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Forord

Terrorangrepene 22. juli rystet Norge som 
ingen annen hendelse i nyere tid. Det var 
nært, det var en grusomhet som knapt hadde 
eksistert i våre verste mareritt, og det var 
uventet. Ingen, heller ikke de som arbeider 
med temaet høyreekstremisme til daglig, 
hadde forutsett dette. Det betyr imidlertid 
ikke at det ikke fantes begrunnet bekym-
ring for utviklingen av en ny antimuslimsk 
hatideologi.

I mars 2010 skrev Antirasistisk Senter i 
en kronikk i Dagbladet at «Hvis vi på sikt 
får en konfrontasjon med rasistisk fascisme 
også i vår tid, vil den trolig ha sitt utgangs-
punkt i dagens økende islamhat.» Noe av 
bakgrunnen var at vi en tid i forveien hadde 
opplevd det første drapet i Norge motivert 
av islamhat. I august 2008 gikk en 25 år 
gammel etnisk nordmann ut i Trondheim i 
den hensikt å drepe en muslim, og henret-
tet barnefaren Mahmed Jamal Shirwac med 
tretten skudd. Tre år senere fikk vi Norges 
verste massemorder i nyere tid, fostret av 
den samme hattenkningen. Det var åpenbart 
ingen som kunne forutse akkurat dette. At 
den typen fiendetenkning som står så sen-
tralt i de islamofobe strømningene ville føre 
til vold, er imidlertid en av verdenshistoriens 
både mest grunnleggende og mest dyrekjøpte 
erfaringer.

Konsekvensene av hattenkningen fore-
kommer på to plan. Den ekstremistiske 
volden som Breivik er det mest ekstreme 
eksempelet på i nyere tid i vår del av Europa, 
er en påregnelig risiko når hattenkning får 
såpass stor utbredelse. Når samfunnet over-
fylles av stemmer som forfekter frykt og hat, 
kan dette hos noen få personer anta ekstreme 
og voldelige utgaver. Det betyr også at hvis 
vi løsriver Breiviks angrep – og det stort sett 

glemte drapet på Shirwac – fra det generelle 
problemet knyttet til hattenkning, velger 
vi å orientere oss ut fra et kart med flere 
blanke områder enn nødvendig. De relevante 
erfaringene er flere enn man ofte tenker seg. 
Herjingene til den nye lasermannen i Malmö 
sist høst er kanskje et mer typisk eksempel 
enn Breivik på hva slags former denne typen 
vold tar i fredstid.

De andre samfunnsmessige konsekven-
sene er mer omfattende og forekommer på 
det daglige planet, ikke gjennom fysisk vold, 
men gjennom sosial utestengning. Når det 
blir vanskeligere å finne jobb eller bolig fordi 
du er muslim, har livskvaliteten til men-
neskene som bor i dette landet blitt redusert 
på uakseptabelt vis. De ulike spredere av 
det muslimske fiendebildet har selvfølgelig 
ikke et direkte ansvar for Breiviks psykopati. 
Derimot har de et ansvar for fordommene 
og det tidvise hatet som utspiller seg over-
for norske muslimer hver dag, og som fikk 
særlige stygge uttrykk de første timene etter 
angrepet på regjeringskvartalet, før det ble 
klart at ugjerningsmannen var bærer av både 
norsk genetikk og norsk kultur.

Konfrontasjon med høyreekstremt tanke-
gods er nødvendig i et liberalt og demokra-
tisk samfunn. Demokratiet kan ikke stenge 
all høyreekstremisme ute, men det kan heller 
ikke leve med uhemmet vekst i fiendebilder 
og hat.

I tillegg til våre egne analyser og gjen-
nomganger har vi invitert Kristian A. Bjør-
kelo til å skrive om ekstremisme og Internett, 
Anders Ravik Jupskås  til å skrive om høyre-
radikale populister i Vest-Europa og Øyvind 
Strømmen til å skrive om det organiserte 
muslimhatet i Norge.

Kari Helene Partapuoli, leder Antirasistisk Senter

Oslo 20. april 2012
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Oppsummering
22. juli tydeliggjorde på forferdelig vis beho-
vet for en bevisst tilnærming til høyreekstre-
me miljøer og tenkesett. Det er nødvendig 
både å ha en presis vurdering av den faktiske 
tilstanden for norsk høyreekstremisme og 
adekvate tiltak som verken opphausser el-
ler undervurderer risikoen slike miljøer og 
tenkesett utgjør.

Som et første premiss er det viktig å ha en 
klar bevissthet om at det meste av den ter-
roren som har funnet sted på norsk jord har 
vært utført av høyreekstreme, inkludert en 
rekke bombeangrep og flere drap også før  
22. juli. Siden dette i stor grad fant sted på 
1970-, 80-, og 90-tallet, og de nynazistiske 
grupperingene som sto for denne volden si-
den har ligget nede, synes denne lærdommen 
å være mer glemt enn vi som samfunn kan 
tillate oss. Vi mener ikke at det foreligger en 
stor risiko for omfattende voldsbruk fra høy-
reekstrem side i årene som kommer. Vi me-
ner imidlertid at tilfeller av vold nesten må 
oppfattes som påregnelige, i lys av det som 
finnes både av historiske erfaringer knyttet 
til slike tenkesett og det omfanget av høyre-
ekstremt hat som dessverre er i omløp også i 
dag. I tillegg kan naturligvis ingen utelukke 
en viss risiko for større terrorhandlinger.

Den primære trusselen i dag er trolig ikke 
fra de tradisjonelle, mer eller mindre nyna-
zistiske grupperingene. Eksempelvis Vigrids 
beskrivelse av de fysiske kjennetegnene på 
en jøde, eller ambisjonen om å trekke sølv ut 
av finansmarkedet for å ramme den verdens-
omspennende, jødiske konspirasjonen, har 
heldigvis liten mulighet til å vinne gjenklang 
i Norge i dag. Det som finnes av grobunn for 
høyreekstremisme, synes i hovedsak å være 
knyttet til frykten og hatet rettet mot norske 
og europeiske muslimer.

De organiserte antimuslimske miljøene, 
som Norwegian Defence League (NDL) og 
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), har 
så langt vist seg ineffektive. I tillegg til at de 
mangler karismatiske ledere, sliter de med 
organisering og rekruttering. De har dels 
også et sektpreg som vil begrense den bre-
dere appellen. Det virker derfor ikke sann-
synlig at disse organisasjonene vil styrke seg 
i nevneverdig grad i den kommende tiden, 
selv om det ikke kan utelukkes helt.

Selv om NDL spesifikt er modellert etter 
English Defence League, en organisasjon 
som er fordømt av britiske myndigheter for 
aktivt å bruke vold som et politisk virkemid-
del, har de norske antimuslimske organisa-
sjonene så langt heller ikke utviklet seg i en 
generelt voldelig retning. Det synes også å 

være en del intern motstand 
i disse organisasjonene mot 
en slik utvikling. De benyt-
ter riktignok en krigspreget 
retorikk. Det militære navnet 
på NDL, «Norsk forsvarsal-
lianse», får ekko blant an-
net i referanser til muslimsk 
«okkupasjon» og det stadige 
slagordet «No Surrender». 
Denne retorikken har imidler-
tid i liten grad blitt gjenspeilet 
i handlinger på gateplan.

Risikoen fremover

Løpeseddel fra  
Nasjonalt Folkeparti. 

Foto: Antirasistisk  
Senters arkiv.
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Den primære risikoen i årene som kommer 
vil etter vår vurdering i stedet trolig være fra 
enkeltpersoner som i større eller mindre grad 
kan være tilknyttet etablerte organisasjoner 
eller nettverk, men som i det vesentlige ope-
rerer på egen hånd. Dette er generelt i tråd 
med PSTs vurdering. Dette tilsier i seg selv 
at det bør være en prioritet for PST å følge 
med på disse miljøene. Samtidig vil det være 
feil å anse at det er organisasjonene i seg selv 
som utgjør trusselen. Den høyreekstreme 
trusselen har også blitt løftet fra gateplan, 
hvor den i sine tidligere former eksisterte, 
til den virtuelle arenaen. Selv om de langt 
fleste personer som deltar i utveksling av 
hatytringer på nett aldri vil foreta konkrete 
voldshandlinger, er det innenfor det hatet 
som her utspiller seg at mye av potensialet for 
vold ligger.

PST har spesielt advart mot en viss 
risiko for personer som kan ønske å etter-
ligne Breiviks handlinger. Skuddene mot et 
asylmottak i Asker i juli 2008, der en 16 år 
gammel somalisk gutt ble skadd, og drapet 
på Mahmed Jamal Shirwac i Trondheim i 
2008, må imidlertid også inngå i helhetsbil-
det når vi vurderer hva vi risikerer å oppleve 
i årene som kommer. Drapet på Shirwac 
må også være en påminnelse om at Breiviks 
handlinger ikke må isoleres i sin grusomhet. 
Også den nye «lasermannen» i Malmö, Peter 
Mangs, som er siktet for tre drap og et titalls 
drapsforsøk gjennom flere år, må stå som en 
advarsel mot å betrakte Breivik som et isolert 
fenomen. Alle bortsett fra ett av ofrene til 
Mangs hadde innvandrerbakgrunn. Han skal 
også ha utarbeidet en drapsliste og forsøkt å 
oppsøke et par av personene.

Det er viktig å fremheve at vi ikke mener 
at risikoen for tilfeller av høyreekstrem vold 
bør prege det norske samfunnet som sådan, 
eller opplevelsen vi som borgere har av å leve 
her. Tvert om: Norge er et trygt samfunn, 
og terror, drap og vold i rasismens navn er 
unntakene. Det vil de trolig også forbli. Det 

som har endret seg, er at vi ikke lenger har 
lov til naivitet.

PSTs åpne trusselvurdering
Vi er noe bekymret for at PST i sin åpne 
trusselvurdering av januar 2012 stadig anser 
at risikoen fra islamistisk side er den største 
terrortrusselen Norge står overfor. Vi var 
bekymret allerede før 22. juli for styrken i 
den antimuslimske hateideologien som har 
vokst frem i Norge de siste årene. Vi opp-
levde denne utviklingen som så åpenbar at vi 
antok at PST delte bekymringen. Dette frem-
står det nå som at PST ikke gjorde. Dette 
innebærer i så fall at PST mislyktes i å fange 
opp en nokså åpenbar ny trend som det helt 
klart var deres ansvar å fange opp. PST har i 
etterkant av 22. juli uttalt at de ikke engang 
har overvåket de mest ekstreme sidene på 
ytre høyre fløy. Dette fremstår som urovek-
kende. Vi er ikke i stand til å vekte hvilken 
trussel som er størst. Vi er imidlertid også 
usikre på PSTs forutsetninger for å foreta 
denne vurderingen, spesielt i lys av at deres 
økte oppmerksomhet mot de antimuslimske 
strømningene er såpass ny.

Det har også bekymret oss at PST selv i 
etterkant av 22. juli har uttalt seg kritisk til 
slik overvåkning av antimuslimske strøm-
ninger på nett av hensyn til ytringsfriheten. 
Dette fremstår som merkelig, all den tid det 
må kunne legges til grunn at ekstreme sider 
av islamsk karakter overvåkes i betydelig 
grad både av norsk politi og av våre inter-
nasjonale samarbeidspartnere. Vi forstår i 
så måte ikke hvorfor PST anser at ekstreme 
sider av antimuslimsk karakter i større grad 
skulle være vernet av ytringsfriheten enn 
ekstreme sider av islamistisk karakter. Begge 
kategorier av menneske- og verdenssyn er 
av en slik karakter at de må falle innenfor en 
sikkerhetstjenestes naturlige virkeområde; 
alternativt har det liten hensikt å ha en sik-
kerhetstjeneste.

«Det er viktig å fremheve at vi ikke mener 
at risikoen for tilfeller av høyreekstrem 

vold bør prege det norske samfunnet som sådan, 
eller opplevelsen vi som borgere har av å leve 
her. Tvert om: Norge er et trygt samfunn, og ter-
ror, drap og vold i rasismens navn er unntakene.
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Etter terrorangrepet 22. juli i fjor har det 
vært stor interesse for å få en oversikt over de 
høyreekstreme miljøer, og det har vært en lø-
pende diskusjon om temaet. Det er vanskelig 
å diskutere et tema som høyreekstremisme 
uten en klar definisjon av det nokså sammen-
satte fenomenet man snakker om. 

Innledningsvis er det derfor viktig å 
drøfte og i størst mulig grad klargjøre hva vi 
spesifikt snakker om, og ikke minst hva som 
ikke bør anses å falle inn under dette begre-
pet.

Det er tre grovt definerte strømninger 
som kan sies å falle inn under etiketten 
«høyreekstremisme» i Norge i dag. Disse 
strømningene er på ingen måte gjensidig 
utelukkende, men de representerer tre ulike 
problemstillinger. Disse strømningene er 
henholdsvis «nynazisme», «innvandrings-
fiendtlighet/rasisme» og det vi – i mangel av 
et bedre ord – ofte omtaler som «islamofobi» 
eller alternativt «muslimhat». Dette er en 
inndeling som reflekteres i høyreekstreme 
miljøer også i flere andre land i Europa.

Det er viktig å påpeke at det naturligvis 
finnes andre typer ekstremistiske gruppe-
ringer, spesielt av islamistisk karakter. Det er 
nødvendig å ha oversikt over disse gruppene 
også når man ser på høyreekstreme grupper, 
ettersom ekstremister av ulike avskygninger 
kan stå i et nesten symbiotisk forhold og fø 
på hverandre. Vi har eksempelvis sett i Eng-
land at fascistiske grupperinger og muslim-
ske ekstremister bruker hverandre, mer eller 
mindre bevisst, for å bidra til egen vekst.

