så 4005t.ex.

för mandat. ochkrävsvilket det bara I100 röstergör ettatt runt
valet har inbrytningarmed gjort iSD några1998 störreäven

betydligt flerdär det krävskommuner röster.
för försökaarbetar målmedvetetSverigedemokraterna att ut-

kommunala mandaten långt detmed desituationennyttja så är
endaställning starkmöjligt. Visserligen intepartiets så någotär
förinflytande. ändåde inställe kan något Men gårutövaatt man

haft helgkurs därharuppgiften med allvar. Partietstort t.o.m. en
kommunkunskap och hur deförsökt lära sina representanterman

politiska Alla skickar dessutomden sinaska i processen.agera
för kännedom.och interpellationer till varandramotioner

tradi-tidigarestarkaste kommunSD:s Höör,nämntsär som en
SD-avdelningenmellersta Skåne.tionellt borgerlig kommun i

ochHallgren-Bengtssonundersköterskanbildades Tina1991 av
lämnatbilmekaniker. Båda harhennes Bengtsson,Jan senareman

därefter manifestationdök kortTina i Orustpartiet. upp en
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för det nazistiska Frisinnade det okänt honUnionspartiet, är om
fortsatt denna nazistiskai rörelse.

första krav lokal folkomröstningEtt SD:sav var en om
flyktingmottagandet, Därefterden Sjöbo.i motioneradesom man

sänkt partistöd, utredning ochpensionärers situationom en om
behov införande frågestund inför beslut kommun-isamt av en
fullmäktige. Samtliga avslogs med överväldigandemotioner majo-

röstade uteslutanderitet. med socialdemokraterna underSD nästan
mandatperioden"

dag främsteheter lokale företrädarepartiets AndersI
skogsarbetare föder hundar. ocksåWestergren, Han ärsom upp

ordförande.andrepartiets vice
Anders valdes fullmäktige ochWestergren i Höörs 1994

sitter andra mandatperiod. aktiv politikersin Han ärnu en som
skryter med skriver fler kom-partiet motioner någraänatt av

Hittills har fått gehör,partier. endast det gälldestörremunens en
tillägg till den kommunala upphandlingsplanen undvikaett attom

djurtestade städ- och tvättprodukter möjligastei mån. Sommaren
aktuella, förmotioner trygghetslarmtvå pensionä-1999 var en om

och observationsplatser framnämnderna längrei iserer en om
texten.

Anders verserad modest.Westergren såär rättsom person,-
förargelsede kom det allmänt, höjerNär ingenstorvar nu

ögonbrynen, det moderata kommunalrådet i PerHöör, Ovesäger
hävdar detPersson. småsaker sysslar med,partietHan äratt mest

och de därför väckerinte något intresse utåt.störreatt
socialdemokratiska kommunalrådet Stefan Lissmark hållerDet

med:
mycket praktiken, flyktingfientligheteninte i märksDe gör-

ibland skrivningar tyckeri vissa jag deAttär gränsen.som
försöker bli smygande fara. faraligger iDetär attrumsrena en en

glömmer bort de för,vad glömmer bort och tyckerstår att oss
det här låter förnuftigt och bra.att

2 Lindberg, Jakob: "Sverigedemokraterna fallstudie fram-partietsen av-
Dals-Ed ochi Stockholmsgångar Statsvetenskap-Höör" universitet:29.s.

liga institutionen, C-uppsats, 1995.

178



LODENIUSANNA-LENA

flykting-erfarenhetharkommun inte någonHöörs stor av
hadeochöppnadeFrostavallenmottagande. Förläggningen 1989

hade då varit istängdesplatser. Den 1993400 settstortmenrunt
bl.a.förläggningen,problem kringförekomflera vissai år. Dettom

med stöldersambandflyktingar imed kriminella sattes avsom
tömdes."förläggningenupphördedettaolika slag. Men när

villflyktingproblem längre ifinns reellt Höör. NuingetDet-
Söderförklararenfrågeparti, Björnintevisa någotär somatt

mandatandraoch valdes partietscivilingenjörstuderar till
frågor kringdrivafrämstförra Själv vill hanåret. satsa att en

äldreomsorgen.förbättring av
därDalslandDals-Edbetydligt lägre iverkar iAmbitionerna

endasedan Partietsockså varit 1991.SD representerat numera
sällanoch skriverKoch sällangårMarcus mötenarepresentant

för kommentar.har inte nåmotioner. gåttHannågra att en
aktiv.han särskiltmandatperioden DåförrahellerInte var

medförhållandeinleddesnabbtkvinnavaldes inäven ettsomen
saknade barn-Eftersomfick barn.Koch ochMarcus paretett

Oftademhögstkunde sedanpassning mötena.en av
hemma.stannade båda två

fördömdf.d.arbetslösKochMarcus ärär svetsare ensomen
bakgrundhembränning.häleri ochbland Enrad brott, somannat

kändväl iintresseradpartiet inte så ärär prataatt somom menav
hemkommun.hans

aldrighankomma med, någraväldigt liteharMarcus göratt-
harjageventuella omröstningarheller. deltarinlägg iHan men

kommunal-hur hanlinjedet inågonsvårt sägerröstar,äratt attse
för kommunensföreträdareochForsdahl, centerpartistrådet Rune

parti.största
fårSDHan proteströster:mestatttror

fångat lite sympatieriblandlitet missnöjespartiDe är ett som-
neddragningar.impopuläraemotattgenom

fallstudie22 partiets"SverigedemokraternaJakob:Lindberg, aven-
Stockholms universitet: Stats-Dals-Ed ochframgångar i Höör".

vetenskapliga institutionen, C-uppsats, 1995.
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lokalavdelningSD:s Ed bildadesi Solveig Metus1990 av som
kontakt med partiet i Stockholm. hade tidigare medHon varit itog

och ocksåCenterpartiet varit engagerad miljörörelseni och agerat
kärnkraften. Solveig flyttade från Dals-EdMetus och1993mot

då fullmäktigei Koch.Marcusersattes av
röstades fullmäktige fannsNär SD in i kritik den lokalamot

flyktingförläggningen Vildmarksporten För-1986.öppnatsom
läggningen för flertal attacker, redan därpå brise-åretutsattes ett
rade flera bensinbomber utanför förläggningen. Under 1989-90
utökades förläggningen till platser och ibland samband400 Imer.
med förekomdetta problem med stölder och väckteannat som
befolkningens Efterirritation. attentatsförsöksista i juni 1990ett
lugnade dock situationen sig.ner

gick förstaPartiet till sitt val med krav nedläggning denen av
lokala flyktingförläggningen, beslut avvecklingtrots att ett om en
redan fattat god förei tid valet. krävde bildandetDessutom SDvar

allaktivitetshus Dals-Ed frågai andra redanen partierettav som
hade fickTrots detta förstaprogrammet. partiet sitt mandat
med god marginal.

Under mandatperioden motionerade påfallandepartiet1991-94
ofta frågor relaterade till flyktingfrågan.just SDom som var
krävde Simundervisning för kommunens barn flyktingarnasi
simbassång, folkomröstning flyktingmottagandet, kommunalom
finansiering ALU-verksamhet, obligatorisk icke-HIV-testav av
nordiska medborgare placeras kommuneni kommunalasom samt
påtryckningar företagvisst bygga Dals-GSM-nätet iett att ut

23Lindberg, Jakob: Sverigedemokraterna fallstudie fram-partietsen av-
Dals-Edgångar i och ff. StockholmsHöör" 33 universitet: Statsveten-s.

skapliga institutionen, C-uppsats, 1995.
21Lindberg, Jakob: "Sverigedemokraterna fallstudie fram-partietsen av-

Dals-Edgångar i och ff. StockholmsHöör universitet:37 Statsveten-s.
skapliga institutionen, C-uppsats, 1995.
25Lindberg, Jakob: Sverigedemokraterna fallstudie partietsen av-
framgångar Dals-Ed ochi StockholmsHöör" universitet:39. Stats-s.
vetenskapliga institutionen, C-uppsats, 1995.
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därförfalletbifall, detlämnades sistaiSamtligaEd. motioner utan
företag.inflytande privataharkommunen inte något överatt

möjligenmandat kan iförlorade sina tvåSDAtt sättasett av
definitivt underladesflyktingförläggningensamband med att ner

högkommunen,arbetslösheten minskathar iDessutom1994.
medsambandfaktor ibland iarbetslöshet sättsär upp-somen

denfrämlingsfientlighet.blossande 1994 10,1 procent attvar
förGrogrundenför befolkningen. SDjämföra med 6,7 resten av

Forsdahl.försvunnit,eller mindrehar Runetrormer
ganskahar allt varit mått-Dals-EdiSDProtesterna trotsmot

mindremotståndetkommunerliga, och i partiets änäräven nya
där detbefarat. Undantaget Haningevad hade är stormatman

rutineradehar dock partietrejält. tvåHär representanter.satsat
enligtgickvidmedJohan Rinderheim i SD starten ur,menvar
partiet.alltför kritisk till iuppgift för han avarternaatt varegen

studentförening ochnationalistiskstartade hanDärefter somen
partiledarenefter denåterkomtidning.bl.a. Han att nyeut engav

Anders Steentillträtt. andreMikael Den ärJansson representanten
företrädare.den äldstahonom till partiets Hanvilketår52 gör av

aktiv Vänsterpartiet.tidigare ivar
och skanda-ekonomiska kriserhårthar varitHaninge ansatt av

tillbidragande orsak miss-kan90-talet vilketler under attvara en
fannsTidigarefäste här.lätttycks hanöjespartier så att en

valetmandat ihadedemokrati såavdelning Ny senttre somsomav
1994.

redan aprilvalkampanj idrog Kommunenigång sin 1998.SD
sändesmånaden.med flygblad i Dessutomtäcktes i snitt gången
kvar.vågade hastudion partiettills intenärradio, ända ägaren av

denallvar,riktigtflesta till början inte partietDe mentog en
utspelsvaradeföreningen Levande SD:santirasistiska Zon

utbrötflygblad.affischer ochproducera Det ettatt egnagenom
och där det barauppmärksammatmycketaffischkrig blevsom

bemötande.ochutspeldag mellankunde någon ettett

fram-fallstudie26 partietsSverigedemokraternaJakob:Lindberg, aven-
StatsvetenskapligaStockholmsoch universitet:Dals-Ed Höör.igångar

institutionen, C-uppsats, 1995.
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valde metod, följde efter,De Johan Rinderheim.säger-
Journalisten Clinell harBim skrivit boken hunsadesDe

revansch handlar Nationals framfart. be-Front Honsom om
skriver hur franskadet ständigtpartiet tycks för överfallutsattvara
och provokationer där ingen därgrips ändå pekat denmen utman
antirasistiska rörelsen skyldig. ClinellBim detta ärsom attmenar

medvetet ochsympatier svartmåla motståndaren. Detsättett att
parallellernasvårt inte till valrörelse därSD:s tidigtär att se man

gick med flygblad visade blodig bild hurut t.o.m.som en
valarbetarepartiets misshandlats och för brandattentatutsatts av

sina meningsmotståndare. 27
har ifrågasatt bladetMånga verkligen äkta, berättarärom-