I Norge i dag har vi muslimske enkelt-
individer med ekstremistiske standpunkter, 
men så langt har vi heldigvis ikke fått et 
organisert miljø. Vi ser tegn til forsøk på en 
organisering via nettet, samt kontakt mellom 
enkeltpersoner i Norge og ekstremistiske 
organisasjoner i andre land. Denne virksom-
heten bør åpenbart holdes under oppsyn. 
Vi vet at ulike islamsk fundamentalistiske 

organisasjoner lenge har uttrykt et ønske om 
å etablere seg i Norgei eller har påstått å ha 
celler på plassii. Vi ser også at noen av disse 
gruppene er godt etablert f.eks. i Danmarkiii. 
Tett samarbeid mellom norske muslimske 
organisasjoner og norske myndigheter er en 
av flere grunner til at slike ekstreme grup-
per så langt ikke har lykkes i å etablere seg i 
Norge.

For Antirasistisk Senter er det først og 
fremst ekstremisme som kan kobles mot 
rasisme som er interessant. Eksempelvis ek-
streme dyrevernere er derfor ikke inkludert i 
denne rapporten.

Forsøk på noen grensedragninger
Skillene mellom de tre grupperingene vi har 
nevnt ovenfor er til tider flytende. Vi har 
imidlertid sett et interessant fenomen med 
forsøk på klare én-veis-grensedragninger. 
Et eksempel er at mens nynazister både kan 
være rasister og hate muslimer, vil de fleste 
rasister likevel ikke ønske å bli sett på som 
nynazister.

Dette kan naturligvis skyldes en reell 
ideologisk forankring hvor man ikke deler 
den brede nazistiske ideologien, selv om 
man deler en skepsis mot f. eks. ikke-nord-
europeiske befolkningsgrupper. Dette kan 
imidlertid også skyldes en taktisk vurdering 
av det stigma som er forbundet med nyna-
zismen, spesielt i et land som Norge som 
var okkupert av Nazi-Tyskland under andre 
verdenskrig. Fremmedfrykt og rasisme uten 
ideologisk forankring i nazisme er rett og 
slett mer fordøyelige, for ikke å si «salgbare». 
Stigmatiseringen som følge av okkupasjonen 
forklarer også langt på vei forskjellen i stør-
relse og organisering mellom norske og sven-
ske nynazistiske grupperinger, herunder den 
langt større økonomiske støtten til svenske 
høyreekstremister fra velstående personer 
som er villige til å støtte slike grupper enn 
tilfellet er i Norge.

Høyreekstremisme: Definisjoner
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Men selv i land uten okkupasjonshisto-
rie er det å være nynazist forbundet med 
stigma. Derfor vil de fleste som hegner til 
en nazistisk ideologi, prøve å gjemme seg 
bak en rekke ulike omskrivninger og skjule 
sitt egentlige grunnsyn. Et interessant – og 
skremmende – unntak internasjonalt er 
Jobbik i Ungarn, hvor en talsmann svarte 
kontant på nynazisme-anklagene med å si at 
han ikke så poenget med «ny». Antirasisten 
som debatterte mot ham, måtte for øvrig ha 
beskyttelse og eskorteres bort fra studioetiv.

Interessant nok kan vi gjøre noen av de 
samme observasjonene når vi ser på forhol-
det mellom muslimhatere og øvrige høyreek-
streme. De fleste høyreekstreme hater islam, 
men mange av de som hater islam, ønsker 
ikke å bli sett på som være seg rasister eller 
høyreekstreme. Dette skyldes de samme me-
kanismene som diskutert ovenfor. Noen de-
ler virkelig ikke rasistenes syn på verden, og 
fortjener ingen slik sammenligning. Andre 
igjen bruker muslimhatet som et dekke fordi 
det rett og slett sees på som en mer legitim 
form for rasisme.

Årsakene som ligger bak hatet kan være 
mange. For noen handler det om frykten for 
det ukjente, opplevelsen av det fremmedar-
tede som noe grunnleggende uhåndterbart 
og uforutsigbart og dermed farlig. For noen 
handler det om enkelte personlige erfaringer 
med innvandrere eller muslimer som hausses 
opp til sentrale komponenter i deres verdens-
bilde. Mange trekker vidløftige linjer bakover 
i tid. De historiske forholdene kan være reelle 
nok, men fortolkes gjerne i et ytterst ensidig 
lys slik at de kan brukes for å unnskylde 
og rettferdiggjøre ekstreme synspunkter 
og handlinger i dagens samfunn. Historisk 
begrunnes frykten for og hatet mot islam og 
muslimer gjerne i middelalderen, intet min-
dre, og negative fremstillinger om muslimer 
som ble smidd sammen på denne tiden, bru-
kes stadig for å forklare dagens frykt og hat.
Det handler imidlertid også om nær historie, 

som revolusjonen i Iran; uroen i etterkant av 
utgivelsen av Salman Rushdies bok «Sata-
niske Vers» og attentatforsøket mot William 
Nygaard i Oslo; for ikke å utelate den ster-
keste faktoren de senere årene, nemlig terror-
angrepene mot USA 11. september 2001. Alt 
dette er brikker i puslespillet som er med på 
å sette opp islam som hovedfiende for «oss». 
En annen faktor er selvsagt Sovjetunionens 
fall og det man kan se som behovet for et 
nytt fiendebilde.

«Islamofobi» og «muslimhat»
Hva er det så vi snakker om når vi snakker 
om «islamofobi»? Vi vil her bruke begrepet 
«anti-islam» om den overordnede størrelsen 
som omfatter alle som på en eller annen 
måte er skeptiske til islam. Vi vil her bruke 
begrepene «islamofob» og «muslimhater» om 
de som går over den (ofte flytende) grensen 
mellom saklig religionskritikk på den ene 
siden og fordomsfull og hatefull retorikk på 
den andre, og som her betraktes som høy-
reekstreme. Vi vil bruke «islamkritisk» om 
den legitime kritikken av islam, det vil si den 
kritikken som godt kan være sterk og spisset, 
men som generelt ikke er av en fordomsfull 
karakter. Dermed har vi også stadfestet det 
åpenbare: Det er naturligvis ikke slik at en-
hver som er skeptisk til islam, automatisk er 
en rasist eller høyreekstremist.

Problemet er videre todelt. Enkelte kriti-
kere av islamofobi er altfor rause med bruken 
av begrepet. De kan bruke «islamofob» om 
enhver islamkritiker, noe som er feil mot den 
som beskyldes og samtidig med på å vanne 
ut begrepet. Samtidig er det naturligvis slik 
at de aller fleste som faktisk er islamofobe, 
gjerne vil prøve å pynte på fernissen og 
fremstille seg simpelthen som islamkritikere, 
ettersom dette oppfattes som mer legitimt. 
Lederen i Stopp Islamiseringen av Norge 
(SIAN), Arne Tumyr, bedyrer eksempelvis 
at han ikke er islamofob, samtidig som han 

«Årsakene som ligger bak hatet kan være 
mange. For noen handler det om frykten 

for det ukjente, opplevelsen av det fremmedar-
tede som noe grunnleggende uhåndterbart og 
uforutsigbart og dermed farlig. 
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innstendig advarer mot at islam – som han 
sammenligner med nazismen – kommer til 
å ta over det norske samfunnet hvis vi ikke 
står imotv.

Spesielt i etterkant av terrorangrepene 
11. september har mange følt at xenofobisk 
tankegods som man ikke kunne fremme 
tidligere, nå er langt mer stuerent, bare det 
pakkes inn i en språkdrakt hvor man snak-
ker om islam og muslimer. I enkelte tilfeller 
er dette faktisk en uttalt og bevisst strategi. 
Et eksempel er lederen i det høyreekstreme 
British National Parti (BNP) Nick Griffin, 
som i et møte med American Friends of the 
BNP kunne fortelle at begreper som «hvitt 
herredømme» og «rasekrig» ikke burde 
brukes fordi de gjorde budskapet mindre 
salgbart. Istedenfor raserenhet snakket 
man om «identitet», og islam pekes ut som 
hovedfiende fordi man tror det er her man 
kan lykkesvi. At det er hvitt «herredømme» 
og «rasekrig» Griffin virkelig er ute etter, er 
nokså åpenbart.

Forholdet mellom de ulike størrelsene 
er forsøkt illustrert i figuren under (Fig 1). 
Dette er en modell over høyreekstremisme, 
hvor vi ser 1) den store størrelsen rasisme, 2) 
nynazisme / antisemittisme som en delstør-
relse av dette, og 3) anti-islam som en delvis 
overlappende del av dette. 

Her er det viktig å forstå at denne figuren 
kun illustrerer høyreekstremisme. Man fin-
ner selvsagt ulike nivåer av rasisme, antise-
mittisme og islamofobi i storsamfunnet ellers 
også, utenfor de høyreekstreme miljøene. All 
islamofobi, antisemittisme og rasisme er med 
andre ord ikke høyreekstremisme, uten at 
det er mindre problematisk av den grunn. 

Mange opplever beskyldninger om ra-
sisme som et stigma, og foretrekker derfor å 
bruke «religionskritikk» som beskrivelse for 
hva de bedriver. Graver man litt i holdnin-
gene, er det imidlertid ikke vanskelig å finne 
rent rasistisk, høyreekstremt gods hos flere 
av disse. Dette gjelder også Anders Behring 
Breivik og mannen som er hans store for-
bilde, Peder Are Nøstvold Jensen, mer kjent 
under sitt pseudonym «Fjordman». Jensen 
omtaler eksempelvis USA som «Det anti-
hvite imperiet», og han anklager Hollywood 
m.fl. for å fremme «genetisk kommunisme», 
mens hvite utsettes for «etnisk rensning».vii

Men selv de høyreekstreme som kun er 
islamofobe, kan med rette betraktes som 
rasistiske. Mange vil sterkt bestride en slik 
kategorisering, og insistere på en snever 
definisjon av «rasisme»: Siden muslimer ikke 
er en «rase», betyr hat mot muslimer ikke 
at man er rasist. Dette er imidlertid ikke i 
tråd med den internasjonale forskningen på 

området, hvor man allerede på 
80-tallet så at rasismen endret 
karakter, slik at fokus dels ble 
skiftet fra hudfarge. Kulturell 
og religiøs rasisme er deler av 
denne «nyrasismen».viii

En så snever tilnærming 
er heller ikke i tråd med de 
historiske erfaringene. Heller 
ikke antisemittismen er rent 
biologisk, men omhandler også 
i stor grad religiøse/kulturelle 
og politiske fordommer. Et 
eksempel på det siste er teorien 
om en verdensomspennende 

Modell over høyre-
ekstremisme (Fig. 1)
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jødisk konspirasjon. Et eksempel på det før-
ste er kosherdebatten i Stortinget i 1929. Jens 
Hundseid, leder for Bondepartiet (dagens 
Senterpartiet), senere statsminister og atter 
senere medlem av Nasjonal Samling, uttalte: 
«Vi har ikke invitert jødene hit til landet og 
vi har ingen forpliktelser til å skaffe jødene 
dyr til deres religiøse orgier».

Det er også nærliggende å se hen til 
FNs rasediskrimineringskonvensjon, som 
definerer «rasediskriminering» som «enhver 
forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenk-
ning eller begunstigelse på grunn av rase, 
hudfarge, avstamning eller nasjonal eller 
etnisk opprinnelse...». Noe av det som kan 
definere «etnisk opprinnelse», er nettopp 
religion og kultur, sammen med blant annet 
genetisk opphav. Det kan åpenbart hevdes at 
begrepet «rasisme» har en ordlyd som peker 
for entydig i retning av «rase» og dermed 
biologiske forhold; det endrer imidlertid ikke 
på at de fenomen opp igjennom historien 
som man normalt har betegnet med dette 
begrepet, også inneholder ikke-biologiske 
forhold, eller at også det internasjonale lov-
verket peker videre i sin definisjon enn det 
rent biologiske.

Nynazisme
Nynazisme er en politisk ideologi og kul-
tur som blant annet bygger på den tyske 
nasjonalsosialismen, med sin opprinnelse 
på 1920-tallet. Nynazismen har ofte hatt 
en appell hos og trukket til seg kulturen 
fra gjengkriminaliteten, og har vært særlig 
beryktet for voldshandlinger og for å lokke 
til seg rotløse ungdommer. Nynazistene byg-
ger på en nasjonalistisk, rasistisk, autoritær 
og voldsforherligende ideologi. Deres kamp 
sees som del av en «rasekrig», hvor man i 
tillegg til innvandrere også betrakter jøder, 
homofile, muslimer, kommunister og såkalt 
«antirasistisk ungdom» som fiender som skal 
angripes.

Det positive synet på Holocaust går gjerne 
hånd i hånd med Holocaust-fornektere og 
såkalte historierevisjonister. To fremtre-
dende ideologer i denne bevegelsen har siden 
1980-tallet vært den britiske forfatteren Da-
vid Irving og tyskeren Ernst Zündel. Ønsket 
om å utrydde jøder går dermed hos mange 
nynazister sammen med en fornektelse av at 
nazistene gikk langt i å gjøre akkurat det.

Bevegelsen har en rekke sektpregede ut-
trykk og symboler, herunder de såkalte «14 
ord», formulert av David Lane, en ame-
rikansk rasistleder: «We must secure the 
existence of our people and a future for white 
children», på norsk: «Vi må sikre eksisten-
sen til vårt folk og en fremtid for våre hvite 
barn».ix

Konspirasjonsteorier
Nynazismen har sine egne, fullt utviklede 
konspirasjonsteorier. Zionist Occupation 
Government (ZOG) eller Jewish Occupation 
Government (JOG) er en nynazistisk konspi-
rasjonsteori som hevder at det internasjonale 
jødiske okkupasjonsregimet, som blant annet 
ledelsen i FN, USA og Israel er støttespillere 
av, planlegger totalt verdensherredømme. 
Målet til ZOG skal kort sagt være å spre per-
versjon, ondskap og ødeleggelse. De omtales 
blant annet på hjemmesiden til den norske, 
nynazistiske organisasjonen Vigrid.