Anders försäkrarSteen förvanskarinte någonting.attsom man
hävdar misshandelsbilden fotograferadHan Södersjuk-äratt

huset och hans bil finns dokumenterat AFAzsatt attentatet mot
hemsida Antifascistisk Aktion, anarkistisk antirasistisk grupp,
min anm..

bil brannDet står: "Steens jävligt bra".-Även dåden skulle visa sig äkta kan funderaom vara man om
lärtinte ochSD sig hur de ska utnyttja tillett annat om angreppen
fördelsin franskasina dockSD intevänner.egen av attmenar man

med förföljelsernanått sin version media flygbladeti ochut av att
därför nödvändigt.var

riktadesDet anklagelser olika slag.SD Antirasistermot av
grävde fram Anders fördömd fuskSteen med sjukbidrag,att var

känsligt faktum för försöker framståpartiett ett som som mer
hederligt och trovärdigt andra. menadePartiet dock dettaän att var
överspelat och påverkadeinte deras hans roll i partiet.syn

båda kommunalrådenDe John Glas fp Staffanoch Holmberg
båda de förs oönskade postorderbeställningaratt utsattsuppger

och hotbrev. förnekar självklartSD liggerpartiet bakom någotatt
detta, Johan Rinderheim hävdar samtidigt han inteav men att

tycker det konstigt irriterat politikernasnågon sigäratt om
utspel och valt dem.att motagera

27Clinell, hunsadesBim: revansch"."De Stockholm: NyhetersDagens
förlag, 1999.
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ochpolitikpartietsförsökerstridigheterna SDTrots utatt
ochflykting-förslagen berörPåfallandelägga motioner. många av

folkom-motioneradeInför EU-Valet SDinvandringsfrågan. om en
för-planerade moskébygget i Haninge. Dessutomdetröstning om

integrationsbefrämjandenedläggningdrivasöker ettavman en
detfallen hävdar partietbådaJordbro.stadsdelenprojekt Ii att

frånstöd kommuninvånarna.finns starktett
medlikhet parti-förslag isidan dessa motionerar SDVid av

försökaochnämndernaikamraterna i Höör närvarorätt attom
mötesplatserskapagenerationsgränsernaöverbrygga attgenom

ihar tagits SDden motionenoch äldremellan över avsenareunga
Sölvesborg.

behandlats SD-represen-harmotionernaIngen ännu, menav
hoppfulla.särskiltinteärtanterna

chans,frånförslagstödjaskulle oss InteOm någon ett en-
Rinderheim.Johansjälva,likadande motionhellre lägger sägeren

bifall tillkommunenmoderaternafall iallaFaktum iär gettatt
ärke-stödet tillekonomiskadetförslag: slopaSD:s attett av

harandraLevande partiernaföreningen Zon. Deantagonisterna
avvisande.ställtdock sig

kringturbulensskulledethadeMånga trott att vara mernog
det där-förekomvaletiTrollhättan.representation InnanSD:s

arrangeradefortantirasistiska motdemonstrationer SDsåemot
medställatillfällen fick polisenVid fleravalmöten i regionen. upp

manifes-genomföra sinaskulle kunnaförbevakning SDmassiv att
förstaflygblad viddeladeinvandrarorganisationtationer. En ut

det knappastdärefter harefterfullmäktigesammanträdet valet, men
förekommit några protester.

medförknippats rasism.oftakommunTrollhättan är somen
underägdeallvarliga händelserbl.a.bidrarTill detta två rumsom

flykting ochsomalisktmisshandelndenförst1993, enavgrova
befannsbåda fallenmoské.därefter nedbränningen I gär-av en

makt-rörelsen.nazistiskaden Vit Ihöra hemma iningsmännen
dåvarande lokaleSverigedemokraternasmisshandeln deltog även

talesman.
baradåd någratill den här SDanknytningenTrots typen varav

deredanTrollhättanmandat Närfrån i 1994.röster nuatt ta ett
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Ävenkom det med hela mandat. Trollhättan1998 i hade2var
valresultatet föregåtts intensiv satsning, partietsav en representan-

hade täckt kommunen med cirka flygblad.20 OOOter
Spjuth, denMats partiets tycker detena representanter,av att

varit förstå det tekniskasvårt med hur kommunatt rent en
fungerar, han tycker han fick Vägledningviss partietsattmen
tvådagarskurs. tycker bemötandet från andraHan politiker varitatt

förväntan.över
trodde det skulle bli jäkla-Jag kyligt, bemöts änmen mer

korrekt. kompisstämningDet trodde.jag kännerJagär änmer
miljöpartistså f.d.många, lärare,min kristdemokratär är vänen en

familjen.till
har hittillsSD kommunalmotionerat folkomröstningom en

invandringen. harDessutom ansökt vidnärvaraom attman om
vård- ochi omsorgsnämnden.möten

Även Sölvesborgi råder lugnet. SD:s den 20-årigerepresentant,
Åkesson,Jimmie studerar forskningspolitiskavid vidinstitutet

Lunds universitet. Både han själv och suppleant harpartiets varit
närvarande vid de flesta ingen dem brukarmötena,av yttramen av

enda fallsig. har deI markerat främlingsfientlighet.slagsnågonett
deDet moderaternassig förslagnär motsattevar attom ge nya

kommuninvånare välkomsthälsning, bl.a. skulle rikta tillsigen som
nyanlända flyktingar.

ÅkessonJimmie tidigare med Moderati skolungdom, MSU,var
och den lokala SD-föreningens kopierades till börjanpapper en

kopiator stod moderaternasi lokaler. moderaternasNären som
blev detta åkte SD ut.varse

hade och förVi i kunnatsig inte tolerera något parti,annat-
moderat kommunalrådJeppe Jonsson, oroadesäger sigmestsom

för skulle medSD sig ungdomar hansmånga parti.att egetur
Vid den här tiden hade fungerandepartiet ingen ungdomsorganisa-
tion.

Blekingekommunen Sölvesborg har ochinvånare SD:s 164
räckte med god marginal till mandat. Valkampanjen rik-röster ett

tade tillsig del till ungdomar gymnasieskolan och detstor var
troligen där hämtade de flesta väljarna. suppleantSD:s ärman av
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stöduppenbarligen ihar visstdock drygt partietår, så även50
andra åldersgrupper.

försäkrar det socialdemo-dumhuvuden,ingaDe tvärtom,är- Åberg. mycketkommunalrådetkratiska Jens Han att somanser
genomförbart.ochomognadvill tyder intevisspartiet ären

Ändå harframtid och hankan haorolig förhan partietär att en
dem.håller medkänn mångaatt

populistiska ochHur agerar
kommunernafrämlingsfientliga partier i

förpopulistiskaeller de partierna någotsig SDVare gör att tona
valrörelser. Tvärtomfrämlingsfientliga budskapet i sinadetner

för fler iDetofta dessaspelar de strömningar ärröster.att
berätti-harinvandringspolitiken dessa partier sittkritiken somav

människor partietsgande, ofta har de motiverasvårt röstaattatt
fångardeförekommerdetbudskap.övriga Men även att upp

frågor.olika lokalahanteratkring hur andra partier Ettmissnöje
förvaletdet goda resultatetexempel i Kommunenssådant 1994är

engagerade sigförklaras meddelvis kanVäl Kävlingei att mansom
omdiskuterad fråga vid denmycketsträckning,ivästkustbanans en

främlingsfientligaspelade detKävlingehär tiden. iMen även
roll:budskapet storen

fårde finnsoch längefinns krafter Skånesådana iDet-
tillfälligheterdetSedanden här partier.räkna med är somtypen av

invandringsfientligarenodlade partier,det dykeravgör när upp mer
socialdemokratiskt kommunalråd iPalmqvist,Rolandsäger

Kävlinge.
medväldigt tydligapopulistiska partiervissaMen äräven om

de försvinnerganska troligtflyktingfrågan dettyckervad de i är att
ochInvandrings-valrörelsen slut.obemärktheti ärnär

ochdelvis kommunernaflyktingpolitik hanteras endast av
betydligt.minskat Detflyktingströmmen dessutomharårsenare

markeraför sinfinns därmed tillfällen populisterna egenart.att
flyktingmot-folkomröstningOfta tidigt kravläggs ett omen

Sjöbo ställt sigsamtliga kommunertagandet, något utomsom
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kallsinniga till. Därefter möjlighetenåterstår markeringargöraatt
och tillägg till andra förslagpartiers sällan har praktisknågonsom
betydelse.

förstället nationalism talarI del de skånska missnöjes-en av
regionalism.partierna Skånepartiets krav självständighet förom

fåttSkåne har liv Skåne ochRegion här be-sånytt genom nya
skriver WiklanderTony Skånes Väl:

rebellisktVi blickarparti söder, ochär väster öster.ett som-
blickar alls. kommerNorr frånDet ingenting gott annatnorr

pålagor och förbud. harDet inte minst Göran visat iPerssonän
bemötasitt Skåningarna ochsätt att oss. svetsas samman mer mer

och har klorna utåt.
frågorVissa Skånes Välsi har länge funnits med hosprogram
de äldre populistiskanågra partierna i regionen. sådantEttav

gammalt krav slopandet Systembolaget. Skånes Väl villär av
dessutom behålla Barsebäcks kärnkraftverk drifti samt gynna
hembygdsföreningar framför fria teatergrupper.

Populistiska lägger ofta förslagpartier karaktären alla"merav
allt". Eftersom de sällan behöver för förslagensav ta ansvar

genomförande oförhindradede Ofta inriktarär generösa.att vara
dessa förslagsig förbättra vård och Skånes Välatt omsorg.

kräver alla sjukhus ska får kvar. Ytterligare iatt temanvara popu-
listernas kampen för hårdare brottslingar, stödärprogram tag mot
till brottsoffer och polisen.åtmer resurser

kommunervissa består populistiskaI rutineradepartier poli-av
tiker tidigare för andrasuttit etablerade partier. gällerDettasom

Sjöbopartiet i Kristianstad ledare Nils-Edvin Andersson it.ex. vars
likhet med partiledningen Sjöboi har sina i Centerpartiet.rötter

partikamrater harHans aktivavarit moderaterna ochi socialdemo-
kraterna.