Antisemittisme
Antisemittiske holdninger har stadig gro-
bunn i det norske samfunnet. Dette ser vi 
blant annet dokumentert i en rapport fra 
analysebyrået Perduco (juni 2011). Hvert 
tredje jødiske barn i Oslo-skolen forteller 
her at de har opplevd jødehets minst 2-3 
ganger hver måned. Selv om høyreekstreme 
organisasjoner tuftet på antisemittisme, som 
Vigrid, er svært svake, gir det grunn til be-
kymring for at vi stadig ikke har klart å riste 
av oss denne stygge historiske arven.

«Mange opplever beskyldninger om rasis-
me som et stigma, og foretrekker derfor 

å bruke «religionskritikk» som beskrivelse for 
hva de bedriver. Graver man litt i holdningene, 
er det imidlertid ikke vanskelig å finne rent ra-
sistisk, høyreekstremt gods hos flere av disse. 
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Vi ser også at antisemittiske konspirasjons-
teorier får et nytt liv. Antisemittisme, også 
av konspirasjonsmessig karakter, gjenfinnes 
både i en del muslimske miljøer og innen den 
bredere befolkningen, inkludert i debattfel-
tene til flere aviser. Noe av det groveste vi 
har lest, var på Hegnar Online. Et eksempel 
er innlegget Et parasittfolks karakter (11. 
desember 2010):

«Jøder hater Jesus.

I private hjem hos jøder i USA kan man 
ha et bilde av Jesus over toalettskålen for 
å kunne spytte eller urinere på mannen og 
få utløp for sitt intense hat mot de hvite 
kristne og deres religion. Samtidig eier de 
bankvesenet, jøder eier selv den amerikan-
ske sentralbanken FED og kan trykke opp 
dollar når de vil uten å spørre noen, de 
eier mediene og de styrer all politikk i lan-
det – med kun 3% av befolkningen.(…) For 
en jøde gjelder det om å samle rikdom og 
makt I DETTE LIVET og å klare å snyte 
eller lure noen ses på som høyverdig kultur 
blant semitter.

(…)

Ingen står på barrikadene mot alt vondt, 
er mer demokratiske og er mer edle enn 
jøder – til man har manipulert seg i 
posisjon. Da starter arbeidet med å sette 
folk opp mot hverandre slik at man kan 
fremtre som de mest fornuftige og kompro-
missvillige mot ekstreme synspunkter på 
begge sider. I Norge er jøden Einar Dørum 
et godt eksempel.»

Fra to andre innlegg, som viser nettopp det 
konspiratoriske innholdet:

«Gjennom ledelsen av Den Europeiske 
Sentralbanken kontrollerer og disponerer 
den jødiske ledelsen alle de 27 EU-lands 
banker.»

«Den jødiske Rothschildfamilien kontrolle-
rer den amerikanske sentralbanken, FED, 
da denne ble opprettet og eies av Bank of 
England.»

Flere innlegg på Hegnar Online har en 
ekstremt grov, rasistisk språkbruk, rettet 
både mot jøder og andre, som vi velger ikke å 
gjengi her.

Utbredelse
I Norge har de nynazistiske miljøene vært 
små, eksempelvis sammenlignet med grup-
peringer i Sverige. Norske nynazister har 
likevel gjort seg bemerket med flere aksjoner 
og voldshandlinger. Nynazister står også for 
det aller meste av terroren som har vært på 
norsk jord frem til 22. juli, inkludert flere 
bombeattentat og flere drap.

En del nynazister har prøvd å ta opp igjen 
den gamle norrøne religionen, såkalt åsatru. 
Dette gjelder blant annet den tidligere lede-
ren i organisasjonen Vigrid, Tore Tvedt. Det 
er samtidig viktig å understreke at langt fra 
alle åsatroende er nynazister.

Boot Boys
På Bøler var det et mindre, nynazistisk 
miljø kalt Boot Boys, som var aktive fra 
1994. Gruppen ble synlig i bydelen i årene 
som kom. Det var dette miljøet som stod 
bak drapet på Benjamin Hermansen i 2001. 
Drapet førte til massiv negativ oppmerksom-
het mot nynazistmiljøet. Sammen med tett 
oppfølging av politiet – et arbeid som startet 
allerede på slutten av 90-tallet – førte dette til 
at miljøet ble brutt opp.

Sent i 2010 fikk Antirasistisk Senter en 
del indikasjoner om bevegelser i enkelte av 
disse miljøene igjen, noe Senteret har gått ut 
og advart om. Dette betyr imidlertid ikke 
at det var en stor tilstrømning med mange 
nye medlemmer. Det som var den konkrete 
bekymringen, var en rekke «bevegelser» i de 

«Nynazister står også for det aller meste 
av terroren som har vært på norsk jord 

frem til 22. juli, inkludert flere bombeattentat 
og flere drap.
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gamle nynazistmiljøene med flere personer 
som begynte å bli aktive igjen.

Vi har så langt vært heldige med at norske 
nynazister har manglet en sterk og tydelig le-
derskikkelse som kan virke samlende. Dette 
behøver ikke vedvare. Selv om disse grup-
pene forblir svært svake, forblir det riktig å 
følge med på dem.

Vigrid
Vigrid er en høyreekstrem organisa-
sjon i den klassiske forstand, kjen-
netegnet ikke minst av grov antise-
mittisme og nazidyrking, og med 
norrøne innslag. På organisasjonens 
hjemmeside finner man eksempelvis:

•	 «Vigrid’s kamp er kampen for de 
14 Ord: Vi må sikre eksistensen 
til vårt folk og en fremtid for våre 
Hvite barn!»

•	 Hvordan man gjenkjenner en jøde.
•	 Vidkun Quislings taler.
•	 Teksten til «Zions vises protokol-

ler».
•	 Reklame for bøker som «Die 13. 

Panzer-Division».
•	 Mange norske flagg, mange hvite 

barn, og en giljotine.
Grunnleggeren av Vigrid, Tore 
Tvedt, er tidligere dømt for grove, 
antisemittiske uttalelser, hvor han 
blant annet tok til orde for å «renske 
ut» jødene. Vigrid er slik sett den 
etablerte organisasjonen som graver 
dypest i historiens bunnslam. Det er 
i sum vanskelig å se for seg at Vigrid 
vil ha særlig mye større rekrutte-
ringspotensial i årene som kommer 
enn i årene som har vært. De er av 
interesse kun for en liten klikk som 
ønsker å leve i en alternativ virkelig-
het, en slags virtuell nazi-landsby fra 
40-tallet.

Slavisk Union
Den russiske nynazistgrupperingen Slavisk 
Union forsøker også å etablere seg i Norge. 
Dette blir et av de viktigste miljøene å følge 
med på i tiden fremover. De ble fordrevet fra 
et tatoveringssted Oslo i 2011 etter innsats 
fra Blitz-miljøet (blant annet støydemon-
strasjoner), men har siden hatt aktiviteter 
i Tønsberg.x Det er grunn til å mistenke at 
Slavisk Union driver våpentrening i Norge.

Thorgrim Bredesen i 
Vigrid under en skolede-
batt i Drammenshallen 
31. august 2009. Dram-
men videregående skole 
skjerpet sikkerheten 
og hadde politi i salen 
under denne første 
skoledebatten med den 
høyreekstreme organi-
sasjonen.  
Foto: NTB scanpix
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Fra siste halvdel av 1980-tallet ble motstand 
mot innvandring gradvis den samlende 
saken på ytterste høyre fløy. Folkebevegelsen 
mot innvandring (FMI), Organisasjonen 
Stopp innvandringen, Fedrelandspartiet og 
Hvit valgallianse hadde dette som viktigste 
eller eneste sak.

Senere har vi sett en forvitring av de 
overnevnte organisasjonene, og siste parti 
som gikk ut av politikken, er høyreekstreme 
Norgespatriotene. En rekke av disse kreftene 
har dog samlet seg i Demokratene, et parti 
som har tiltrukket seg en rekke politikere 
som ble kastet ut av FrP fordi de ble sett på 
som for ekstreme. Partiet ble stiftet i august 
2002. I tillegg til tidligere FrP-medlemmer 
har partiet også tiltrukket seg enkeltpersoner 
fra Ap, Sv, H og V. Demokratene beveger seg 
i krysningspunktet mellom ekstremnasjona-
lisme, fremmedfiendtlighet og islamofobi, og 
kan betegnes som et høyreekstremt parti.

Demokratene fikk mye negativ oppmerk-
somhet i forkant av valget i 2011 grunnet 
noe som kunne tolkes som drapsplaner mot 
sentrale politikere fra to av deres medlem-
mer, Håvar Krane og Kaspar Birkeland, som 
var ordførerkandidater for Demokratene 
i henholdsvis Kristiansund og Ålesund. I 
februar møttes de under en SIAN-samling, 

og TV2 fikk tak i skjulte 
lydopptak av en samtale de 
hadde med to andre personer 
i en hotellbar etter møtet. Der 
gir Krane uttrykk for et ønske 
om å ta livet av ett av regje-
ringsmedlemmene, utenriks-
minister Jonas Gahr Støre, 
eller helst hele regjeringskol-
legiet. Krane forsøkte å trekke 
seg som ordførerkandidat 
da dette ble kjent, men det 
var for tett opp til valget til 
at valglistene kunne endres. 
Birkeland nektet på sin side 
å ha hørt eller huske noe fra 

denne samtalen. Han har imidlertid uttrykt 
seg i lignende vendinger også ved andre 
anledninger, blant annet gjentatt omtale av 
Jonas Gahr Støre som «sviker» og «qvisling» 
(riktignok stavet feil). Hverken Krane eller 
Birkeland ble valgt inn.

Demokratene har også tidligere markert 
seg med en svært ensidig politisk tilnærming 
til norske muslimer. Partiet har blant annet 
tatt til orde for å stenge alle moskeer i Nor-
gexi, frata muslimske trossamfunn medlems-
støttexii, forby minareterxiii, nekte muslimer å 
kunne starte privatskolerxiv og forby musli-
menes hellige bok Koranen. Her er de på linje 
med høyreradikale partier i andre land. En 
representant har også tatt til orde for å forby 
islam som sådan. En annen representant 
trakk seg etter at han på Facebook skrev om 
å ta livet av hundrevis av muslimer. Han skal 
ha vært beruset da han skrev dette. På et tid-
ligere årsmøte har man også lekt «krig» med 
paintball, hvor man delte seg opp i muslimer 
og ikke-muslimer. I etterkant mante partiet 
til ettertanke fordi «muslimene» vant «kri-
gen».

Det kan være lett å avfeie Demokratene 
som tullete, men det er verdt å merke seg at 
de stilte til valg i 17 fylker og 29 kommuner 

«Ren» rasisme og høyreekstremisme:  
Fra FMI til Demokratene

Arne Myrdal på  
Youngstorget i 1991 

hvor 10.000 antirasister 
vender ham ryggen.

Froto: Antirasistisk  
Senters arkiv.



15

ved fylke- og kommunevalget i 2011, og fikk 
valgt inn en representant i fylkestinget i 
Vest-Agder, og ble representert i fem kom-
munestyrer med totalt 8 representanter. 
Partiet ledes av den tidligere stortingspoliti-
ker og nestformannen for FrP, Vidar Kleppe. 
Kleppe er valgt inn i Vest-Agder fylkesting 
og Kristiansand bystyre, men har ikke greid 
å komme inn på Stortinget igjen etter at han 
forlot FrP.

Vi har også sett forsøk fra noen kristne 
miljøer på å spille på innvandrings- og islam-
frykt. Disse har forsøkt å samle seg i mindre 
partier, blant annet Kristent Samlingsparti, 
men har aldri fått så mye oppslutning. Kris-
tent Samlingsparti er slik sett det største av 
flere nokså ubetydelige, små partier.

Særtilfelle: FrP
Innvandringsmotstand er også en sentral del 
av programmet og retorikken til FrP, som 
best kan klassifiseres som et høyrepopulis-
tisk parti. Partiets opprinnelse var riktignok 
rasistisk i en langt større grad enn mange nå 
husker, med forbindelser til apartheidregimet 
i Sør-Afrika.1 Det er ingen tvil om at FrP har 
utviklet seg mye siden den gang. Tradisjonelt 
rasistiske uttalelser slås normalt ned på, og 
en rekke medlemmer som ikke har innrettet 
seg, har blitt ekskludert og i stor grad blitt 
samlet opp av Demokratene.

Dessverre har partiet imidlertid beholdt 
et ofte negativt syn på etniske minoriteter, og 
de fortsetter å bruke dette nokså systematisk 
for å appellere til velgere, gjerne med et opp-
sving i skandaliserende retorikk i forkant av 
valg. Enkeltmedlemmer – inkludert partile-
derne – beveger seg også nokså rutinemessig 
på grensen mot uttalelser som kan klassifi-
seres som fremmedfiendtlige eller rasistiske. 
Partiets gjentatte advarsel mot «snikislami-
sering», deretter simpelthen mot «islamise-
ring», er et eksempel på en type retorikk som 
åpenbart er egnet til å fremmane et skrem-

mebilde av norske og europeiske muslimer.
Det synes likevel ikke riktig å betegne FrP 
som et høyreradikalt parti. FrP deler en del 
kjennetegn med høyreradikale partier i an-
dre land, men det er også relevante forskjel-
ler. Partiets mistenkeliggjørende syn på mus-
limer er ikke på langt nær så unyansert som 
det man finner i partier i andre land. FrP 
respekterer også i stor grad religionsfriheten, 
blant annet ved at de ikke har gått inn for å 
forby minareter eller Koranen, til forskjell fra 
de åpenbart høyreradikale partiene i andre 
land. Dette plasserer FrP dels i en særstil-
ling: Det er et parti som flørter med både 
innvandrerskepsis generelt og islamofobi 
spesielt, samtidig som de stort sett styrer klar 
av europeiske partier med en mer hardcore 
høyreradikal agenda.