Nils-Edvin Andersson sina politikenimånga årser storsom en
tillgång.

vad detVi handlar Vi inte med sakergår intevet utom. som-
genomföra.går att

jämför med demokratiHan tidigareNy invalda kom-isom var
och han höllinte tillsig verkligen lademunen som menar utan

orealistiska förslag p-platsgratis till alla.som
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fungerarbara det inte iska betala det DetVem är trams,-
borta.får sedanlängden. gångMan röster är manen men

ha fördet viktigtNils-Edvin Andersson inteäratt attanser
för demokratis delproblembråttom. Han Ny attatt ett varmenar

folk.hann rekryterasnabba framgångar gjorde de intepartiets att
fick fyrafördel hansdet parti sinaHan är att egetattmenar en

först och tidigare.mandat det valeti intesenaste
för mycket.ska långsamt och inteSmåpartier överväxa gapa-

Adolfssons kritikNils-Edvin orutine-ligger iDet något mot
populisterkommuner läggerrade kommunrepresentanter. I många

efter-genomförasförslag aldrig kanoch SD-representanter som
Dals-Ed harhemmade hör iSDnågon annanstans. somsom

skyndaföretag ska sigtidigare motionerat privatanämnts attom
slipad ochmobiltelefonnätetbygga regionen.i Men ävenatt ut en

SkånepartietCarl Herslowerfaren kommunrepresentant iPsom
förangelägenhetför frågorhar äratt ta upp som snarare envana

arbetstidsförlängning.det nämnda kravett.ex.staten, ovan
taktik.fall medveten Småpartierkan detta säkertI något vara en

omöjligtmandat detmed högst ellernågot några nästanärvet att
bereddaeftersom andraförslag partieringaigenom några äratt

därför möjlighetenanvänderstödja dem. Småpartierna attatt
hoppas ska bliför politiska utspel demotionera göraatt upp-som

märksammade, media.inte minst av
Åstorp,kommunalrådsocialdemokratisktNilsson, iJan menar

villkor och detmänniskor alltid förstår politikensinte ärattatt
enkla slagord.medganska lätt rösteratt

krävdegick ochlite skämt:valrörelsen jagjag OmI utsa-
skulledagar Veckan jagvill ha polisstationen isjujag öppenatt

kommendera polisenskandirekt. inteTrots500 röster att
folk.det där fattararbete, inte

förhand hapopulistiska i intepartiernaDe ärasätter atten
skauppgjord politisk linje, det väljarna partierna.är styrasomen

för-idéfungerar sällan praktiken, populisternasi suntDetta om
folkets bygger sig intuitivtnuft" och röst att tror rentman

önskemål.vad den breda allmänhetensärveta som
föransträngningUndantagsvis kan seriöspartierna göra atten

Kristianstadfolkdjupet.fram vad Sjöbopartiet iigrorsom
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skickade flygblad valrörelsen det komi500 svar1998 136ut
där frågade väljarna vad de tyckte viktigast. lågDessaman var svar

Ävensedan till grund för valmanifestet. partiets motio-två senaste
har kommuninvånarna: äldreombuds-inspirerats kravner av en

kommunen och teoretisk körkortsutbildning för allai gratisman
gymnasielever.

äldreomsorgsfrågorna tycks frammarsch den häriJust vara
de populisternapartier. Många itypen representerarav av som

Skåne själva ålder där äldrevården kan komma be-iär snart atten
dem. de ofta betydligtMen SD-representanternaröra även yngre

har flerakring äldrevården kommuner.motionerat i sinaav
populisterna får makten de den politiska verk-tvingas iNär

ligheten och förlorar då del det gjorde attraktivtpartieten av som
för Eftersomväljarna. populisternas roll slå det etableradeär att
klarar de sällan bli del det etablerade. exempelEtt ärattav en av
det norska Fremskrittspartiet flera valgjort sina sämstasom av
under perioder då det framtonat vanligt, respektabeltettsom mer
borgerligt valen tycks dock Carl haparti. De I Hagensenaste
lyckats med konststycket både maktfaktor haratt vara en som
relationer med andra fortsätterpartier, samtidigt han utåt settsom

och provokatören.sanningssägarenatt vara
särställning bland svenska har SjöbopartietmissnöjespartierEn

hade makten Sjöbo den hördei tiden då de tillävensom
SjöbopolitikernasCenterpartiet. provokationer riktade utåtvar

och den politiska och ekonomiska makten landet.uppåt, imot
Samtidigt hade de oinskränkt makt den kom-inärmasten egna

där de uppfattades för ochstabilitettvärtom garantmunen som en
trygghet.

Ledarskapet spelar roll för populistiska deraspartier,storen
förtroendekapital oftabygger karismatisk ledare meden som
lika delar slagfärdighetcharm och till människor mednår sittut

Åstorpsbudskap. Förklaringen till lilla kommun har miss-tvåatt
med snarlika budskap handlarnöjespartier delvis de centralaattom

WiklanderTony och Prisell båda utåtriktade,Conny ärpersonerna

28Lodenius, "ExtremhögernAnna-Lena Stieg:Larsson,8C 245-247.s.
Stockholm: Tiden, 1994.
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verbala och har förmåga tala folk.med troligen skälet tillDet äratt
förmårde kvar. politiska resultaten däremotsitta De äratt an-

märkningsvärt förstrött, falloch harpartierna i någotmagra agerar
till och medstorpspartiet motioner.sinaröstat emot egna

Centrumdemokraternas har fåttHarry Franzén en enorm
publicitet kring försök och spritmonopolet,sina Vin-att utmana

han påfallande sällan för marknadsföradocknågot använt attsom
sitt betydligt känd Exempletparti. Franzén sitt parti.är änmer
med demokrati också hur snabbt det kan det finnsvisarNy när

partiledare kändisstatushar och lätttvå iatt utrymmetsom
frånvaromedia. karismatiska ledare förmodligenSDzs ärav en av

flera orsaker till långsamt.partiet såväxeratt

Bemötandet i kommunerna

finns det gäller bemötaDet i princip vägar närtre att att popu-
listiska främlingsfientligaoch dem, kon-partier: ignoreraatt att
frontera dem demeller bland andra.parti Samt-acceptera ettsom
liga har den första, ochisolering tystnad, tordeVägar prövats men

den vanligaste.vara
flesta säkert hur folkpartiledaren WesterbergDe minns Bengt

och gick TV-studion ochsig Karlsson ochBertnärreste utupp ur
Wachtmeister eftergjorde succéval harsittIan Mångaentré 1991.

Westerberg för denna handlingprisat Bengt menat ettsom man var
rakryggat och ärligt markera vill hainte någontingsätt att att man

med den här partier.göraatt typen av
fråga bemötandesådant påverkar väljarnaEn iär ettannan om

avsedd riktning. Risken finns de sådan demonstrationatt ser en
förakt företablissemangets den enkla, vanliga människanssom

kandidater uppfattastill makten. nämligen populister oftaSå av
människor, och det också de själva. praktiken kansigså Iär ser

ifrågasättasjälvklart förslag verkligenpopulisternas tillärman om

29Informationen har lämnats det socialdemokratiska kommunalrådetav
Åstorp.NilssonJan i
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fall möjligför den diskussionenden breda i såärmassan, mengagn
föra alla politiska politik.kring partiersatt

ofta konfrontationens tacksamMedia väljer ärväg rentsom
valrörelsenutfallet metoden kan diskuteras.publicistiskt, Iavmen

möjlighetfick TV-journalisten Olle Stenholm1991 göraatt en
konfronteradeoch honommed Karlssonintervju Bertnärgången

underbyggda punkterdå med mängder dåligt i partiets program.av
ofta enligt enad kritiker-blev svarslös och gjordeKarlssonBert en

alltid Karlssonskår bort fullständigt. Väljarna intesig såg Bert
uppfattade stället hurtillkortakommanden, imånga represen-en

folketintellektuella eliten mosadeden etttant uren manur
ojust sätt.

sällan lika enkel, leverkommunerna partiernasituationenI är
ofta form kontakt.och tillvarandra tvingas Denågonnärmare av

och ideologiskafrågor ska hanteras jordnära över-ärsom mer
slump detväganden spelar regel mindre roll. ingeni Det är att

och moderaterförekommer mellan socialdemokraterallianser i
kommuner, otänkbart regeringssamman-ivissa något som vore

hang.
finnshög grad isolerade, detSverigedemokraterna ingeniär

de harenda där de bjuds Till detta bidrarkommun in. såatt
utanför.kosta hålla demmandat kan sigpartierna Deattatt

isoleradedäremot sällan kommunernapopulistiska ipartierna såär
försöker påskina. har haft allian-deras riksdagspartier låta Desom

etablerademed alla de Vänsterpartiet.partierna Värt attutomser
flera främlings-dock de dagiär representerarnotera att av som

medlemmarfientliga tidigare Vänsterpartiet.partier varit i just
borgerligakritiserade den majori-Statsminister PerssonGöran

för med Skånes Väl.Skånei Region Mensamröre ettteten avnya
Skånes Välde Framstegspartietpartierna i ärstörsta vars represen-

Åstorp undersamarbetade med socialdemokraterna denitanter
förra mandatperioden. alliansen ingick Centerpartiet. II även
Åstorp finns Socialdemokraten Brodindessutom Gösta öppetsom

flyktingfråganpläderat för linje Framstegspartiet.isamma som
själv medlem socialdemokraterna.Wiklander tidigare iTony var

ochhar försökt markera populisterFolkpartiet rasistermot
flykting-ofta kanskeriksplanet, och framstår debatten deti som
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Ändåvanligaste alla. Skånes Väl långt ifrån det endapartiet ärav
populistiska samarbetssituation med denparti suttit isom en
borgerliga Tomellilla mandat,Välpartigruppen. iKommunens 3
Simrishamn mandat och Skurup, Bjuv,Framstegspartiet i4

Väl StaffanstorpspartietBurlövs och Allianspartiet Burlövi samt
har samtliga eller sådana allianser. innebärsuttit sitter i iDetta
regel också tillträde till kommunstyrelser och nämnder.

borgerliga Valallianser utmärkerpartier ingått sig inteDe som
flyktingfråganhumana andra populistiskai änattgenom vara mer

exempel klartpartier. markeratFramstegspartiet i BjuvEtt är som
flyktingfrågan.inställning tidigare förekom hårtsin i Som nämnts

kritiserade affischer valrörelse, och sambandi partiets isenaste
med den krisen Balkan de motsattasenaste attvar ensamma om

eventuellt mottagande kossovoalbanska flyktingar.sig Dettaett av
fullmäktigeupphov till hätsk debatt i i Bjuv.gav en

fick ochgliringar slag under bältet. del talarVi många Men en-
med kluven kan ha åsikt kommunstyrelsen,De itunga. en men
efteråt får klapp axeln, berättar Allan Jönsson, Fram-man en

lokalestegspartiets representant.
Sjöbopartiet ledde Sjöbo kraft, hade starkt stödav egen men

från andra Flyktingdebatten aldrig bara angelägenhetpartier. var en
för ställde folk-Moderaterna bakom idénCenterpartiet. upp en

kring invandringen, och de lokala socialdemokraternaomröstning
valde eftersommed detinte visstenågraatt protesterut attman
fanns förstöd tanken de leden. Efter för-Sjöbopartieti attegna
lorade valet har samarbetat med den borgerligai majori-1998 man
teten.

främlingsfientligamindre de desto sannolikarepartiernaJu är,
Åstorp förloradedet de blir isolerade. detFramstegspartietIär att

mandat och kastades den tidigare alliansen medsinaena utav ur
socialdemokraterna. Enligt Nilsson, socialdemokratisktJan
kommunalråd, försöker de kommunenövriga partierna i numera

mycket möjligt blanda småpartiernasågöra utan attupp som
Åstorpspartietförutom har likartadeFramstegspartiet även som

uppfattningar.