Det er en pågående diskusjon om tilstede-
værelsen av et stort FrP er forklaringen på at 
vi ikke har et større høyreekstremt/fascistisk 
parti i Norge i dag. Partiets tidligere formann 
Carl I. Hagen har selv ved en anledning 
uttalt – til et publikum bestående av asylak-
tivister/antirasister – at uten ham ville man 
hatt noe enda verre.xv

De islamofobe
De islamofobe vil i denne rapporten få noe 
mer dekning enn de andre to gruppene. Det 
er et begrep som også er litt mer uklart enn 
de to andre. Årsaken til dette er først og 
fremst at islamofobi er et nytt begrep i den 
bredere samfunnsdebatten, og i motsetning 
til begrep som «nynazisme» og «rasisme» 
ikke like klart definert.

Ulike mennesker fyller begrepet med 
ulikt innhold, og det vanskeliggjør dialog og 
debatt og er egnet til å skape en rekke misfor-
ståelser. En rekke andre begreper er forsøkt 
lansert: muslimfobi, muslimhat, muslim-hat, 
kontra-jihad etc. Hvert av dem kommer 
imidlertid med sine egne styrker og svakhe-
ter.2 «Muslimhat» har vi i rapporten brukt 

«Det kan være lett å avfeie Demokratene 
som tullete, men det er verdt å merke seg 

at de stilte til valg i 17 fylker og 29 kommuner 
ved fylkes- og kommunevalget i 2011, og fikk 
valgt inn en representant i fylkestinget i Vest-
Agder, og ble representert i fem kommunesty-
rer med totalt 8 representanter. 

1   FrP skal på et tidlig tids-
punkt ha mottatt valgkamp-
støtte fra apartheidregimet, 
som så partiet som en alliert; 
det var ved hjelp av denne 
støtten at partiet kom inn på 
Stortinget. Partiets grunnleg-
ger Anders Lange var også 
tydelig i sin støtte til raseskil-
lepolitikken, med uttalelser 
som «Alle som går inn for sort 
flertallsstyre i Syd-Afrika er 
forrædere av den hvite rase». 
(«Hundeavisen», 16. april 
1963.)

2  «Kontra-jihad» er eksempel-
vis problematisk fordi det fak-
tisk tar høyreekstremistenes 
eget syn som utgangspunkt, 
nemlig at de simpelthen er 
motstandere av jihadisme.
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for å illustrere den mer ekstreme formen, 
fordi en sammenblanding ender opp med 
at vi ikke har begreper som kan beskrive de 
ekstreme synspunktene separat fra andre.

Etter hvert som forskning på islamskep-
sisen kommer lenger, vil definisjonene bli 
skarpere og bedre, og meningsinnholdet hos 
ulike aktører vil nærme seg hverandre. Inntil 
videre vil vi her benytte oss av dette begre-
pet med en anerkjennelse av de innebygde 
svakhetene. 

En annen grunn til at vi vil bruke mer 
plass på de islamofobe, er at det i dag er 
en større gruppe med flere internasjonale 
forbindelser enn de klassiske rasistiske eller 
nynazisiske miljøene. I tillegg er det dette 
med skillelinjene mot den legitime kritikken 
som gjør at vurderingene blir både viktige og 
vanskelige.

Begrepet «islamofobi» har blitt forsøkt 
diskreditert som en sykeliggjøring av mot-
parten, ved at man klassifiserer det som en 
lidelse. Mange som hevder dette, vil imidler-
tid ikke se på begreper som «xenofobi» eller 
«homofobi» som problematiske. Overanalyse 
av ordenes rotbetydning er generelt en lite 
fruktbar øvelse. Islamofobi benyttes i dag 
om islam- og muslimhat, hverken mer eller 
mindre.

En parallell til dette ser vi i diskusjonen 
om antisemittisme, hvor enkelte arabere vil 
hevde at de ikke kan være antisemitter fordi 
de selv er et semittisk folkeslag, men heller 
vil bruke «antisemittisme» som et stempel 
på de som er uenige med dem eller kommer 
med kritikk av dem. Dette er riktig nok rent 
semantisk; det er dette begrepet «antisemit-
tisme» rent teknisk betyr, og arabere er et 
semittisk folkeslag. Imidlertid er det slik at 
begrepet ikke oppstod i et vakuum, og har 
blitt brukt i lang tid om hat mot jøder. Derfor 
er det nettopp dèt dette begrepet brukes om.

En liten kuriositet: I en rekke debatter har 
det vært fremmet påstander om at begre-

pet «islamofobi» ble lansert av det iranske 
regimet i etterkant av revolusjonen i 1979. 
Dette stemmer imidlertid ikke. Påstanden 
ble grundig tilbakevist av forskerne Sindre 
Bangstad og Cora Alexa Døving på «Nye 
meninger» hos Dagsavisen. De viser til hvor 
myten oppstod, samt en rekke kilder som 
viser til at dette er feil. «Islamofob» er ikke 
et begrep brukt av regimet i Iran, men det er 
brukt tidligst i to verk om fransk kolonial-
styre i Vest-Afrika ifra 1910.xvi

Islamkritikk vs islamofobi
Er så islamkritikk i seg selv det samme som 
islamofobi, eller er islamkritikk i seg selv 
høyreekstremistisk? Svaret her er selvsagt 
nei. Men en del av det som bedrives under 
dekke av islamkritikk er islamofobi, og er 
høyreekstremistisk. 

The Runnymede Trust, en tenketank i 
Storbritannia som bekjemper rasisme og dis-
kriminering og arbeider for et multikulturelt 
og tolerant samfunn, har laget en liste over 
relevante faktorer som kan være en hjelp til å 
skille islamofobi fra islamkritikk. I rapporten 
«Islamophobia: A Challenge For Us All» fra 
1997 har de satt opp åtte ulike oppfatninger, 
hvor de for hver av disse angir det de kaller et 
åpent eller lukket syn på islam. Det åpne sy-
net indikerer islamkritikk, mens det lukkede 
indikerer islamofobi. De åtte er:

1. Synet på «størrelsen» islam 
Det lukkede synet ser på islam som en 
enkel, monolittisk blokk. Islam er ifølge 
dette synet en statisk størrelse som ikke 
responderer på nye realiteter. Det åpne 
synet ser på islam som en kompleks 
størrelse med interne uenigheter og ut-
vikling.

2. Islam og «de andre» 
Det lukkede synet ser på islam som 
grunnleggende annerledes enn alle an-

«Er så islamkritikk i seg selv det samme som 
islamofobi, eller er islamkritikk i seg selv 

høyreekstremistisk? Svaret her er selvsagt nei.
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dre religioner og kulturer. Islam deler 
ifølge dette synet ikke verdier og mål 
med andre kulturer, muslimer påvirkes 
ikke av andre kulturer og påvirker hel-
ler ikke noen andre. Det åpne synet ser 
på islam som en del av verdens kulturer 
og religioner som har mange verdier og 
mål felles med andre, og som en religion 
som både påvirkes av og påvirker andre 
religioner og kulturer.

3. Verdimessige forhold  
Det lukkede synet ser på islam som min-
dre verdt enn vesten. Det åpne synet ser 
forskjellene, men ser ikke på islam som 
mindre verdt.

4. Synet på islam som fiende/venn 
Det lukkede synet viser frem islam som 
en fiende og ser verden gjennom briller 
som gjør all interaksjon til del av en «si-
vilisasjonskamp». Det åpne synet ser på 
islam og muslimer som mulige partnere 
mot felles problemstillinger.

5. Synet på islam i forholdet med andre 
Det lukkede synet er at islam blir sett på 
som kun en politisk ideologi som brukes 
for politiske og militære formål. Det 
åpne synet ser på islam som en genuin 
religion som praktiseres med ærlige 
hensikter av de som tror på den.

6. Synet på kritikk fra islam 
Det lukkede synet utelukker og avviser 
all kritikk fra muslimer. Det åpne synet 
er åpent for slik kritikk og legger til rette 
for debatt om dette.

7. Synet på diskriminering 
Det lukkede synet ser på diskriminering 
av muslimer som naturlig, og vil gjerne 
segregere muslimer fra resten av sam-
funnet. Det åpne synet gjør ikke at man 
nødvendigvis er enig med muslimer i ett 
og alt, men man lar ikke uenigheter stå 
i veien for en kamp mot diskriminering 
og utestengelse.

8. Synet på islamofobi 
Islamofobi presenteres i det lukkede sy-
net på islam som naturlig og riktig. Det 
åpne synet ser med kritiske blikk også 
på anklagene og kritikken mot islam og 
muslimer. 

Dette er selvsagt ikke et presist nok verktøy, 
men det gir oss noe å arbeide ut fra. 

Organisert islamofobi og muslim-
hat i Norge per 2011
Som nevnt tidligere er det flere grupper som 
beveger seg i dette ideologiske området. Vi 
ser også en internasjonalisering av disse 
gruppene. I tillegg til partiet Demokratene, 
som nevnt ovenfor, er det to organisasjoner 
som er nokså sentrale i denne sammenhen-
gen: «Norwegian Defence League» (NDL), 
eller Norsk forsvarsallianse, og den tidligere 
nevnte «Stopp islamiseringen av Norge» 
(SIAN).

Norwegian Defence League (NDL)
NDL kom opp som en norsk variant av den 
voldelige og fascistiske engelske organisa-
sjonen English Defence League (EDL). NDL 
betegner seg endog til tider som den norske 
avdelingen av EDL. Det skal riktignok sies 
at tross problematisk retorikk, kan det tyde 
på at det er en intern resistens mot bruk av 
vold, og direkte rasisme blir i noe grad slått 
ned på. Den mest prominente lederskik-
kelsen har inntil nylig vært Ronny Alte fra 
Tønsberg, som inntil 19. april 2012 fungerte 
som talsmann. Etter interne stridigheter om 
hvordan NDL skulle forholde seg til rettsa-
ken mot Breivik trakk Alte seg fra vervet og 
det etableres nå en ny ledergruppe. 

NDL påstår ofte selv at de kun er opptatt 
av muslimske ekstremister, og ikke muslimer 
generelt. Denne påstanden avsløres imidler-
tid som falsk av deres egen hjemmeside, hvor 
man kan lese at «NDL er imot det islamske 
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budskapet og islams menneskesyn!» Den 
avsløres også av at islam karakteriseres gjen-
nom et sterkt stigmatiserende språk, og av 
at inngangen til artikler om islam i verden 
blir fulgt med teksten «Islam er like uønsket 
uansett hvor i verden den befinner seg!»xvii

Det er litt uklart hvor og når NDL ble 
opprettet, men første gang navnet kommer 
ut i norsk offentlighet er i forbindelse med 
en demonstrasjon holdt av EDL i England 
på slutten av 2010. Flere nordmenn deltok, 
den eneste som står frem med navn er Remi 
Huseby fra Haugesund. 

Noe senere, i mars 2011, ble Lena Andre-
assen valgt som leder i NDL. Hun får med 
seg gratulasjoner postet på hjemmesiden 
blant annet fra overnevnte Håvard Krane, 
som i en periode før dette selv også hadde 
vært leder i NDL. Den andre politikeren fra 
Demokratene, Birkeland, har nektet for å 
være medlem av NDL, men er til tider svært 
aktiv på organisasjonens Facebook-side med 
en knallhard retorikk hvor politiske mot-
standere blir erklært «quislinger» over en lav 
sko.3

Ifølge Andreassen selv brukte hun den 
første tiden til å luke ut nazister og andre 
ekstremister som hadde blitt lokket til å 

bli medlemmer, 
en prosess hvor 
hun inngikk i et 
samarbeid med 
politiet.xviii

Anders 
Behring Breivik 
skal også ha vært 
et av medlemmene 
i organisasjonen, 
og ifølge Andreas-
sen en av de som 
ble kastet ut. Or-
ganisasjonen vars-
let en demonstra-
sjon ved Akershus 
festning 9. april 
2011, hvor oppmø-

tet ble meget lavt med ca. ti demonstranter 
og et mange ganger større pressekorps og 
politikorps.xix Andreassen ble deretter kastet 
som leder, og i den nåværende ledelsen skal 
EDL ha en mye sterkere kontroll. Andreas-
sen hevder i ettertid å ha blitt kidnappet og 
holdt gissel av EDL, og hun har tatt avstand 
fra NDL, som hun nå ser på som rasister og 
høyreekstreme.xx

Stopp islamiseringen av Norge 
(SIAN)
SIAN har en lengre historie enn NDL med 
start i bevegelsen Aksjonskomiteen mot bøn-
nerop fra våren 2000. Den 11. september 2000 
skiftet foreningen navn til Forum mot islami-
sering (FOMI). I 2008 endret foreningen navn 
til SIAN, en navneendring som ble sett i sam-
menheng med at det har dukket opp en rekke 
andre «Stopp islamiseringen» -bevegelser i 
andre vestlige land. Tidligere var en sentral 
person her Jarle Synnevåg, en tidligere forsker 
ved Forsvarets Forskningsinstitutt som måtte 
slutte i jobben sin på grunn av sterkt islamo-
fobiske og rasistiske tekster han publiserte på 
nettet, inkludert en retorikk hvor muslimer 

3 En mer kjent person som 
har uttrykt støtte til NDL, er 

Hanne Nabintu Herland, som 
på NDLs hjemmeside takkes 

for «gode ord». Lena Andreas-
sen skal ha fått følgende 

oppmuntrende melding fra 
Herland: «Ta deg overhode 

ikke nær av hva mediene 
skriver. Hev deg over det en 
gang for alle! Vær saklig og 

redelig i møte med usaklighet 
og uredelighet.»

Norwegian Defence 
League (NDL) med det 
norske flagget i Århus 

31. mars 2012 da euro-
peiske Defence Leagues 

samlet seg i byen. NDL 
deltok med en delega-

sjon på omkring 40. De-
monstrasjonen ble møtt 

av 5000 antirasister.
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ble omtalt som «perverse skadedyr». Han har 
også uttalt at den eneste gode muslimen er 
en død muslim. Synnevåg var blant annet en 
av initiatiativtagerne til og leder av FOMI. 
Nåværende leder i SIAN er Arne Tumyr fra 
Kristiansand.

Synnevåg stod bak bloggen «AntiJihad 
Norge», en av de verste muslimhatende blog-
gene på norsk, og som ble lagt ned i etter-
kant av terrorangrepet 22/7. Bare dager før 
angrepet ble det lagt ut artikler på bloggen 
som sammenlignet drap på politimenn i dag 
med motstandskampen mot tysk okkupasjon 
gjennom likvideringen av polititjenestemenn 
som gikk tyskernes ærend. Bloggen har også 
publisert kalkyler som er ment å vise at drap 
på somaliere ville lønne seg økonomisk.
SIAN har nylig markert seg 
med et fiktivt intervju hvor 
man skal få et innsyn i en 
muslimsk forbryters tanke-
liv. Dette brukes for å piske 
opp stemningen internt blant 
annet på egne Facebook-
sider, hvor en rekke personer 
ikke engang synes å forstå at 
intervjuet er fiktivt.

I etterkant av at den 
rettspsykiatriske rapporten 
erklærte Anders Berhring 
Breivik for utilregnelig, har 
SIAN erklært dette som en 
seier for seg selv, og bruker 
dette for å avvise all kritikk 
av sine standpunkter fordi, 
som de skriver på sin hjem-
meside: «Når Anders Behring 
Breivik handlet som han 
gjorde var det fordi han var 
og er syk i hodet sitt … de 
islam-kritiske nettstedene 
og SIAN i realiteten så langt 
fritas for beskyldningene 
om at disse miljøene er ”det 
bakenforliggende teppet” 

for Breiviks onde gjerninger.»xxi Til tross for 
avstandstaken til Anders Behring Breivik har 
SIAN gått langt i å forsvare tidligere nevnte 
Nøstvold på sine sider, og står tydelig inne for 
de samme standpunktene.xxii Arne Tumyr har 
også gitt uttrykk for at Arbeiderpartiet bærer 
en del av ansvaret for terrorhandlingene gjen-
nom den innvandringspolitikken de har ført.

Organisasjonen har også markert seg med 
å sende ut brosjyrer med voldsomme påstan-
der som presenteres som fakta, deriblant en 
rekke standpunkter i forhold til beregninger 
på den muslimske befolkningen med blant 
annet et muslimsk flertall i Oslo i 2026, hvor 
forskere i SSB som har gått gjennom tallene 
mener at SIAN fører folk bak lyset.xxiii SIAN 
hevder på sin side å ha kvalitetssikrede tall fra 

«SIAN har nylig markert seg med et fiktivt 
intervju hvor man skal få et innsyn i en 

muslimsk forbryters tankeliv. Dette brukes for 
å piske opp stemningen internt blant annet på 
egne Facebook-sider, hvor en rekke personer 
ikke engang synes å forstå at intervjuet er fik-
tivt. 

Arne Tumyr, som er 
leder for Stopp Islamise-
ringen av Norge (SIAN), 
under en motdemon-
strasjon i forbindelse 
med en markering mot 
muslimhets i Norge.   
Foto: NTB scanpix
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den islam- og innvandringskritiske tenke-
tanken Human Rights Service (HRS) – som 
heller ikke støtter SIANs tolkning av tallene 
og har truet med rettssak mot misbruket av 
tallene.xxiv 

Til grunn for SIANs verdensforståelse 
ligger en sterk grad av konspirasjonstenkning 
hvor alt de ser som negativt, er en del av en 
muslimsk plan eller muslimers handlinger. 
Enkelthendelser blåses opp og smøres utover 
for å representere alle som har noe med islam 
å gjøre. Presisjonen er ofte liten allerede i 
utgangspunktet. Et enkelt eksempel er «nisse-
luesaken» fra Drammen, hvor man i en skole-
klasse bestemte seg for å ikke kalle julefesten 
for «julefest», men «vintermarkering». I 
etterkant med mye bråk og støy har det kom-
met frem at det ikke var noe som handlet om 
muslimer, men en norsk religiøs minoritet 
som ikke feiret jul. Dette hindrer ikke SIAN i 
å slå opp følgende: «Ingen kan arrangere kris-
ten julemarkering i Oslo-skoler der de fleste 
elevene er muslimer. Ordet juleavslutning er 
byttet ut med  «vintermarkering».» Enda mer 
bekymringsfull er inngangen til artikkelen:

Hallo politikere, femtekolonnister på 
Arkivet i Kristiansand og andre medlø-
pere – nå er dere vel fornøyde – for nå 
krever multikulturalismen slutt på kristen 
førjulsfeiring  i norske skoler! Nå er det 
forbud mot å ha nisseluer – enda det ikke 
er noe kristen symbolikk ved nissefar – 
snarere tvert imot. Det er forbudt å gå i 
kirken som samlet skoleklasse, det er ikke 
tillatt å snakke og synge om ”en frelser er 
oss født i dag”. Hele førjulstradisjonen i 
norsk skole kastes på søppelhaugen. Inn 
kommer eimen fra Human-Etisk Forbund, 
Allah, Koranen, ”profeten” og Det muslim-
ske brorskap.xxv 

SIAN har, i tillegg til en lang rekke slike 
artikler og intervjuer av sin egen leder, også 
holdt en rekke demonstrasjoner og punkt-

markeringer, riktignok med få oppmøtte 
og ofte med større mengder antirasistiske 
ungdom i motdemonstrasjoner.

Vi ser dessuten stadige overlapp i perso-
ner som er aktive i SIAN og NDL og også 
Demokratene. 

document.no
Nettstedet document.no og Human Rights 
Service (HRS) har fått mye oppmerksomhet 
i etterkant av terrorangrepene 22. juli og har 
begge av enkelte blitt utpekt som høyreek-
streme knutepunkter. 

Document.no er et nettsted med sterk 
innvandrings- og islamkritisk tilnærming 
hvor også Breivik var aktiv. Imidlertid er det 
viktig å merke seg at han møtte motstand 
fra redaksjonen og til slutt kuttet forbindel-
sene til nettstedet. Til tider kan nettstedet 
legge seg tett opp til islamofobi og publisere 
islamofobiske teksterxxvi, men redaksjonen 
bak nettstedet har i stor grad prøvd å markere 
en grense omtrent der skillelinjene mellom 
islamkritikk og islamofobi går. Det betyr 
ikke at artiklene på nettstedet nødvendigvis 
er være seg saklige eller presise, men nettste-
det er seg bevisst noen viktige distinksjoner. 
Document.no er for mange det nærmeste 
man kommer en norsk intellektuell debatta-
rena for ytre høyre, men å stemple nettstedet 
som høyreekstremt eller ensidig islamofobt 
blir allikevel feil.

Human Rights Service (HRS)
HRS er en aktiv deltager i samfunnsdebat-
ten, spesielt rundt spørsmål som omhandler 
islam, innvandring og integrering. Hjem-
mesidene til HRS bærer preg av en nærmest 
manisk anti-islamsk besettelse. Det er nesten 
ikke mulig å tenke seg en (negativ) handling 
eller tale fra en muslim et sted i verden som 
ikke settes opp på siden. HRS tar ofte opp 
viktige tema i integreringsdebatten, men nor-

«HRS tar ofte opp viktige tema i integre-
ringsdebatten, men normalt fra et per-

spektiv preget av antimuslimsk retorikk, og når 
det gjelder debatten om islam er de en av lan-
dets viktigste bidragsytere til å spre teorier om 
islamsk overtagelse av Norge.



Hege Storhaug,  
Informasjonsleder,  
Human Right Service 
Foto: VG

4 I sin siste pamflett peker Ba-
wer også ut hvem han mener 
er de nye «quislingene». Det er 
her snakk om en landsforræ-
der-retorikk som man finner 
mye av hos blant annet NDL 
og SIAN.

malt fra et perspektiv preget av antimuslimsk 
retorikk, og når det gjelder debatten om islam 
er de en av landets viktigste bidragsytere til å 
spre teorier om islamsk overtagelse av Norge. 
Informasjonsleder Hege Storhaug har tatt av-
stand fra begrepet Eurabiaxxvii, men publiserer 
allikevel artikler om Eurabias grunnlegger og 
teorier som ligger helt opptil Eurabia-tanke-
gangen.xxviii

Man finner også andre elementer hos HRS 
som ligger tett opp til retorikken til SIAN og 
NDL. HRS publiserer blant annet hat-taler av 
Geert Wilders med innslag man normalt vil 
oppfatte som rasistiske. HRS har eksempelvis 
i beundrende ordelag publisert en tale hvor 
Wilders bruker andre verdenskrig som en 
referanseramme for muslimsk innvandring, 
varsler at London kommer til å bli «Lon-
donistan» og avslutter med «We shall never 
surrender». Dette er en type retorikk SIAN 
og NDL utvilsomt vil føle seg hjemme i. Mer 
enn det: Det slagordet som trolig gjentas oftest 
hos NDL, er nettopp «No surrender». Det er 
snakk om mer enn overfladiske likheter; det 
handler om en type militant retorikk som 
fremstår som svært betenkelig innen et frede-
lig, demokratisk samfunn.

Storhaug tegner også gjerne et svært ensi-
dig skremmebilde av muslimer. På spørsmål 
om hva som vil skje hvis 
muslimer kommer i 
flertall i Norge, er svaret 
entydig: «- Da vil Norge 
underlegges sharia, og 
muslimer vil, i tråd med 
sharia, bli herskerne, og 
andre religiøse grupper 
vil få dhimmi-status, altså 
at man får færre og andre 
lovmessige rettigheter og 
må betale en særskatt. Vi 
får altså et religionsfas-
cistisk og kjønnsfascistisk 
samfunn.»xxix

Muslimer fremstilles her som en kompakt 
størrelse, hvor et muslimsk flertall automatisk 
medfører intet mindre enn et fascistisk sam-
funn. Man kan også merke seg Storhaugs bruk 
av Bat Ye’ors «dhimmi»-begrep (jf. nedenfor). 
Storhaug har uttalt at hun ikke støtter Bat 
Ye’ors konspirasjonsteorier (Eurabia), men har 
altså tatt til seg vesentlige deler av Bat Ye’ors 
ideologi.

HRS har også et samarbeid med den ame-
rikanske forfatteren Bruce Bawer. Bawer, som 
tidligere var tilknyttet HRS som rådgiver, må 
sies å være blant de ledende internasjonalt på 
hatefull litteratur mot muslimer.4

Det er likevel enkelte relevante forskjeller 
mellom HRS og SIAN/NDL, blant annet ved 
at HRS faktisk fremstår som mer nyanserte. 
HRS anser eksempelvis ikke konsekvent at en-
hver muslim er et problem, selv om islam vur-
deres som en svært alvorlig trussel og frem-
stilles med stor ensidighet. I et møte hos Islam 
Net høsten 2011 har Storhaug eksempelvis 
uttalt at det er mange måter å være muslim på. 
Dette kan vitne om en gryende erkjennelse av 
at noen uttalelser har vært for ensidige. HRS 
tilhører således ikke de rene høyreekstreme 
miljøene i Norge selv om de går uvanlig langt 
i sin islamofobi, og utvilsomt må regnes som 
en sentral premissleverandør for disse.
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Terrorangrepene mot regjeringskvartalet 
og Utøya 22/7 oppstod ikke i et ideologisk 
tomrom. Det har vært mye fokus på grup-
peringer og personer som deler enkelte eller 
flere av synspunktene til terroristen, men 
man har i liten grad greid å sette fokus på 
selve synspunktene og ikke minst begrepsap-
paratet disse benytter seg av. Det kan være en 
viktig og nyttig øvelse å gjøre nettopp dette. 

I tillegg til å skape en del nyord, har man 
fylt gamle eller etablerte begreper med nytt 
innhold. Hensikten med gjennomgangen 
nedenfor er ikke å stemple eller beskylde 
noen, men å forstå begrepene som benyttes 
på den ytterste islamkritiske og konspira-
sjonsteoretiske fløyen. Disse begrepene kan 
nemlig gjøre det vanskelig for utenforstående 
å følge med på en del av retorikken.

Det er viktig å huske at alle «gode» kon-
spirasjonsteorier tar utgangspunkt i noe sant. 
Problemet kan illustreres med et enkelt bilde. 
Man har to punkter på et ark, disse skal så 
knyttes sammen. De fleste vil se at en linje 
fra den ene til den andre er en enkel, og lo-
gisk, sammenheng. Konspirasjonsteoretiker-
ne vil da gjerne tegne en innfløkt figur som 
også starter og slutter på samme punkter. 

Problemet er selvsagt at det ikke er noe 
logisk som fører en gjennom denne innfløkte 
figuren, det er heller et produkt av denne 
personens fantasi. Men påpekning av denne 
logiske fallgruven blir sett på som et forsøk 
på knebling, og bevis på at konspirasjonsteo-
rien er sann. 

Eurabia
Det mest sentrale begrepet å forstå, er ny-
ordet «Eurabia». Dette er en konspirasjons-
teori om en hemmelig plan hvor europeiske 
ledere under og etter oljekrisen på syttitallet 
skal ha solgt ut Europa til arabiske land, som 
vil overta Europa gjennom masseinnvand-
ring og barnefødsler. Begrepet, og konspira-
sjonsteorien bak det, ble lansert av Bat Ye’or 
(eller Gisèle Littmann, som hun egentlig 

heter) i en bok utgitt i 2005 og som nettopp 
bærer navnet «Eurabia«».xxx

Littman er en egyptisk jøde som flyt-
tet til England, og er gift med en engelsk 
historiker. Hennes første bøker handlet om 
ikke-muslimske minoriteter i muslimske 
(arabiske) land. Senere har hun gått over til 
å fokusere på den muslimske minoriteten i 
Vesten, hovedsakelig Europa. Mens hennes 
første bøker skal ha problematisert de reelle 
utfordringene minoriteter i en del arabiske 
land står overfor, har hun i de senere bøker 
gått lenger og lenger inn i de islamofobiske 
konspirasjonsteoriene.