3°Wahl, Sjöbo. Stockholm: Carlssons,Mats: 1988.
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utanför,försöker hitta former för hålla domVi sätteratt-
bjuder helt enkelt dom.inga intemurar,

medger dock det finns enskilda politikerNilssonJan att som
fått gehör dedem frågor. har hänt deti vissa Detstår närnära att

frågor, det bara frågorenligt Nilsson harmotionerat i Jan rörtmen
okontroversiella.heltvarit Den gången Fram-närsenaste varsom

fattigpensionärernalade ökat stöd tillmotionstegspartiet en om
fickoch med socialdemokraterna.sig

invandringen har allapartierna motioneratMen när mot-
partier gått emot.

Även vidandra kommuner drar regel justii gränsman en
frågor.flyktingfrågan, kan däremot stöd andraipartiet

uppfattades vänsterkraft ochVäl KävlingeiKommunens som en
etableradevälkomnades socialdemokratervissa partietäven närav

förbrukadeledaren Kenneth Sandbergkommunen.sig i Men
folkpartistsnabbt förtroende. Ingelsson, Kävlingedetta Carina i

kommun-fullmäktige, berättar hur Sandberg prövade övrigaom
alltid slutadeValdas tålamod långa inlägg isinagenom som

flyktingfrågan, han hade börjat.oavsett var
hör till den demo-har olika åsikter, tycker detjagVi attmen-

Även för-det tillkratiska ordningen alla ska sig. äratt yttra om
ifrån folk håller till sak-del för dem. sigmåste såMen säga attman

frågorna, debatt fullmäktigesal.det rimlig imåste envara en
andra politikerna hade tålamod.Alla de inte Närsamma

för det fleraKenneth Sandbergs inlägg blev långa sigrestesomvar
och gick.

försvann hanteraSedan Sandberg har det blivit lättare att-
Ingelsson tycker de nuvarandehävdarpartiet, Carina attsom

företrädarna frågor. har ocksådriver enklare och jordnära Demer
flera frågor.Folkpartiet istött

Sverigedemokraterna bli etablera-Med tiden kan kanske såäven
längede de bjuds det kommer dröjain, Deän.attatt men nog

obehagligtflesta har känn det döljerandra sigpartier någotatt
fasadbakom den putsade det gäller parti SD.näräven ettmest som

finns dokumentation kring historiaockså betydligt SD:sDet mer
enskilda kommunerna. Trots alltvad det kring småpartieriän gör

mindredet tydligtmärks SD-representanterna stöter mot-att
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de fick första kommunmandat börjanstånd sina i 90-ån närnu av
talet.

nuvarande AndersPartiets Westergren attrepresentant menar
det tid arbeta bort föreställningen bestårtagit partietatt attom av
vettvillingar och det förekommerrasister. Han säger att numera
informella diskussioner former.samtal och under vänskapliga Men

det blir dags de ofta ihop, och detandra partiernagårnär röstaatt
händer aldrig skickar mednågon inviter SD:s tvåatt att taom

beslutsunderlaget.mandat i
iblandandra har behov markera sigDe Jagett att motav oss.-

har aldrig blivit dåligt behandlad, däremot förslag.mina
Bilden bekräftas vid samtal med andra politiker kommunen:i

får och de medinte igenom någonting inteDe någonär-
kant. detPersonligen tycker alternativjag inte någotäratt att
stödja sådant moderat kommu-parti, Per Ove Persson,sägerett
nalråd.

andra Stefanisolerade, vill samarbeta,SD ingaär säger-
socialdemokratiskt kommunalråd.Lissmark, Varje parti i

Ävenkommunen har detta ställningstagande. de läggergjort om
bra förslag vill samarbeta.ingen

Sölvesborg hade diskussion efter valet därövriga partierI en
församtliga bestämde ha helst kon-partier sig inte någonatt som

takt. alla säkra fungerar.metodeninteMen Jeppe Jonsson,är att
frånmoderat riksdagsman Sölvesborg, håller medmångatror att

och ogillar etablissemangets tryckaSD partietssätt att ner
representanter.

frontSamtliga hyvlade honom enadpartiet Jimmieav-
kesson, gjorde det.min anm. Frågan är attvem som vann

finns ibland detrisk, deras sak.Det jag tjänartror atten snarare
försöker observationsplatser nämnder och kommun-SD i

flerastyrelser de kommuner valts önske-i där in. Det är ettav man
från tidigaremål andra nämndessmåpartier. imånga Somäven

finns det däremot rad populistiska partiertexten t.o.m.somen
ledamötersitter kommunstyrelser och nämnder,i någotsom som

möjligt allianser med andravarit partier.genom
finns fall där andra verkligen markeratDet partier att popu-

listerna hållas utanför. därbör exempel Kävlinge kommunEtt år
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vägradebara Väl insynsplatser partietKommunensman gav men
kommunalråd,Roland Palmqvist, socialdemokratisktyttranderätt.

samtliga slöt bakom idén medpartier inteattatt tamenar upp
beslutsprocessen,Väl de likaiKommunens nästantrots att Var

moderaterna mandat moderaternas be-8 10. Ettstora motsom
slut kan kritiseras demokratisk synvinkel kansom ur men som
förstås införbakgrund den avsky kände detmånga öppetmot av
invandringsfientliga budskapet.

finns förskäl talar alla ska med vidpartier sittaDet attsom
kommunstyrelsen och nämnderna, demokra-i inte minstmöten

utanför möjligheter påverkatiska. saknar likaiDen står attsom
hög andra Informationen hålls litengrad partier. i krets,som en

får ofta förrän full-redaövriga partier inte innannågot strax
mäktige. hävdar dock kommunpolitiker detHär många äratt

hålla de främlingsfientliga borta, detviktigt just partiernaatt att
därför företräderska ha till deinte in-något sägaatt attom en

human linje bör motarbetas med alla medel.som
ochpopulisternalåter kommunstyrelsesig iOm även yttraman

nämnder kan ibland förhindra onödiga och långdragnaman
fullmäktige. Missförstånddiskussioner vid kan undanröjas genom

informationen tidigt resoneradestadium. iSåatt ett mange
Åstorp släppte Wiklander kommunstyrelsen.in Tony inär man

får vidtanke ligger bakom alla samtligapartierSamma närvaraatt
Eslövs kommun, Eslövspartiet hållsi övrigti ävenmöten som

utanför alla politiska allianser.
Landskrona försöka hantera de lokala populis-I pågår ett att

lyft framkorthet kan beskrivasisättterna ett nytt som som
och bleknar Torkild Strandberg, Folkpartiet, harde ljuset".ise om

förstmed kommunstyrelsen ända sedan komsuttit i partiet
tidigare hade destrategi iHan1991. attmenar man samma som

flesta försökaandra kommuner: ihjältiga partiet. Men Fram-att
fickfördubblades och fyra mandat det valet,istegspartiet senaste

vilket anledning till självrannsakan.gav
bjuds till samtal och diskussioner,FramstegspartietNumera

fåttoch har plats kommunstyrelsen.partiet i Denäven ta nya
företrädarnalinjen ställning alla frågor;tvinga i igår ut att att ta

Tanken debattensmått. ärstort attsom ner en mer
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odramatisk där populisterna har möjlighetnivå inte seglaatt ovan-
och exploatera fråga. Enligt Torkild Strandbergmissnöje i varje

tjänar populisterna själva verkat utanförskap.i desitt iMen om
stället delta dagspolitiken medtvingas i åldringsvård ochsoptaxor,
tämligen odramatiska frågor fårkanske de likasvårare att vara
kategoriska.

här beslutatingentingDet någotär växtutan mer som-
fram. försökerdag behandla dem alla andra.I partiettsom som

Även bemötandet har förändrats från utfrysning konfronta-till
tion:

mandatperioden de lät demFörra något,närsatt tysta sa-
hållas. kräver och besked hur de och hur deNu svar om menar
har tänkt genomföra förslag.sig sinaatt

förslag ofta fullständigt vrickade och omöjligaDeras är att-
genomföra lagliga, ekonomiska och andra skäl. väljerDe attav
bortse från allt. vill deNu motiverar sig.att

Torkild hoppas denna ska leda tillMagnusson strategiatt att
det politiska arbetet framstår mindre glamoröst. hoppasHansom
också fårväljarna för hur ihåliga Framstegspartietsögonenatt upp
förslag fårFramtiden utvisa lyckas ellerär. om man

Sammanfattning och slutsatser

främlingsfientligapopulistiska och framåt,De harpartierna gått
bilden entydig. kommuner de starkareinte vissa underIärmen var

delen 80-talet och början 90-talet.senare av av
här finns framför allt SkåneDen partier där dei ärtypen av

representerade kommun.i har också de nationalis-Härvarannan
tiska Sverigedemokraterna fäste.sitt starkasteSD

nationalistiska invandringsfråganpartier harFör SDsom en
betydelse eftersom de etniskt homogentsträvarstor ettmot sam-

hälle svenska och värderingar. populistiskaDestyrt av normer
fråganpartierna stadium kan dagitog ettupp senare men

uttrycka uppfattningari princip regel de dockSD. I ärsamma som
benägna diskutera den ekonomiska sidan invandringen,attmer av

flyktingar kostar och detta drabbar svenskar.att attpengar
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förbinder de kommuner därfinns enhetliga dragDet inga som
främlingsfientliga starka. endapartier sig Denväxt gemensamma

finns Skåne.imånganämnaren är att
skiljer Populisterna kanOckså deras sig.sätt att varaagera

förtidigare andraslipade politiker kanske partier,suttit mångasom
framförallt desamverka medbjuds de också ingånger att

förekommer samarbete meddet dockborgerliga partierna även
andra vårdar populisternasocialdemokraterna. kommuner sinI

detochställning provokatörer ansträngningar in igör attsom
politiska systemet.

oftaoch har dessutomisoleradeSD:s ärrepresentanter mer
färre respektive kommuner.mandat luta sig i sina Deatt emot

ochhantera det politiskahåller dock lära sig systemetatt att
påfallande ambitiösa det gällerdem valts imånga närärsomav

producera och inlägg.motioner göraatt
följandesammanfattas isolering, kon-Bemötandet kan vis:

blirifrontation bjuda till samarbete.eller in SD:s representanter
blir anmärkningsvärtregel utfrysta. Populisternas representanter

ofta accepterade.nog
medanregel med mandatIsolering drabbar partieri större

frågabjuds till samarbete. gäller partiet iDetta oavsett om
invandringsfrågan.uppfattningar flykting- ochuttrycker iextrema

finns få, exempel dedetbör dock något,Det sägas attatt om
förslag flyktingfrågan. dedrivit igenom just Där sätterrörsom

för finnstydlig samarbetet.etablerade partierna Detgränsen
flyktingmottagandet, detta harkommuner sigmotsatt mensom

etablerade exempel Vellingedrivits deigenom partierna, ärettav
där moderaterna helt dominerar politiken.