Bat Ye’or er en sentral aktør og kilde for 
mange flere, deriblant den tidligere nevnte 
Nøstvold, den tidligere stortingspolitikeren 
fra Høyre Hallgrim Berg i hans bok/pamflett 
«Amerikabrevet», og den norsk-amerikanske 
forfatteren Bruce Bawer, som er kjent for bl.a. 
«While Europe Slept», «Surrender» og «The 
New Quislings».

Selv om hun selv neppe er klar over dette, 
er Siv Jensens begrep «snikislamisering» 
en litt mildere avart av dette. Vi ser også en 
holdning her hvor nær sagt enhver uttalelse 
fra enhver muslim blir gjort om til «muslim-
ske krav». 

Tankegangen ble også presentert i filmen 
«Frihet, likhet og det muslimske brorskap» 
av den norsk-irakiske forfatteren Walid 
al-Kubaisi. Filmen møtte stor motbør, blant 
annet for sin spekulative bruk av demografi i 
integreringsdiskusjonen.xxxi 

Dhimmitude
Et annet nyord, også fra Littman, er «dhim-
mitude». Ordet dhimmi er arabisk og ble 
benyttet om «de beskyttede» minoritetene 
som levde i det muslimske riket. Dhimmi-
tude representerer den overgivelsesstrategi 
som Littman beskylder europeiske og vest-
lige ledere for å stå for, siden de angivelig gir 
villig etter for urimelige muslimske krav.

Ideologi
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Jihad
Ordet «jihad» har en lang historie og blir 
av mange forstått som «hellig krig». I det 
islamofobe verdensbildet er dette en sentral 
del av muslimsk gjøren og laden, og man 
anser «hellig krig» som en genuin islamsk 
handling som iverksettes fra muslimenes side 
mot de vantro. Dette er faktuelt feil, noe som 
ofte har blitt påpekt fra muslimsk hold, men 
uten at begrepsbruken har endret seg. I islam 
eksisterer faktisk ikke begrepet «hellig krig». 

Snarere tvert imot kan røttene til dette 
begrepet spores tilbake til korstogene. «Hel-
lig krig» var noe de etablerte kristne makt-
institusjonene i Europa iverksatte mot den 
raskt voksende religionen islam, som de så på 
som en trussel. Siden de færreste hadde lyst 
til å forlate sine hjemland for å demme opp 
for spredningen av islam, argumenterte kir-
ken med at en slik krig var hellig, og dermed 
påbudt for de kristne.

Det arabiske begrepet «jihad» kan best 
oversettes med «streben». Det kan være et 
forsvar med våpen, men det handler vel så 
mye – hvis ikke mer – om en streben for å 
gjøre samfunnet rundt seg rettferdig. 

Politisk korrekthet
I de islamofobe miljøene benyttes dette som 
et skjellsord og en måte å stoppe opp enhver 
diskusjon og debatt. Dette har verdi både 
som et middel for å ende en debatt hvor man 
føler at man er på vikende front, men også 
som en taktikk for å kunne innta en offer-
rolle. Det «politisk korrekte» blir da alt man 
er uenig med. Dette går gjerne hånd i hånd 
med anklager mot en tenkt «elite» som styrer 
landet til skade for den etnisk norske delen 
av befolkningen.

Både «politisk korrekt» og «elite» er for 
øvrig begrep som gjennomsyrer Breiviks ma-
nifest og fiendebilde. Selv om det naturligvis 
ikke gjør enhver bruk av disse begrepene 
problematisk, er det naturlig å sette et spørs-

målstegn ved den intellektuelle holdbarheten 
av forenklende og dels mistenkeliggjørende 
merkelapper som dette. Det er også påfal-
lende, og rystende, at det beslektede uttryk-
ket «kulturmarxister» – et av begrepene som 
står sentralt i Breiviks manifest – i tiden etter 
22. juli har blitt nokså alminnelig i noen av 
de innvandringskritiske miljøene.

Sharialovene 
I Vesten generelt og i høyreekstreme miljøer 
spesielt forstås gjerne «sharia» som drap, 
avhugging av lemmer og grov kvinneunder-
trykkelse. Om man oversetter sharia, betyr 
ordet «vannkilde», i overført betydning 
islamske kilder, spesifikt Koranen og sunnah 
(læren om Muhammeds handlinger). For 
muslimer vil sharia representere selve islam. 
Reglene og lovene er bare en del av denne. 
Straffelover som enkelte land praktiserer kan 
og bør selvsagt diskuteres og kritiseres – og 
blir rent faktisk både debattert og kritisert 
fra muslimsk hold; disse utgjør imidlertid 
bare en mindre del av sharia.

For høyreekstreme er dog sharialover kun 
disse straffelovene og noe enhver troende 
muslim kjemper for å innføre. Påpekning 
om at for muslimer flest er sharia noe som 
regulerer eget liv og egen moral, når sjeldent 
frem. For noen vil «sharia» eksempelvis 
primært være forbundet med halalmat eller 
et rentefritt banktilbud. At kun 14 prosent 
av norske muslimer ønsker innføring av det 
som faktisk er sharia som norsk lov, dette 
ifølge en undersøkelse gjennomført av TNS 
Gallup for TV2 i 2006, er et stykke fakta som 
ikke vekker særlig mye gjenhør. Hva disse 
personene legger i «sharia», vil som nevnt 
også variere i stor grad.

Demografisk bombe
En idé om «jihad med barnevogner» hvor 
muslimer overtar makten i Europa rett og 
slett gjennom å føde flere barn, med en plan 

«En idé om «jihad med barnevogner» hvor 
muslimer overtar makten i Europa rett og 

slett gjennom å føde flere barn, med en plan 
som dikterer dette i bakgrunnen, har vært en 
sentral konspirasjonsteori i islamofobimiljøene  
i lang tid.
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som dikterer dette i bakgrunnen, har vært en 
sentral konspirasjonsteori i islamofobimiljø-
ene i lang tid. Dette finner vi blant annet i 
den tidligere nevnte pamfletten til Bergxxxii og 
hos HRS-rådgiveren Bruce Bawer. Retorik-
ken kombineres gjerne med en tendensiøs 
statistikkføring, hvor antall muslimer for-
ventes å øke eksponentielt gjennom de neste 
tiårene, og hvor enhver person som har noen 
form for bakgrunn fra et overveiende mus-
limsk land, regnes som et problem.

Konspirasjoner «bevist» gjennom 
Youtube
Det er en video på Youtubexxxiii som kan være 
illustrerende for nettopp slik konspirasjons-
tenkning. Den viser med grafer og figurer 
en sakte, men sikker overtagelse av Europa 
av muslimer. En gravalvorlig stemme lister 
opp de dystre fremtidsutsiktene. Problemet 
er naturligvis at videoen representerer en 
versjon av virkeligheten med alvorlig svikt i 
det faktuelle grunnlaget. Alle fakta som ikke 
beviser det man mener, sees simpelthen bort 
ifra.

Da denne videoen hadde blitt spredd 
godt omkring og fått over en million treff, 
bestemte BBC seg for å ta den alvorlig. De 
gjennomgikk materialet med en rekke ek-
sperter, og har bokstavelig talt plukket den 
fra hverandre.xxxiv Omtrent alt som sies og vi-
ses i videoen er tilbakevist, og BBC lagde en 
video i nesten samme stil hvor de legger dette 
frem. Man tar for seg «reproduksjonsraten» 
i vestlige land, den prosentvise økningen av 
immigrasjon hvor man blander sammen alt 
av «utlendinger» med muslimer og størrel-
sen av den muslimske befolkningen i ulike 
land. På alle områder ser vi en løs omgang 
med sannheten i den første videoen, inklu-
dert flere klare løgner. Men for de som enten 
ikke har fått med seg BBCs video, eller som 
simpelthen er for overbevist om den muslim-
ske faren til å ville lytte til noe annet, vil ikke 
BBCs faglige slakt få noen konsekvenser.

Strukturelle likheter med antise-
mittisme
Det kan være en nyttig øvelse å se på de 
strukturelle likhetene mellom islamofobi 
og antisemittisme. Mange går her i en felle 
hvor de forsøker å sammenligne situasjonen 
for de europeiske jødene i mellomkrigstiden 
og muslimer i dag. Det blir åpenbart feil, 
ettersom situasjonene er svært ulike, med 
tidligere antisemittisk lovgivning og stater 
som hadde jødehatet som politikk. Dette ser 
vi heldigvis ikke i dag, med Serbia på 90-tal-
let som et mulig unntak. Det betyr imidlertid 
ikke at enhver sammenligning av antisemit-
tisme og islamofobi er ubegrunnet.

Som den israelske fredsaktivister Adam 
Keller påpekte i et protestbrev til den israel-
ske forleggeren av Littmans bok om Eurabia: 
«I 1886 skrev den franske antisemitten Edou-
ard Drumont ”jødisk Frankrike” (La France 
Juive), som skapte et marerittaktig bilde av et 
Frankrike dominert av jøder. Dette var hatets 
frø som gjorde at de franske makthaverne 
under okkupasjonen av Frankrike så lett 
samarbeidet med nazistene i massemordet 
på de franske jødene. Bat Ye’or (altså Litt-
man) følger i disse beryktede fotsporene til 
Drumont med å skape et falskt marerittaktig 
bilde av et Europa dominert av arabere og 
muslimer.»

Vi ser også likheter mellom den antise-
mittiske konpirasjonsteorien som forteller 
om en plan for overtagelse av makt rundt om 
i verden nedtegnet i «Zions vises protokoller» 
og en tilsvarende anti-muslimsk konspira-
sjonen med «Protokollen», et dokument som 
i henhold til myten skriver seg fra de egyp-
tiske Muslimbrødrene og som ble funnet 
under en politirazzia mot en villa i Sveits. 
Her planlegges en muslimsk maktovertagelse 
i Europa ned i minste detalj.
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Terrorangrepene 22. juli
Kunne terrorangrepene mot regjeringskvar-
talet og AUF på Utøya 22. juli ha vært avver-
get? Vi anser at svaret trolig er ja. Med andre 
prioriteringer og eventuelt en noe bredere 
tilgang på metoder kunne gjerningsmannen 
trolig ha vært oppdaget. Vi sier ikke med 
dette at terrorangrepene nødvendigvis ville 
ha blitt oppdaget med en større innsats, men 
at det synes nokså åpenbart at dette kunne ha 
vært tilfelle.

Mange har vært ute etter å avfeie at ter-
rorangrepene kunne ha vært avverget. Dels 
synes ikke denne konklusjonen å ta med i 
betraktningen alt man etter hvert vet om 
gjerningsmannen; dels indikerer det en 
merkelig lav forventning til hva et sikker-
hetspoliti bør være i stand til å oppdage og 
avverge. Vi mener kort sagt at man har for 
lave forventninger til sikkerhetspolitiet hvis 
man mener at de ikke burde være i stand til å 
oppdage en gjerningsmann som jobber i flere 
år med å forberede terrorangrep og som har 
etterlatt en rekke spor, både virtuelt og gjen-
nom sine fysiske bevegelser.

Det er her også et moment at mens det 
fremstår som at PST aldri hadde hørt om 
gjerningsmannen, hadde han i flere år vært 
kjent i deler av de antirasistiske nettverkene 
i Oslo. Disse hadde ikke vurdert ham som 
en farlig person, men de var kjent med hans 
høyreekstreme identitet og hans interna-
sjonale kontakter. Disse nettverkene hadde 
imidlertid ikke tilgang på den typen infor-
masjon som PST hadde tilgang på, eksem-
pelvis gjennom Global Shield. Hadde PST i 
utgangspunktet vært kjent med Breivik, slik 

det kan hevdes at de burde ha vært, burde 
flere av hans handlinger ha vært egnet til å 
vekke deres oppmerksomhet. Man må i så 
måte kunne anta at det ville ha vært en skan-
dale hvis en norsk islamistisk terrorist hadde 
etterlatt seg så vidt omfattende spor som 
gjerningsmannen har gjort (inkludert trolig 
internettaktivitet på høyreekstreme sider 
og flere utenlandsreiser for å oppsøke andre 
ekstremister) uten å ha havnet på PSTs radar.

Når vi mener det må diskuteres hvorvidt 
terrorangrepene kunne ha vært avverget, 
handler det ikke om å tildele skyld. Ansvaret 
deles i så måte mellom en rekke instanser. 
PSTs begrensede fokus de senere år på høy-
reekstreme har ikke oppstått i et vakuum; 
det er i tråd med de føringer som har vært 
lagt både av regjering, storting og opinion, 
som alle har hatt et nokså eksklusivt fokus 
på islamistisk terrorisme. Det kan hevdes 
at PST nettopp bør være i stand til å skue 
ut over slike føringer, og ikke la seg styre og 
begrense av de dominerende perspektivene 
i samfunnet. Det er like fullt på det rene at 
PST opererer innenfor en politisk kontekst.

Når debatten er viktig, er det likevel først 
og fremst fordi en vurdering av hva som har 
vært gjort galt tidligere, nødvendigvis må 
være viktig for veien fremover. Dette hand-
ler først og fremst om hvilke forventninger 
vi skal ha til PST i fremtiden, og om hvilke 
rammer vi som samfunn skal gi dem for å 
kunne innfri disse forventningene. Risikoen 
er at for strenge rammer for PSTs virksom-
het vil kunne gjøre det vesentlig lettere for 
eventuelle gjerningsmenn å lykkes enn skulle 
være både ønskelig og nødvendig.

Veien videre
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Aktuelle tiltak

Vi går nedenfor gjennom noen av de tilta-
kene vi anser som påkrevd.

Monitorering av Internett
Vi mener det er maktpåliggende med en sys-
tematisk monitorering av relevante nettfora. 
PST har uttalt i media at de ikke engang har 
fulgt med på de mest ekstreme sidene, og at 
de mener slik monitorering er problematisk i 
forhold til ytringsfriheten. Denne tilnærmin-
gen kan ikke vedvare. Selv om ytringsfrihe-
ten må være et sentralt hensyn, kan det ikke 
være en absolutt sperre mot monitorering av 
høyreekstreme holdninger. Det dreier seg her 
om ytringer som finner sted i det offentlige 
rom. Hvis PST ikke skulle ha anledning til å 
følge med på slike ytringer, innebærer det at 
de vil være tilgjengelige for alle unntatt sik-
kerhetspolitiet, som dermed risikerer å være 
dårligere informert enn en hvilken som helst 
privatperson som følger med.

Vi anser at det må være helt uproblema-
tisk av PST å følge med på høyreekstreme 
sider som nordisk.nu og stormfront.org, hvor 
Breivik skal ha vært aktiv. Dette er sider med 
nynazistisk innhold, og med omfattende 
innslag av blant annet nynazistisk og norrøn 
symbolikk. Voldsforherligelsen er implisitt 
og ikke sjelden uttalt.

Det blir noe mer komplisert når man ten-
ker på en side som document.no. Vi mener 
imidlertid at politiet må ha adgang til å følge 
med her også, ikke fordi den virksomheten 
som generelt finner sted her fortjener PSTs 
oppmerksomhet, men fordi også høyreek-
streme benytter sider som document.no. 
Tilsvarende gjelder for ulike mediers debatt-
sider. Det er naturligvis på ingen måte slik 
at disse mediene i seg selv bør overvåkes, 
eller deres debattsider; det er imidlertid slik 
at høyreekstreme hyppig vil være aktive på 
disse sidene. PST mister simpelthen adgang 
til en enorm mengde informasjon hvis de 
ikke følger med på sider som dette.

Vi anbefaler følgende:

•	 PST bør monitorere åpenlyst høyreek-
streme sider.

•	 PST bør også følge med på nettfora hvor 
høyreekstreme vil kunne velge å ytre seg, 
selv om nettforaene i seg selv ikke fortjener 
PSTs oppmerksomhet.

Registrering
PST må etter vårt syn ha adgang til å regis-
trere personer etter en noe lavere terskel enn 
eksplisitte referanser til voldsbruk, slik kri-
teriet er i dag. Man må formode at høyreek-
streme miljøer ofte vil være klar over at PST 
har en så vidt høy terskel for registrering, og 
kan dermed nokså lett unngå PSTs systema-
tiske oppmerksomhet ved å unngå direkte 
referanser til vold. Det er også på det rene 
at personer kan spre et svært hatsk budskap 
uten å referere til vold. Vi har vondt for å 
forstå hvorfor spredning av hatefulle ytringer 
i seg selv ikke skal nå terskelen for hva som 
skal kunne registreres av PST, så lenge det er 
klare rutiner for registrering, bruk og sletting 
av slik informasjon.

Det har også kommet frem at PST har 
bedt om utvidet adgang til registrering. Uten 
en viss utvidelse av adgangen til registrering 
av tilfeller av høyreekstreme holdninger, 
er det simpelthen vanskelig å se at PST vil 
kunne utføre sine oppgaver på det vis man 
må kunne forvente. Spørsmålet er hvor bredt 
kriteriene for registrering skal være formu-
lert.

Hvis man gjennomgår Breiviks innlegg 
på document.no, er det vanskelig å se for seg 
at PST ville hatt anledning til å registrere 
ham selv med utvidet adgang. Selv om man 
gjenfinner mye av det samme tankegodset 
som i manifestet, er det generelt så varsomt 
formulert at terskelen ville måtte legges 
nokså lavt for at dette skulle nå opp. Breivik 
illustrerer slik sett en gjerningsmann som 
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var bevisst PSTs terskel for registrering, og 
som i sine åpne innlegg sørget for å holde seg 
godt under denne terskelen.

Det betyr åpenbart ikke at en utvidet ter-
skel til registrering vil være uten betydning. 
For det første vil ikke enhver potensiell gjer-
ningsmann ha samme metodiske tilnærming 
som Breivik. Terrorangrepene var ekstreme; 
det var også Breiviks tilnærming. De fleste 
angrep av høyreekstrem art er mindre i om-
fang, og utført av gjerningsmenn som ikke 
har skjult sine spor like godt. Faktisk kan det 
argumenteres at de fleste høyreekstremister 
som kan vise seg å bli illgjerningsmenn, et-
terlater spor i form av mer ekstreme ytringer 
enn det man finner i Breiviks innlegg på 
document.no.

For det andre vil dette stille seg annerle-
des når man ser på de andre sporene Breivik 
har etterlatt. Det foreligger opplysninger om 
at Breivik har deltatt med innlegg på høyre-
ekstreme/nynazistiske sider som nordisk.nu 
og stormfront.no under pseudonymet «Si-
gurd Jorsalfare». Dette er sider som i seg selv 
må regnes som ekstreme i sin karakter. Ikke 
bare innholdet i mange artikler, men selve 
identiteten til disse sidene kan uten vansker 
karakteriseres som hatefulle og rasistiske i 
sitt vesen, blant annet med omfattende bruk 
av symbolikk fra Nazi-Tyskland og fra «white 
pride»-bevegelsen. Her bruker nettdebattan-
ter profilbilder av kjente nazister, SS-offiserer 
osv., og det er en nokså omfattende både 
implisitt og eksplisitt dyrkelse av (rasistisk) 
vold.

Vi vil som et utgangspunkt hevde at 
deltagelse på så ekstreme nettsider i seg selv 
kvalifiserer til registrering. Deltagelse her 
er i internettverdenen nokså synonymt med 
eksempelvis å melde seg inn i en nynazistisk 
organisasjon. Hvis man først deltar her, vil 
det ofte også være med innlegg av en så ek-
strem hatefull/rasistisk karakter at registre-
ring bør være akseptabelt, også uten direkte 

referanser til vold. Vi vil i så måte hevde at 
også konteksten er viktig. Postlegger man et 
hatefullt/rasistisk innlegg som i seg selv ikke 
inneholder voldsreferanser på en nettside 
som er så åpenbart voldsforherligende, blir 
det nokså meningsløst hvis PST må sitte og 
vente til en person faktisk hentyder til vold 
før de kan registrere vedkommende. Hvis 
man følger i de ideologiske fotsporene til 
noen av historiens verste massemordere, har 
man foretatt et bevisst valg som bør kunne 
ha konsekvenser.

Et annet spørsmål er hvorvidt det i seg 
selv burde ha nådd terskelen for registrering 
at Breivik skal ha deltatt i demonstrasjoner 
i regi av English Defence League (EDL). Det 
er snakk om en gatebevegelse som bruker 
vold som et politisk virkemiddel. Vi vil klart 
hevde at dette bør nå terskelen for registre-
ring.

Det er ikke uproblematisk å overvåke 
politisk virksomhet. Det er imidlertid heller 
ikke uproblematisk ikke å overvåke politisk 
virksomhet av visse typer. Norge og Europa 
har så alvorlige erfaringer med ulike avarter 
av høyreekstreme ideologier at disse ideolo-
giene langt på vei har frasagt seg retten til fri 
utfoldelse. I Norge i dag tillater man rasis-
tiske organisasjoner; det er ikke åpenbart at 
dette skal være tilfelle, tvert om er det i strid 
med FNs konvensjon om eliminering av alle 
former for rasediskriminering (artikkel 4 
b), som krever at man både forbyr organi-
sasjonene i seg selv, og medlemskap i slike 
organisasjoner. At man simpelthen overvåker 
slike miljøer, og har en behørig adgang til å 
registrere deres aktivitet, må dermed anses 
stadig å utgjøre en minimumstilnærming til 
slike grupper.

De eksakte kriteriene for en eventuell 
økt adgang til registrering må nødvendigvis 
diskuteres grundig. Det må også diskuteres 
hvilken varighet slik registrering bør ha.

«Det er ikke uproblematisk å overvåke 
politisk virksomhet. Det er imidlertid hel-

ler ikke uproblematisk ikke å overvåke politisk 
virksomhet av visse typer.
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Vi anbefaler at PST må ha adgang til å 
registrere personer som gjør følgende:

•	 Ytrer seg hatefullt/rasistisk overfor indivi-
der eller grupper basert på deres etniske, 
religiøse eller politiske tilhørighet, eller 
som fremsetter konspiratoriske teorier om 
slike grupper.

•	 Frekventerer websider av en nynazistisk 
eller på annet vis åpenbart høyreekstrem 
karakter. Eksempler vil være nordisk.nu og 
stormfront.org.

•	 Deltar i organisasjoner/partier som har 
en høyreekstrem/hatefull identitet, eller 
i aktivitetene til slike organisasjoner. Ek-
sempler vil være Norwegian Defence Lea-
gue (NDL), Stopp islamiseringen av Norge 
(SIAN) og Demokratene.

Trusler mot samfunnsdebattanter 
mv.
Personer som deltar i den offentlige debat-
ten om innvandring og integrering møter 
regelmessig trusler fra personer med (pre-
sumptivt) høyreekstreme sympatier. Vi er 
kjent med at politiet i noen grad følger opp 
slike trusler allerede per i dag, men anbefaler 
at innsatsen mot slike trusler oppgraderes.

Det er naturligvis i seg selv av vesent-
lig betydning at personer som deltar i den 
demokratiske debatten opplever trygghet. 
Slike trusler må imidlertid også oppfattes 
som en sentral informasjonskilde for politiet 
i kartleggingen og monitoreringen av høy-
reekstreme. Personer som tyr til trusler – og 
som tidvis bruker trusler systematisk – viser 
en vilje til å sette seg ut over de lovmessige 
rammene for offentlig debatt. Disse persone-
ne har slik sett tatt et langt skritt i retning av 
å signalisere en vilje til bruk av vold. Spesielt 
i de tilfeller hvor disse personene kan knyt-
tes opp mot høyreekstreme miljøer – men 
ikke bare da – bør det være naturlig at disse 
personene registreres.

Det foreligger også ubekreftet informasjon 
som tilsier at Breivik skal ha sjikanert og 
truet enkelte samfunnsdebattanter, blant 
annet under dekknavnet «Sigurd Jorsalfare». 
Det er imidlertid flere som har brukt dette 
dekknavnet.

Selv om vi er kjent med at både politidis-
trikt og PST følger opp slike trusler i en viss 
utstrekning, kan vi ikke se at oppfølgingen 
er på det nivå som bør kunne forventes. Vi er 
ikke minst bekymret for at mye informasjon 
aldri sentraliseres og analyseres. Vi mener 
eksempelvis at det bør være åpenbart all alle 
trusler fra personer som har tilknytning til 
høyreekstreme miljøer, eller generelt med en 
høyreekstrem begrunnelse, bør tas inn i PSTs 
materiale.

Debatten om oppfølging og registrering 
av trusler og sjikane må nødvendigvis regnes 
som løsrevet fra den større debatten om 
ytringsfrihet. Enhver som fremsetter trusler 
eller sjikane, har satt seg selv utenfor den 
legitime debatten som er vernet av ytrings-
friheten.

Vi anbefaler følgende:

•	 Politiets innsats overfor trusler mot sam-
funnsdebattanter mv. må styrkes.

•	 Informasjon om trusler og sjikane mot 
samfunnsdebattanter mv. må sentraliseres 
og analyseres opp mot annen kunnskap 
om høyreekstreme miljøer, og betraktes 
som et middel for å identifisere mulige 
illgjerningsmenn.

Exit-programmet
Norsk politi har utviklet et Exit-program 
som har vært brukt effektivt mot tradi-
sjonelle høyreekstreme grupper. Vi er noe 
usikre på hvor effektivt dette programmet 
vil være mot de nye, primært islamofobe or-
ganisasjonene. Det er dels snakk om ganske 
ulike sosiale konstellasjoner. De tradisjonelle 
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nynazistiske gruppene var med sin åpen-
bare voldsdyrkelse og sektpregede estetikk 
(snauskaller osv.) i langt større grad også 
ytterliggående sosiale fenomen, som blant 
annet tiltrakk seg ungdom som på ulikt vis 
hadde falt utenfor mainstream-samfunnet. 
Gruppene hadde også en enhetsfølelse og en 
intern justis som gjorde det vanskeligere å 
forlate disse.

De nye, islamofobe organisasjonene har 
en ganske annen sosial sammensetning, og 
fremstår som langt løsere nettverk som per-
soner kontinuerlig kommer inn i og forlater. 
Det er imidlertid risiko for utviklingen av 
en voldelig subkultur også her, blant annet 
med tanke på at Norwegian Defence League 
(NDL) dels er modellert etter voldelige Eng-
lish Defence League (EDL). Det må derfor 
vurderes i hvilken grad Exit-programmet 
kan ha en rolle å spille også i forhold til disse 
gruppene, spesielt hvis de utvikler seg i en 
mer voldelig retning.

Nettdebatten
Det er en økende bevissthet rundt hate-
fulle ytringer på nett, inkludert en økende 
bevissthet rundt det redaksjonelle ansvaret 
for nettdebattene. Vi mener at det er posi-
tivt at redaktørene begynner å ta ansvar for 
debatten på nett, på lik linje med debattene i 
avisenes papirutgaver.

Denne utviklingen illustreres blant annet 
av en nylig PFU-dom mot Harstad Tidende, 
hvor PFU reagerte på at avisen hadde latt 
grov samehets fra en debattdeltager bli 
stående. Et annet eksempel er Dagsavisens 
beslutning om å slette et innlegg «Rasisme og 
moralfilosofi» fra Ole Jørgen Anfindsen med 
klart rasistisk innhold. Anfindens synspunkt 
er kort sagt at de genetiske forskjellene på 
ulike «raser» er så omfattende at det vil true 
samfunnet som sådan dersom Norge ek-
sempelvis tillater for mye innvandring. Han 
knytter dette blant annet an til påståtte for-

skjeller i IQ. Vi kan forstå at noen opplever 
det som problematisk at innlegg som dette 
slettes. Det kan imidlertid ikke være noen 
tvil om at det dreier seg om et innlegg med 
et rasistisk innhold som ikke bare er svært 
støtende mot mange lesere, men som også 
ville ha dramatiske konsekvenser for noen 
samfunnsgrupper – konsekvenser Anfindsen 
selv stort sett nøler med å beskrive – hvis det 
skulle settes om i praktisk politikk.