effektiv. Isoleringmetodkan diskutera vilkenMan är mestsom
alltid fungera, hittartycks partiernainte vägar attegna

ibland det faktum deuppmärksamhet och och spelarnå attut,
förtrycks etablerat partiernaAtt är attsystem. accepteraett geav

ställaSamtidigt förrycks deras möjligheter sigdem legitimitet. att
häckla andravid sidan och partier. Devinna poäng attav genom

ochtill vanligt,kanske med tiden integrått såurvattnas ett
spännande alternativ.
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konfrontera främlingsfientliga kan handla alltAtt grupper om
från fysiska till kraftfullt verbalt ifrågasättande.rent ettangrepp
Våld förekommer bara militanta antirasistiskai inomstort sett

dessa regel marginella och sällan stöd hosi vinnerärgrupper,
kommuninvånarna. kan befara deras aktioner får fred-Man att mer
ligt sinnade och ställning.inte vågaatt ut tapersoner

verbala långa ganska oprövad metod.Det såmötet är änen
den förkastlig eftersom främ-skaMånga inteärattmenar man ge

lingsfientliga möjlighet sprida budskap, de ska barasittattgrupper
motarbetas. sådan blir hålla de främlings-Men svårgräns näratten
fientliga blir del desystemet, t.ex. attgrupperna en av genom

folkvalda församlingar.i dessutomvåra inteDetröstats är
olagligt uttrycka kritiska åsikter flyktingpolitiken, längesåatt om

undviker individer ochsig negativtatt yttraman om grupper.
verbala kräver kunskap. vadDet måsteManmötet ärveta som

de punkterna de främlingsfientligaisvaga gruppernas resonemang.
Även diskussionen det säkert åhörarnavinner inteär attom man

det Flyktingfientlighet djupt rotad känslasätt. ärser samma en
alltidinte åsidosätta med logiska Samtidigtgår att argument.som
fel försöka,det det kan finnasinte del deattvore en av som

lyssnar förallt håller dörr tvekan och ifråga-öppentrotssom en
sättande.

total tystnad innebär främlingsfientliga fårEn ståatt grupper
oemotsagda. kan människor intryck derasDetta attge av propa-
ganda verkligen innehåller väsentligt, ochnågonting ingen vågaratt

debatten. Kanske det allt bättre chansen visaärta trots att ta att
hur mycket håller Vidargumentationen inte närmareav som
påseende.

Främlingsfientliga myter

skriften Populism,ingår makt, demokratiDenna i itext utsom gavs
demokratiprojekt "Folketi serienLO:s styr"

Invandringsfrågan särskild den populistiskaintar position ien
andan. finns därför anlednin redovisa deDet nåattPro Pa8 g gra av
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kring denna fråga, och hur det verkligenviktigaste berättamyterna
förhåller åsikter redovisas nedan förekommer barasig. inteDe som

debattörerhos populistiska vanliga bland andrapartier är ävenutan
vill minska flyktingmottagandet.som

flyktingar.kommer hit riktigainteMyt: De ärsom

Verklighet: finns föreställning flyrutbredd deDet göratten som
det enbart ekonomiska skäl. sådana finnsmotivMen även omav

finnasmed bilden det också andra skäl för skai så måste någonatt
förbeviljas asyl land. själva verket kraveni vårt såI är att stanna

höga borde faktiskt skickarkritiken riktasatt attmotsnarare
tillbaks människor riskerar våld och förföljelser de åter-som om
vänder.

Ofta framförs flyktingaråsikten bara borde enligtatt ta emot
underteck-Genêvekonvention. avtalDetta SverigeFN:s är ett som

och innebär ska mängd flyktingarvissnat att ta emotsom en
uppfyller fruktan förårligen kraven de ska hysa välgrundadattsom

förföljelse degrund politiska, religiösa eller etniska skäl. Menav
flesta flyr förföljda undkommapersonligen villinteär utansom
krig eller inbördeskrig. kan ha goda skäl förmycketDessa att

fem fårasyl, och praktiken det endast demi är procent av som
uppehållstillstånd kvotflyktingar.i Sverige som

för främlingar hotarVi massinvasionMyt: är utsatta atten av som
samhälle.vårtöverta

Verklighet: själva verket har antalet flyktingar söker asylI som
minskat drastiskt beror ändrade regler,år. Detta attsenare
infört för länder stabiliseratsvisumtvång isituationensamt attnya
områden från flykting-vilka tidigare mängdertog emot stora av

exempelvis länderna Balkan.ar,

borde hjälpa flyktingarna hemländer stället förVi deras iMyt: i att
dem land.i vårtta emot

Verklighet: flyktingardel den internationella hjälpen till skerEn av
närområden, detta handlar främst undsättajust i attmen om

efter katastrofermänniskor olika slag. All sådan hjälp kan dockav
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skeinte närområdena, bland föri det ibland politisktärannat att
instabilt länderna kring.i det säkertDessutom inteäven är att
hjälpen blir billigare för den det kostarär närmare,att stora

hålla säkerheten och bekosta bostäder och iatt mat,summor annat
område befinner krig eller mycketsig i oroligtärett som som av

andra skäl.

borde svenska barn och först,Myt: Vi pensionärer innansatsa
har flyktingarna.råd med

Verklighet: Svenska barn och kostar betydligtpensionärer änmer
flyktingarna, bland eftersom fler.de så många Denärannat

välfärdensvenska ingenting svenskarna, denär ägs ärsom av en
produkt människors arbete, invandrarnas. Tidigaremånga ävenav
importerade arbetskraft eftersom de svenska industrierna
behövde expandera, och länge arbetslösheten låg kunde deså var
flesta korn arbeta och betala skatt.som

fortfarande rikt land lugnSverige och stabil deliär ett en av
världen. Flyktingpolitiken ha råd med, kannågot intemåsteär
ställa kostnader för barnomsorg och höftledsoperationer mot att

människor från andra länder flyr för liv.sitt Dettar emot som ena
inte mindre viktigt det andra.är än

borde hjälpa flyktingarnaVi återvända.Myt: att

Verklighet: flyktingar friåtervänder redan vilja,Många nu av egen
ungefär hälften det och cirka tredjedelnågon gång inomgör treen

förutsättning för ska kunna återvända dockår. En någon äratt att
läget landet har stabiliserats. detta lång tid det möjligti Om ärtar

flyktingen hunnit fåttoch barn hunnitsig i Sverigeatt rota som
knappast förstå tvekarDet svårt mångaväxa är att att attupp.

vända hem efter exil.igen imånga år
fårRedan dag flyktingar hjälp föri stöd och kunnamånga att

återvända. Sådana har intensifierats eftersomansträngningar så
flyktingar arbetslösa vilket de harmånga går svårtgör attnumera

finna till handlar docksig Det inte någonrätta. övertygaatt attom
återvända stödja den Vill harinteatt utan attom snarare som men

själv klara det.attresurser av
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dalta med, de börbrott skaFlyktingar begår inteMyt: som
utvisas genast.

svensk medborgaredenVerklighet: Redan dag intei utvisas ärsom
fått medborgarskap harredan haroch begår brott. Den somsom

lagar ochstraffas enligt deåtervända till, hanlandinget attannat
svenska medborgare.gäller andraregler som

inföddafler svenskar,invandrare begår brottDet änär sant att
föreställerbetydligt mindre sig.skillnaden När-mångaänärmen

lagförs aldrig för brott.invandrare Attnågranio tio an-mare av
kulturerinvandrare högre beror vissakriminella intedelen är att

följdbrottslighet. stället det sannolikt in-främjar I är atten av
eko-högre arbetslöshet,samhället, harvandrare sämrestöts ut ur

möjligheter till liv.och intenomi ett gottsamma

Författarpresentation

fleraoch författare tillfrilansjournalistLodeniusAnna-Lena är
förbl.a.och högerextremismböcker och nazismrapporter om

former media,med olikahar arbetatRikspolisstyrelsen. Hon av
till samhälls-och bl.a. knutenradio och tidningar, varitTV,

fakta ochKalla Striptease.programmen
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ljusfranskt

Bim C/inel/

frågar förskräckt vad egentligenalla iParis mig pågårI om som
fackföreningsaktivist, bilbombmordSverige. Ett mot enen en

vardagsvåldjournalist, varningsskott in-ett mot moten annan,
och den franska bilden detvandrare homosexuella ingår inte i av

frigjorda och demokratiska Sverige.
byggnaderTerrorvåldet Korsika riktar allmänhetsig i mot

människor hör Frankrikeoch människor. iinte Attentat mot mest
Sydfrankrike,hemma de olika maffior framför allt långii som, av

tradition och bekämpar varandra.grasserar
Frankrike fick Nationella då starkast,partietI Fronten, var som

fyraoch styrde städer. Men15 rösterna gängytterstprocent av
Frankrike och misshandlathar dragit inågrarunt gator

invandrare. Flyktingförläggningar har stuckits brandinte i isom
nyttighetstänkandeoch Tyskland. Och det materialistiskaSverige i

bland bakom de nordiska och tyska tvångssterilise-lågannatsom
och krav hundraprocentig beläggning vissaringarna,

finns här högerextrema kretsar.stadsteatrar iinte änannat-

Tro och vetande

från nationalistiskaFrankrike det trådarna dagensgår spåraI att
till motståndarna till Franska revolu-och högerextrema grupper

motståndare tillOch, för bakåt, till förespråkare ochtionen. övrigt
filosofer, efterUpplysningstidens strävade ersättaatt tronsom
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med vetande. Ungefär falanger återfinns Dreyfusaffäreni isamma
förraslutet seklet, då judisk kapten till syndabock förutsågsav en
för officer,den skyldige, adlig skulle skyddas, lik-spioneri att en

aristokratins och och för-anseende. Konvenansenarménssom
för orubblig ordning stod och denrättvisansvaret moten nya

tidens hade för franskaregler det möjligt judargjort även attsom
militär karriär.göra

fransmänUnder andra världskriget alla aktivainte i mot-var
ståndsrörelsen. Liksom har och undan-i övriga pinsammaEuropa
gömda graden frammedlöperi dragits ljusetsanningar i iom av
Frankrike de Algerietkriget under 1960-talet utgjordeåren.senaste

försvarareytterligare vattendelare mellan Frankrikes kolonia-en av
storhet och idén den franska civilisationens högre derätt änom

algeriska frihetssträvandena sidan och den andra insiktå åena en
världen statisk stadd ständig rörelse.inte i För-äratt utanom

hållanden förändras; fungerartidigare lösningar således inte i nu-
läget.

Slutligen, under student- och arbetarrevolten kommaj 1968
förkrigstidenhårda dagen. Liksom underåterigen motsättningar i

uppstod under våldsamma högerextrema1968även terrorgrupper.
förekom SydfrankrikeSammanstötningar vissa universitet. I

hände det hetlevrade meningsmotståndare kom beväpnade tillatt
ochuniversitetet sköt varandra. Kravallpolisen slog be-i Nice

sinnigslöst demonstranter och sköt några gånger tårgaspatroner
rakt hopen för luften flerastället och skador och döds-in i i i svåra
fall inträffade. utrustade med gick dessutom lösFascister järnrör

deltagare demonstrationer eller genomförde regelrätta attackeri
olika platser.
Nationella har emellertid bara blivit förknippad medFronten

våldsdåd utfördaallvarliga närstående skinheadsnågra någraav
och hårdför affischklistrare inför valkampanjen Vitrollesi 1997.en

har vinnlagt framstå välstädat och för-Partiet sig attom som
troendeingivande, eftersom väljarunderlaget bland råkurrar inte

Ävenförräcker städade fångas ochsmåborgare in,måsteen seger.
dessa, propagandamakare, avskyr stökighet ochFrontensanser
våld.
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Genomgående har de "bakåtsträvarna" vuxit sigmest extrema
starkast under perioder förändring.stadda dagi osäkerhetenI är
inför vad den Europeiska kan komma medföraunionen att en
drivkraft för den franska högerextrema liksom mark-vurmen, nya
nadsekonomiska direktiv hotar rucka den socialaatt trygg-som
het hunnit bli självklarhet sedan den byggts eftersom en upp
kriget. Kombinerat med oroande arbetslöshet, ökande klyftor ien
samhället och frånvaro framtidstro hos behovmånga växte ettav

någonting på.att att troav
denJean-Marie karismatiske talaren dePenLe mestvar av

försöktemissnöjespolitiker samla de spridda skockarnasom av
oroliga. förstället bara klanka höga förskatter ochI mångaatt
invandrare erbjöd han också ideal: drömmen det orubbligaom
Frankrike, folksåterupprättandet instinktiva uppfattningav av

lag, ordning och moral, småfolketsrättvisa, översamt ut-seger
oftatal uttrycksig uppeggande predikningar.Hans togsugarna. av

befängda och motsägelsefullaDe politiska förslag svaldesmest
med extatiska hurrarop. överhanden vetandet,Tron övertog
känslan förnuftet.över

andras fingrar spelet hadei aldrig kunnatMen Le Pen växautan
starkare densig marginella gaphals han då han under sinaän var

första partiledare förtio Nationella endastår Frontensom
lyckades mellan och väljares0,74 röster.ett procentspar

De korsikanska kornas frihetslängtan

följdesedan exempelDet de grundläggande skillna-är ettsom
der finns mellan och Frankrike.Sverigesom

franska favorithistorier frånminaEn Sverige,vännersav som
blir ombeddjag berätta för nykomling, den devarje äratt om

korsikanska korna. svensk tidning fanns trevlig reseglimtI en en
från Korsika. svenska skribenten hade lagt märke till korDen att
promenerade längs landsvägarna och fälten in-utan att vara
hägnade. hade frågat flickakorsikansk varför. Flickan hadeHon en

Korsika älskar friheten, vill"Här intesåsvarat att ens
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tyckte svenskan ochkor". tjusigtDet såvårastänga attvar som
självständighetslängtan.fingret själva den korsikanskasätta

förstås,franska och särskilt de korsikanskaMina vänner,
skrattar de kiknar. själva verket korna lösaivarje gårgång så För

flera och dedärför de har såägerägare attatt uppgersom var en
frånför detta uppbär jordbruksstödoch kor ochså många EU.

fannssatirtidningen Canard Enchainé vecka teckningI Le enen
korsikan bredvid,överkörd ko med panikslagen justsomen en

har kört ihjälklivit bil och utbrister: "Djäklar,sin jag Jeans,ur
och kossaFrançoisPierres, Antoines, Sauveurs
flerbottnad och invecklad jämförelsefranska tillvaron iDen är

förstadet vidmed den svenska. mycketInte är utser ensom
vad tänker och tänker vadanblick. inteinteMan säger man man

för effektvad lämpligt den önskarMan ärsäger. säger som man
förväntar politiker ska talaFöljaktligen sig ingenuppnå. att en

sanning.
förutomandra svenska företeelsen, troskyldigheten,Den som

den svenska försäk-franska speciellt roademina vänner är ärav,
själv dagarringskassan. anställd kan sjukskriva sig i sjuAtt utanen

franskamycket komiskt Frankrike,läkarintyg i på-Iögon.ärett
alltför oavbrutet.skulle sjukskrivamina sigmångastår vänner,

fixautsträckningTillvaron det planetprivata igår stor ut att
till det för det Själva smartheten nationalsport.sig går.så ärgott en

trixande mycketmoraliska aspekter dettamångaFör är
väluppfostrade, alltfrämmande, förutom för de mycket trotssom

absurdum, däravfinns. Allt alltså regleras och övervakas inmåste
den franska byråkratin.

manipulationerPolitiska

följaktligen betydligt utveckladtrixarandaDenna ävenär mer
politiskaexempelvis det politiska livetinom i Sverige. Denän

fylld utspel, kryptiska uttalanden,vardagen är manövrar,av
franskasymboliska allianser och skilsmässor, degester, som

försökabefolkningen har fullt med de-medierna och attupp
schiffrera. mellan det politiska budskapet och verk-Glappet
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predikarsocialistisk politikerbråddjup.ligheten kan En somvara
konservativkorrumperadlikaalla kan sigvisarättvisa som en

lyckas smed.framhåller alla bör sinatt vara egensom
poli-blivitsjälva maktenfått intryck i sigharMånga attett av

manipulationfuttiga mål. iendaoch politikernastikens En mästare
Mitterrand.socialistiske presidenten François Idenexempelvisvar

riktade hanväljare sinomvända borgerligaför försökastället att
samhälletinför presidentvalet ivalkampanj 1981 mot somgrupper

kvinnortill exempelsoffliggande,hög gradtidigare visat somaven
tackMycketföräldrar invandrare.och ungdomar varevarvars

första president-han valet.väljargrupperdessa Hansvannnya
undersubventionerade rockkonserter anti-excelleradeperiod i

samtidigtetikett, mångarasismrörelsen SOS-Racismes som
förpraktikenlite gjordesuppfattade det i attytterstsom om

medför ungdomarframtidsmöjligheterna deförbättra utsatta
förorter.ghettoliknandeföräldrar bodde avlägsnainvandrade isom

försöktedank,arbetslösa, slogåtskilliga demMed tiden blev av
ochhandlingar,fuffens och kriminellameddryga kassanut

ville jobba".eftersom defördomar just inteför rasistiskautsattes
infria de för-lyckadesflera planMitterrand inteEftersom

tydde opinionsmätningarnaväljarehan skapat hos sinahoppningar
hankommande förlust. inte1980-talet Dåvid mitten enav

riktade hanväljare ialla tidigaremed behålla sinakunde räkna att
blocketliberal-konservativaförsöka splittra detstället sig att

motståndare, konservativestödde hans JacquesUDF-RPR som
puffadeMitterrandSocialistiskeredskap blevChirac. Pen.LeHans

den statligaframför skulle släppas ipersonligen PenLeatt
förväntan.lyckadeskarismatisketelevisionen. PenLeDen över

tillgjorde honomTV-framträdandeförstaRedan hans 1984
dörrarfortsättningen vissaöppnadesolika istjärna. På ävensätt

för honom.diskret
godadenledarförmåga ellerbaraalltså inte PensLeDet var

för honom.banademissnöjespolitiker Iförjordmånen vägsomen
skullemanipulationsådan avanceradjagSverige att varatror en
populister,för svenskavilket detiscensätta, svåraresvår göratt

hand,framtryckunder siglever större attatt taett egensom
avancera.
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Infiltrationen

Viktig ingrediensEn framgångi denLe Pens utstuderadeannan var
metod propagandisterFrontens utvecklade, byggdasom
Antonio Gramscis teorier slags mullvadsteknik. Långsamt,ettom
gradvis, metodiskt och långsiktigt infiltrerades alla organisatoriska
skikt samhälleti enligt genomtänkt plan. Fackförbund, in-en
tresseföreningar, hem- och skolaföreningar, kvartersföreningar,

studiegrupper och idrottsföreningar infiltrerades med-ävenmen
frontenaktivister, eller dolt skapade nischersinaöppetvetet av som

föri sina sedan, styrda direktiv från derasattgrupper av
partiledning, försöka påverka sina kamrater. Tanken med detta var

gräsrotsplanet vrida opinionen det håll dit syftadeåt Frontenatt
för dess politik med tiden skulle allt förnuftigsig ochatt te mer
självklar.

flitiga aktivister basplanetFrontens tränades också i att
skriva insändare till lokaltidningar, försina detta derassättatt
genomtänkta partipropaganda framstå folkdjupet.rösteratt som ur

liknande har lagtsEn strategi den svenska invandrarfientligaupp av
lobbyn kring det kallade Samfundet förså nationell och
internationell utveckling. alla folkligaInte yttringar såär spontana

de kanske förefaller, inte i Sverige.som ens
Nationella utformadespropagandaFrontens också mycket

medvetet olika till olika målgrupper. Till äldre människorsätt
framhölls kämpade förpartiet de äldres villkor och föratt att
bevara gamla, traditionella värden stadda uppluckringi isom var

moderna samhälle. Tillvårt bönder sades kämpade förpartietatt
bevara det traditionella franska jordbruket. Arbetslösa fickatt veta
bara landet kunde bli med invandrarna skulle de omedel-såatt av

bart alla jobb invandrarna påstods ha från dessatagit riktigasom
fransmän. Eftersom det finns antisemitisk ådra hos vissaen

samhället lyftesi sådana anspelningar andrai tal.grupper upp
blandKorruptionen politiker retade hårt pressade låglönetagare

slitna förorter,i själva tvingades vända varenda franc, ochsom
lovade dessaLe Pen han skulle träsket. Algeriet-iatt rensa upp

fransmännen, pieds-noirerna, vid Algeriets självständighetsom
hals huvud tillbaka1962, tvingats till Frankrike efteröver ett par

kolonin,generationer i kände sviknasig både de Gaulle,av som
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Algeriskahadesocialisternasläppt Algeriet, och stött vänster-som
också stodfann bundsförvant i Penpartiet Dessa LeFLN. somen

elleroch sade varken litautanför etablissemanget sig vänstern
högern.

ellerhade lästolika väljargrupper partiprogrammetdessaFå av
projekt.övergripande jagöverblick Dåhade partietsnågon över

till och med blikunde demed väljare olikatalade över-grupperur
visade dem,propagandamaterial självraskade jagöver egent-som

deras.kategoriligen justänämnat en annanvar

Öppen sidaoch dold

detpolitisk kanslags utstuderad strategibakgrund sådanMot av en
tendensibland kan hahur svenskarkännas överraskande att ense

genomskådavidvalfläsk,verkligen attutan enatt tro vana
exempel alltidPopulistiska riktar till in sigpartierstrategi.

förför deras ledare verkligenåldringsfrågor. Säkert ömmar attatt
församhället och sinde skall ha det bra siggamla i egenoroar

för gamla,också ikanskepensinärstillvaro småningom.så Men att
överblivnaalltför ofta känner sigalla fall samhällen Sverige,i som

dekontakt ochfinns efterfråganoch demvilsna. Hos storen
literöstresultatgodahar Alltså har det sigvisat ägnarösträtt. attge

tid de äldre.
hosockså trängda Sverige;barnfamiljer känner isigMånga även

gehör.dem finns möjlighet till
programpunktersådanaSvenskar mycket sinmånaär natur;om

ochträngda skatterSmåföretagarelockar också väljare.många är av
målgrupp.också lättåtkomligbyråkrati och utgör en

fungerar populistiskauppbyggnadsskede partierUnder ett som
ochvad helst,flugpapper. lockar med liteDe osorterat utansom

locka till väljareför första hand siginbördes korrelation, iatt som
kamrateroch med ihemmastadda sinakan i partietsiggöra nya

kampen.
fall, och dess svenska marionettpartiNationella FrontensI

och lagtsstrategiSverigedemokraterna, upp avvars program
finns ochvalrörelser,också bekostat dessFronten öppenensom
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dold sida. sidan detta hopkokDen lockandejustöppna ären av
valfläsk. dolda projekt syftar till återföttDen "ettär ett som

folknationernas där leverEuropa, varjeEuropa, i sinett egen
etniskt rensade skall byggas med deVårt Europastat. upp
europeiska baseradenationer civilisationer med iär röttersom
grekiska, keltiska, germanska, latinska och kristna traditioner,

det det manifesti förstår tio europeiskarepresentantersom som
fascistpartier skrev under utanför juliParis i Värt1998. att notera

kanske saknas detta europeiskai projektär äratt grupper som
judar, muslimer, afrikaner, ochasiater andra.många SverigeFrån
undertecknades manifestet Johan Rinderheim, ordförandeviceav
för Sverigedemokraterna och kommunfullmäktigeledamot i
Haninge. namnteckning avfotograferad faksimilHans i i minär
bok hunsades revansch fascismens"De Frankrike.ien resa-

Bland de undertecknarna finnsövriga ledare för partier som
syftar till diktaturer och land,återupprätta iatt vars ens som
spanska Francoanhängare, portugisiska Salazaranhängare och
grekiska juntanostalgiker. nätverk detDet lades grunden tillsom
vid detta högtidliga kollektiva undertecknande, gruppbilden
dem alla för också publiceradövrigt bok, kalladesi minär

mål då försökaEuroNat. Dess skapanärmaste attvar en gemensam
i EU-parlamentet vad de själva kallar för nationalistiskagrupp av

partier allmänheti betecknar fascistiskastatsvetaremen som som
eller högerextrema.

Hygglighet

viss svensk godtrogenhet och hyggligt tillmötesgåendeEn kan
ibland lysa ifrågaigenom definitionerjust konturlösaom av
populistiska har själv hörtpartier. med norskeintervjuer CarlJag

där han frågan svenska hanHagen höger-ärreportrarav om
alls","nej, inte varvid konstaterat hanextrem svarat reportrarna att

alltså det.inte Punkt. liknande egenhet låta politikerEnär att
själva definiera och slå fast vad de för förekommer litestår varstans

svenska medier.i
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medefterhand kom alltFrankrike, där Nationella FrontenI att
framställas högerextremttydlighet parti, PenLestörre togettsom

harkraftmätning angåendetillsjälv initiativet rått attvem somen
fast Nationellaslogetikettera parti. FrontensHan attett program

klassiskamänsklighetensintet Detsättår motextremt. svarar
ochtraditionella dygder broderskap rättvisa".krav och vilar som

skullehan, alls högerextremtmenadePartiet, inte utanvar
"den högern".nationalistiskt", eller Penbetecknas Lerättasom

vilket hantill landets alla tidningar,sände sedan cirkulär iut ett
hädanefterämnade åtala tidningmeddelade han varjeatt som

höger-hans kalla detenvisades med förolämpa parti attatt genom
fortsattederas blad. Tidningarna ibegära genmäla iextremt samt

varvid åtalade tidningar,allmänhet tidigare Pen tvåLesom
för förtal.Monde och Liberation,

förstavid.juridisk procedur instans Leintressant EnEn tog gav
livligöverklagade emellertid och debattenTidningarnaPen rätt. var

huvudfråga domarekring frågan landet.i En råttvarvar om en
publicerade enkätpolitiska skalor. Liberation iavgöraatt enperson

förklarade varförfrån de flestaledande politiker partiervilken 40
fickOchhögerextrem.de själva betecknade iFronten rättensom

fastslagetoch det blev alltsåöverklagan, itidningarna i sinrätt
bådedefiniera Nationelladomstol det gick bra Frontenattatt som

fascistisk.högerextrem eller
bristen analysstundomslagit i SverigemigDet är avsom

där depropaganda, verkliga aktivitetpopulistiska partiers program,
förhållande till liknandeskaffat och partierposition isig positioner

oftadessa begrän-andra länder. Studierna i Sverigepartieri ärav
och internationellttill perspektiv jäm-sade Sverige.just Utan

deskönja konturernaförelsematerial kan det svårt att avvara
finns höger-kontakter och projektinternationella inomsom

andra politiska riktningar.kretsar, liksom inomextrema

Irrationellt

det rationellaockså ifinns möjligen i SverigeDet Övertroen
Ibland hanteras populistiskatal och strävanden. partierspolitiska

missförhållan-verkligarationella reaktionerresonemang som
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utifrånden, den hyggliga svenska attityden alla egentligenatt
efter mål, vill varandra och harväl grundsyn.strävar samma samma

Journalister ibland dessa påståenden förpartiers självklaratar
sanningar, låta analys grunderna för derasgörautan att en egen av
påståenden.

Frankrike har det däremot finnas icke oföraktligvisatI sig en
ingrediens föreställningarirrationella exempelvis Nationellaav som

blåst under för det Exempelvis har detFronten partiet.att gagnat
fransk frånvisat sig, i opinionsmätning 1996, 76attsom en

befolkningen kommuner färrei med änprocent procentav en
utlänningar fanns fördär araber. kommuneransåg många Iatt

flermed utlänningartio delade emellertid baraän 45procent pro-
uppfattning.denna liksom populistiskaFronten, mångacent

bygger propaganda känslor uppfattningarpartier, sin och och
alltid verkliga förhållanden.inte

Kollektivism

Nationella excellerar svepande generaliseringar, hop-iFronten
buntningar folk vad de betraktar homogenai iav som grupper
vilka alla tycka och likadana ochanses vara personangrepp
motståndare.

med fransk blick betraktarjag upptäcker tillDå Sverige jag min
förvåning, den politiska debatten och attityderna,i någotgängse av
likartade grepp.

svensk politiker uttryckte utspel InvandrarnaEn i ärett att
egentligen moderater. framförFascinerad jag mig estnisksåg en

flykting frånjurist, somalisk enkel by, turkisk arbetare,en en en en
finsk lärare och iranskt sjukvårdsbiträde bord där deett runt ett
alla förallting allade invandrare, alltsåöverens attvar om var
hade födasråkat utanför Sverige.

med fylltMin liknande då honnågot år.65mamma var om
Plötsligt fylldes brevlådan inbjudningar allehanda slagav av som
förväntades locka den hon placerats "pensionärer". Avnya grupp
nyfikenhet gick hon musikafton, där violinisten en en scen
höll fiol och långsamt pedagogiskt förklarade detattupp en var en
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det eller det med,fiol, kanoch här sitter görasträngarna som man
trudelutt tillskred till verket och spelade piano-haninnan en

för själv hanundradeackompanjemang. sigMin roat ommamma
fick ocksåtrodde han hade hamnat dagis.möjligen Hon er-

bjudanden bingokvällar och seniordans.om
taxichaufförer, skåde-Hjärnkirurger, musiker, skolstädare,

bibliotekarier,förgyllare, affärsbiträden,spelare, lärare, ingenjörer,
förväntades alltsåoch alla andrapsykologer ettsom avsvarvare,

för blivitfått de allatrollslag ha intressen 65.attsamma
publicför sedankollega gjorde radioprogram iårnågraEn ett
låtförvägrades användaservice-radion och dator viss ienav en

vilka låtareftersom den hade fått inprogrammeratprogrammet,
tycktelyssnare under inteår37,5 om.

uttrycker hanLiknande generaliseringar Pen påstårLe när att
hem-och etablissemangets politikerintellektuella, konstnärer i

bostäder med säkerhetsanordningar ilighet lever bevakadei av-
fattigafår hållasmedan folket de iskilda lyxkvarter, utsom suger

framhålla alla journalister ochförorter. brukar ocksåHan att
kapitalets" lakejerintellektuella det internationellaår som

"folket.medvetet lurar

Danande

enskilda smaker,respekt för individer, deras intressenBristen
daltande,till känslosamtoch åsikter, kan ibland i Sverige övergå ett

vadkan hindra verkligen lyssnavilket kanske att personernaoss
sammanhanginternationellafråga faktiskt uttrycker.i iDe
Personkretskring teaterprojektettroligtvis unika 7:3" ärturerna

fördet, brist respektexempel jagpå,många attett som serav
de vill.med vilka personliga åsikterfolk har hålla sigrätt att

utbrotttilläts formulera nazistiskaGrabbarna sina scensom
be-förirrade barnungar barabehandlades clowner eller somsom

kamratskap föroch förståelse ochhöver kramas lite möta att
fel de haft.begripa hur

föraktde starkasuttryck förEn nävrätt,troung persons en
iblandför förtryck oliktänkande bemöts Sverigesvaghet och iav
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psykologiska troligtvis åsamkade barndomenstörningar, isom av
auktoritär far eller känslokall alla i SverigeFör ären egent-mor.

ligen och vilsegångna lamm behöver bara liteöverens, uppmuntran
för ledet.sig iåter rättaatt

ÅsikterDärmed undandrar idédebatt. behöversig inteman en
definieras och formuleras eftersom ståndpunkter har psykologiska
orsaker.

Personcentrering

Nationella bemöter alltid politiskaHos inteFronten mot-man
ståndare med förringandenmed självautanargument mot-av
ståndaren individ. NationellaBruno Mégret, Frontenssom en av
företrädare, har själv förklarat för främstamig partietsatt ett av
medel motarbeta motståndarnas diskvalificeraattackeratt attvar
dem. stället försöka kläInte iatt utan attsvara angreppen av

försjälva derasangriparna då skulle förlora tyngd.iatt argument
sådan taktik emellertid tämligen utbredd svenskaEn iär

medier, där förmedlaspersoncentrerade påhopp sättett som
stundom skulle belagt med förskadestånd ärekränkning denivara

franska presslagstiftningen. och med personligaIsträngare att
värdeomdömen ostraffat får slängas helstut motav vem som vem

helst och föras vidare svenskai medier svenskatvingas intesom
politiker eller journalister vakta ochsin respekteratunga mot-
ståndarens personliga integritet. bidrar till denDetta samman-
blandning mellan sak och den svenska politiskaperson som
debatten kan förlöjligasSverige politikerI ityngs t.o.m. textav. en
och bild för kroppshydda.sin

Frankrike populistiska politiker, oftatvingas vädjar tillI som
känslan till förnuftet, följai Sverige speletsän strängare änattmer
regler och hålla till sak. skärpersig det idémässiga innehålletDetta

deni politiska debatten och begränsar de alltför utspelen igrova
Frankrike. förVilket och Nationellai sig talare, med denFrontens
franska retoriska försökerkonstens alla regler, kringgå genom
insinuationer och underförstådda liknelser.
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dennapolitiker från olika lägerunderhåller ocksåi SverigeMen
själva tala privatapersoncentrerade sinanivå att ut omgenom

ville blide inställsamtoch böckerangelägenheter medieri som om
fika efterochmed Andersson ochoch brordu Pettersson person-

från franskåsiktsgemenskap. Dennasympati änsnarare
befarar dock kunna slåpolitiskt spel jaghorisont säregna art av

känslomättadförenkladtillbaka med tillvänjning justav enen
politiskfördunklar skärperkommunikation än ensom snarare

för mottaglighetenförlängningen banarOchdebatt. i vägen avsom
populistiska odlar.partierkänsloargumentdet sorts som

demokratiförKampen

fårextremhögern jag ifrån populism till igenglidaFör överatt
främstextemhögernintryck kampeniblandSverige motett attav

multi-förordaroch för demärende för invandrareär ettett som
baraextremhögern riktar intekulturellt samhälle. sigMen mot

demo-hela den solidariska principinvandrare vårtmotutan som
ifrånidésamhälle byggerkratiska utgårpå. En osssynensom

och skyldig-rättigheterjämlika individer med likamänniskor som
och försöka delavarandraoch kan hjälpa ochheter, stöttasom
här jorden.under den korta tidmed till varandra äross

deideologer, Alain Benoist,franska extremhögernsdenEn av
lik-harmänskligaformulerat denhar storaarten somen syn

förställetför överlevnad.kamp imed djurarters Attheter många
friadjungelns lagarvarandra släppaförsöka hjälpa och stöttaatt

förakunnaöverleva ochde starkaste visdet såmå artenatt
för enskild ikan hysaHumanistiska känslor stårvidare. någon

medlidandebehov.mänskliga generellatill den Detartensmotsats
mycketunderlägsenhetindivid,för asocialkännakan någon vars

ellerbarndomenfrån obotliga skador underhärstammaväl kan
skydda normalafråndefekter, hindrar själva verketärftliga i attoss

individer".
utvecklardengrundläggande människosynMed sortenaven

släppaskahandlingsplanernazistiskaolika partier ut attsom
förgöra ovärdigaförtrycka ellerherrefolk ochfram elit och etten
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individer folkgrupper.och Eftersom hierarkin denna samhälls-i
modell absolut tillåts heller friinte debatt.är

i har drabbats fanatikerNu Sverige blir det lättnär attav
panikartat dra alla kam terrorister. allaMenövernassar en som
övertygade nazister inte våldsmän. Debatten förbudkring ellerär
inte nazistiska organisationer demokratisktisvårärmot ett sam-
hälle själva grundpelare respekten för och åsikter;ärvars vars ens

länge håller tillså sig lagen, kanske behöver tilläggas.man
Dilemmat demokratiskti samhälle hantera rörelseatt ett en

målsättning odemokratiskt samhälle har skapat mycketär ettvars
huvudbry Frankrike.i kan med lagliga medel förbjudaMan och låta
upplösa och målsättningpartier strider dengrupper motvars
franska grundlagen. har också då högerextremaDet gjorts, som
Ordre upplöstes ochNouveau neonazistiskt1973, senast ett
regionalistparti Alsace,i HVE, 1993.

Emellertid har franska beslutsfattaremånga jurister och numera
kommit fram till sådan åtgärd alltid eftersominte lönar sig,att en
dessa då bara omskapar hemlig form,sig igrupper nytt, men
vilket dessutom blir hållasvårare på.ögaatt ett

stället infördes lag under 1980-talet,I Gayssot-lagen,en ny som
skärpte paragrafen hets folkgrupp. linje harDenmotom som
hållits under hela ochuppsvingFrontens smågruppers agitationer
har varit omedelbart beivra överträdelser franskadenatt mot
brottsbalken, förbjudainte partierna.men

Politik som vapen

Diskussionen kring förbud eller inte partiävenett mot ett som
Nationella mycket livaktig, särskilt fram-Fronten under devar

mellan degångsår kommunalai valen då städer,1995,segern tre
och ytterligare korn och decemberpartiet, iattsenare styrasen, av

då börjadepartiet spricka inifrån. Under dessa drygt1998, årtre
började ledare formulera alltmer hotfullaFrontens och triumfe-
rande tal och dess framryckning verkade kunnainte hejda.stå att

början behandladesI clownLe Pen muntradesom en som upp
innehållslösa måndagstidningar med smaskiga rubriker, ungefär
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förskräckelseoch till journalistersmångaBert. MenIan upp-som
för dem befängda talfattade alla läsare hansinte sätt.samma

megafon för frustreradedåkorn mediernaTvärtom att agera
slängarkände Ironiskautbrott sig Penigen Lemånga motsom

förakt för lilleöverhetens denuppfattades baramångaav som
hanförsökte spela rollen TrotsPenLe ärattav.mannen som

och harvälbärgad, har blivit detmycket säreget sätt stora
denSchweiziska bankfack, vilket sällanundangömdatillgångar i

framfast dessa kornlille har. sanningarMen ävengatanmannen
hans anhängares honommedierna ändradesi inte som en avsyn

alltså rationellt plan.hängivenhet rördedem. sig inteDeras ett
detaljerfram icke särskiltMedierna började då gräva rumsrena

förflutna kriget.nazistiska underfrån ledaresmånga Frontensav
attraktionskraft.heller minskade Delsdetta partietsinteMen

journalisterna, ellertrodde anhängarna helt enkelt intemånga av
Nationellade deras tidningarockså läste inte Frontensutan egna.

själva till demEller de helt enkelt sympatisörerså somvar
egentligenkollaborerade under kriget. Alla inteär överens om

samhälle.allt i ett
städerföreslog bara makten"låt ivissa någraDå Frontenatt

för. gjorde de. Frankrikefår folk vad de Och det Helaså gårse
inleddesmisshagliga individerblev till hur utrensningarvittne av
grundkommunalanställda dessa städer,bland de antingeni av

hurhudfärg eller åsikter stredderas Frontens; mot-motsom
befolk-mellan olikaståndare trakasserades; hur motsättningar

hatfullatrissades medningsgrupper argument.upp
fransmännen bevittna företeelse;kunde ocksåMen en annan

flertalet Toulonanpassligheten hos dessa städer.den i I t.ex.,stora
demedelstor stad med invånare, 3 000170 000 ytterst avvaren

dåkommunalanställda medlemmar Nationella partiet,Frontenav
makten medsplittringar detack inom övriga partierna, togvare

hade tredjedel,blottsina Ett år37 rösterna.procent senare enav
Varförde kommunalanställda, med i partiet. Avgått0001 av

anpasslighet lärde.övertygelse, rädsla eller tvistarDärom Hur
försvarahelst civilkurage och beredskap justbristen attsom var

för litendemokratiskt samhälle bedrövande Detmånga.ett var en
ochoch arbetsplatserskara spridda människor sinasom var en
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bostadsområden försökte flertalets ellerpassivitetstå emot an-
passlighet med stadens ledning.nya

Efterhand kunde dock dessa människor framenträgna gräva
oegentligheter förde lokala ledarna renlighetsivrarnaävensom
Nationella skyldiga till och fickgjort sigFronten vissasom av
partiets väljare dra med desigåt inteöronenatt argumentet att

bättre alla de andra.änvar
alla dessa minskadeansträngningar ändåMen inte Frontens

röstetal markant. fått backa ToulonDet i iFronten äratt t.ex.som
stället aktivt från framförgräsrotsarbete allt det lokalaseriöstett
socialistpartiet. bo i område väljareGenom sinaatt samma som
och dagligai sitt arbete konkret för deras problem harsigengagera

lyckatsvissa partiets politiker mobilisera tidigare soffliggare attav
ochsig i partiet.röstaengagera

den förslagsvenska debatten har hört från hårtjag pressadI en
kommunalpolitiker, ideligen påhoppad högerextrema aktivister iav
hans stad, demokratiska politiker kanske borde muskler-"visaatt

och försvåra de högerextrema aktörernas tillvarona attgenom
Äveneller dra deras a-kassa och hyresbidrag. detompröva om

kanske förefaller effektivt de misshagligatvingasättett attvara
tuffare förmotståndarna deras överlevnad blir för-i jagut tag

skräckt länge sedan harinte igenomDet gåttöver synsättet. är
IB-affären,sidor med åsiktsförtryckpinsamma det och i vissaav

fall yrkesförbud motarbetandet vad betraktadessom av som som
mynnadevänsterextremister djupt odemokratisktDet ärut ett

tillvägagångssätt. felFolk med åsikter fråndras samhälleligasina
rättigheter anklagan och juridisk dessaprövningöppenutan en av
anklagelser. Ofta dessa dessutom baserade skvaller ochvar
missförstånd. för denna Stasi-logikupprepningBevare oss en av

det under mycket fördystert FrankrikeFastän några år isåg ut
möjligheterna med det samhällets kunnaSpelregleröppnaatt mota
undan har fransmännen lyckats till slut, Vilket jagFronten så
tycker för de demokratiska principerna. justGenomär atten seger

de lagar fannsutnyttja och beivra de överträdelsersom som
försattesgjordes och dess aktörer underså Fronten såen pass

stark till slut rämnade inifrån.partietattpress
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dagligenoföraktlig roll spelade också alla de satirerickeEn som
politikosammanhängandeoch tidningar drev mediTV Frontens

fråndet satirikernasoch parodiska politiker, såg syn-om man
förförlänger livetkanske skrattvinkel. Visserligen inte någonett

franskaför tycker ändå deblir jagattentat, attutsatt ett mensom
längdenintelligens och humorerfarenheterna ivisat äratt mer

förförbud försvaret demo-verkningsfulla och muskler iänvapen
kratin.

Författarpresentation

följdförfattare och har underjournalist och tioClinell årBim är
har honhåll. Sedan slutet 80-taletNationella Fronten nära av

ochfrån Television SverigesTV4, SverigesParis irapporterat
reportageboken hunsadsesmedRadio. utkom "Dei majHon 1999

bokförlagetfascismens Frankrikerevanch DN.ien resa-
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