Vi ser blant annet at flere medier har 
begynt å kreve at deltagelse i debattfora på 
nett fordrer at man registrerer seg under 
fullt navn. Vi mener at dette er riktig vei å 
gå. Et annet tiltak som nettstedet document.
no har gjennomført etter terrorangrepet, er 
forhåndsgodkjenning av alle kommentarer. 
Vi oppfatter dette som et godt og prisverdig 
tiltak. Selv om vi ikke mener at dette nød-
vendigvis skal kreves av enhver debattside, 
mener vi at det i det minste bør innføres i pe-
rioder av sider som opplever en større pågang 
av innlegg med et hatefullt innhold.

Vi anbefaler følgende:

•	 Debattsteder på nett bør normalt kreve 
registrering av brukere med fullt navn.

•	 Forhåndsgodkjenning av innlegg før publi-
sering kan brukes i perioder hvor nettste-
dene opplever en større pågang av innlegg 
med et hatefullt innhold.

Ekstremister i symbiose?
Kampen mot islamofobi er en kamp på 
mange fronter. Det finnes krefter blant 
muslimer som deler verdensbildet med 
islamofobene, bare med motsatt fortegn. Vi 
ser at mange steder er det nettopp ved å ha 
en tydelig motpol at både høyreekstreme og 
islamistiske krefter greier å mobilisere og bli 
større og sterkere. Å ha oversikt over slike 
symbioser mellom ekstremister, blir viktigere 
i tiden fremover.

«Vi ser blant annet at flere medier har be-
gynt å kreve at deltagelse i debattfora på 

nett fordrer at man registrerer seg under fullt 
navn. Vi mener at dette er riktig vei å gå.
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Organisasjoner som den britiskbaserte 
Hizb-ut-Tahrir har flere ganger snakket 
om å etablere seg i Norge, men har så langt 
heldigvis ikke lykkes, slik de delvis har gjort 
i Storbritannia. Mens de fleste seriøse britiske 
medier synes å forstå at slike miljøer ikke 
fortjener å fremstå som representanter for 
den muslimske minoriteten, har vi dessverre 
sett at NRK Dagsrevyen har fremstilt disse 
britiske miljøene som langt mektigere enn de 
er, og spesifikt som representant for «mus-
limske shariadomstoler» i en reportasje i året 
som gikk.xxxv Dette innslaget representerte en 
kraftig og nokså uansvarlig overdrivelse av 
posisjonen disse ekstremistene har i mus-
limske miljøer i London, og gir dermed et 
uheldig bidrag som ekstremistene på begge 
fløyer vil sette pris på.

Den tidvise fremstillingen av slike ekstre-
mister som «muslimske talsmenn» er blant 
hovedårsakene til at organisasjoner som Eng-
lish Defence League har greid å få såpass stor 

oppslutning som de har. I Norge har vi så 
langt ikke hatt organisasjoner av muslimsk 
fundamentalistisk karakter, noe som har 
bidratt til at deres høyreekstreme motsats har 
mindre å mobilisere i forhold til, og dermed 
også lykkes dårligere. Imidlertid ser vi en 
stadig internasjonalisering hvor utvikling og 
hendelser i andre land benyttes for å piske 
opp stemningen helt andre steder. Løsningen 
ligger i at flere engasjerer seg i kampen mot 
ekstremismen – både «deres» og «vår egen».

Vi anbefaler følgende:

•	 Norske medier må være seg bevisste an-
svaret for å ikke fremstille være seg isla-
mistiske eller høyreekstreme miljøer som 
på noe vis sterkere eller viktigere enn de 
er. Dekning av slike miljøer må unngå et 
forenklende sensasjonspreg, ettersom det 
å «snakke opp» slike miljøer kan bidra til 
å styrke de ekstreme miljøene på begge 
fløyer.

Rasistisk tagging mot  
det tidligere østtyske 

cruiseskipet Fridtjof  
Nansen som på 1980- 

tallet huset flyktninger.  
Foto: Antirasistisk  

Senters arkiv.
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I 2007 fant det sted en internasjonal 
«kontra-jihad»-konferanse i Brussel. Der 
var blant andre de amerikanske bloggerne 
Pamela Geller og Ned May, flere Vlaams 
Belang1-politikere, Ted Ekeroth fra Sveri-
gedemokraterna, danske Lars Hedegaard, 
den sentrale konspirasjonideologen Bat Ye'or 
(som utviklet Eurabia-tesen; forestillingen 
om at Europa er i ferd med å bli arabisert i 
en planlagt prosess) og den belgiske skriben-
ten Paul Belien.2 Jens Tomas Anfindsen, som 
på det tidspunktet arbeidet for tenketan-
ken Human Rights Service, var også med, 
angivelig «for å registrere hvilke bevegelser 
og tanker som mønstres i forhold til det uro-
vekkende presset fra islamistisk hold»3. 

Denne konferansen kan tjene som et 
utgangspunkt for en diskusjon om det 
organiserte muslimhatet, for det var nemlig 
dette som stod sentralt i arrangementet, som 
fant sted i selveste Europaparlamentet. Den 
italienske representanten Adriana Bolchini 
Gaigher uttrykte for eksempel at «skyggen 
av teokratisk totalitarianisme som henger 
over Italia og Europa [kan komme til å] 
vinne krigen den har erklært mot oss». Hun 
snakket ikke om salafijihadisme, men om 
islam som helhet. Videre heter det: 

Vi er i en krise som har vart i flere 
år grunnet den manglende inte-
greringsviljen fra «selverklærte 
muslimske representanter» som 
ikke ønsker å leve sammen med oss, 
men snarere ønsker å implementere 
et politisk prosjekt de har planlagt 
over mange år.4

På konferansen fortalte også Bat Ye'or om 
det arabisk-europeiske politiske komplottet 
hun mener ligger bak, og den amerikanske 
skribenten Robert Spencer holdt innlegget 
«Islam – er det det virkelige problemet?». 

Svaret på spørsmålet er gitt: Spencer har i 
årevis forfektet at islam er problemet.
Konferansen i Brussel var den første i en 
rekke tilsvarende konferanser i ulike eu-
ropeiske land, arrangert av en gruppe kalt 
International Civil Liberties Alliance, som 
hevder å kjempe for borgerfriheter, ytrings-
frihet og konstitusjonelt demokrati. Hvem 
som står bak holdes skjult, men organisasjo-
nen fokuserer så godt som utelukkende på 
kontrajihadistenes sak, og legger ut koblinger 
til en rekke bloggere og organisasjoner i dette 
universet. Organisasjonen har også norske 
nettsider, men disse er av svært begrenset 
karakter og bærer preg av å ikke ha vært 
oppdatert på flere år. Det er imidlertid ingen 
tvil om at nordmenn har deltatt på de inter-
nasjonale konferansene, også i den hittil siste 
av dem - i London i september 20115 - der 
deltagerne blant annet møtte representan-
ter fra den britiske høyreekstreme gruppen 
English Defence League (EDL), samt fra det 
nye «kulturnasjonalistiske» partiet British 
Freedom Party (BFP).6 

Hvordan står det til med organisert 
muslimhat i Norge? Det synes klart at nett-
miljøet er langt større enn de organiserte 
utslagene, og det partipolitiske prosjektet 
Norgespatriotene – drevet av det tidligere 
Vigrid-medlemmet Øyvind Heian - strandet 
for eksempel raskt etter å ikke ha oppnådd 
mer enn 183 stemmer i Vestfold. 

Det viktigste eksempelet på organisert 
norsk muslimhat er derfor å finne i orga-
nisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge 
(SIAN), som har røtter i den såkalte Ak-
sjonsgruppen mot muslimske bønnerop 
stiftet i år 2000 i forbindelse med en søknad 
om ukentlig innkalling til en moské i Oslo 
over høyttaler. Den organisatoriske videre-
føringen av aksjonsgruppen ble Forum mot 
Islamisering (FOMI), en gruppe som eksis-
terte i ytterkanten av Norges politiske liv, og 

De organiserte
av Øyvind Strømmen, journalist og forfatter
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som ikke ble lagt merke til av særlig mange. 
Denne organisasjonens nettsider ble drevet 
av Jarle Synnevåg og tre-fire andre personer, 
ifølge et intervju med en representant for 
organisasjon i Morgenbladet i februar 2007.7

Den tidligere Forsvarets Forskningsinstitutt 
(FFI)-forskeren Synnevåg måtte si opp sin 
stilling der etter at det i 2001 ble avslørt at 
han hadde skrevet et svært stort antall yt-
terst islamfiendtlige kommentarer på nettet. 
Stabssjef Svein Rollvik ved FFI på Kjeller be-
skrev saken som «usedvanlig ubehagelig»8, 
noe det er enkelt å skjønne: Synnevåg ga 
blant annet uttrykk for at muslimer fortjente 
å bli mobbet og trakassert, og mente at mus-
limer ikke var til å stole på «før de er seks 
fot under jorden». Han beklaget dessuten at 
satanistene ikke «satte fyr på kirker hvor det 
oppholder seg kirkeasylanter, da kunne man 
på sett og vis si at det ene faenskapet røket 
ut det andre». FOMI samlet både kristen-
konservative, høyreradikalere og andre i 
felles front mot islam, og noen av de sentrale 
aktivistene fra FOMI-tiden står fremdeles 
sentralt i dagens SIAN, inklusive lederen 
Arne Tumyr.

Samtidig er det vanskelig å se på dagens 
SIAN uten å også inkludere en annen rot, 
nemlig stiftelsen av tilsvarende organisasjo-
ner i andre land. Viktigst av disse er danske 
Stop islamiseringen af Danmark (SIAD) og 
det europeiske nettverket Stop the islamisa-
tion of Europe (SIOE). 

En av initiativtagerne til SIOE var briten 
Stephen Gash, som blant annet har markert 
seg ved å argumentere for at undertrykkel-
sen av serbere i det ottomanske riket taler 
til fordel for krigsforbrytertiltalte Radovan 
Karadzic.9 Gash har også anklaget nestleder 
Shaaz Mahboob i British Muslims for Secu-
lar Democracy, en britisk muslimsk orga-
nisasjon som arbeider mot ekstremisme og 
for sekularisme – for å praktisere taqiyya, et 

ytterst perifert begrep i islamsk teologi, men 
en sentral del av muslimhaternes verdens-
bilde, da det – ifølge deres høyst originale 
tolkning – innebærer at muslimer har en 
blankofullmakt til å lyve når som helst. 
Dette begrepet er langt på vei muslimhater-
nes variant av det antisemittiske falskner-
verket Sions vises protokoller: Dersom en 
muslim fremstår som en ekstremist er det et 
bevis på islams grenseløse ondskap. Dersom 
en muslim ikke fremstår slik, er det fordi 
han eller hun lyver, og det er også et bevis på 
islam grenseløse ondskap. 

Av andre sentrale initiativtagere til SIOE 
er spesielt danske Anders Gravers verdt å 
nevne. SIOE inngår også i et internasjonalt 
nettverk sammen med den amerikanske 
avleggeren Stop the Islamization of America 
(SIOA). Der står blant andre bloggeren Pa-
mela Geller – som i etterkant av 22. juli 2011 
publiserte et innlegg der det het at ofrene på 
Utøya ville ha vokst opp til å bli «fremtidige 
ledere av et politisk parti som er ansvarlig 
for å overflomme Norge med muslimer som 
nekter å integrere seg, som begår vold mot 
etniske nordmenn blant annet ved å utføre 
voldelige gjengvoldtekter og som lever på 
trygd» - sentralt. 

Norske SIAN samarbeidet for øvrig 
åpent med tidligere nevnte Norgespatriotene 
mens partiet stadig eksisterte. Et eksempel 
kan synliggjøre hvor ytterliggående sist-
nevnte var, partiet mente at Fremskrittspar-
tiet var skyld i islamiseringen og laget en 
plakat der partileder Siv Jensen ble etterlyst 
som medskyldig i drap, voldtekt, landsfor-
ræderi, forbrytelser mot menneskeheten, og 
så videre.10 Organisasjonen har imidlertid 
også personforbindelser til det mer etablerte 
høyreradikale partiet Demokratene11.

En annen organisasjon som har kommet 
i søkelyset som eksempel på norsk muslim-
hat er Norwegian Defence League (NDL). 
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Denne organisasjonen har imidlertid vært 
herjet av gjentatt indre strid og har i liten 
grad vært i stand til å skape oppslutning om 
sine arrangementer; og har til en viss grad 
fungert som lite annet enn en hendig mot-
stander for blant annet SOS Rasisme. 

NDLs organisatoriske røtter ligger 
i England og i tidligere nevnte English 
Defence League, som ble grunnlagt så sent 
som i 2009, og som har vært en av de mer 
vellykkede muslimhatgruppene i europeisk 
sammenheng. De har arrangert relativt 
betydelige demonstrasjoner og har sådd 
frø til lignende organisasjoner som deres 
egen i flere land. EDL bærer preg av å være 
en «kamporganisasjon» og har søkt åpen 
konfrontasjon som virkemiddel, noe som 
gjentatte ganger har utartet i rene gatekam-
per mellom EDL og anti-rasistiske aktivister 
av en type som heller ikke skyr voldsbruk, 
men også i voldsepisoder rettet mot fullsten-
dig uskyldige.12 Det mest foruroligende ved 
EDL kan likevel være at voldsromantikken 
florerer i organisasjonen, og det sammen 
med utallige korsfarerbilder og -referanser. I 
etterkant av terrorangrepene 22. juli uttryk-
te flere EDL-medlemmer støtte til bombe-
angrepet i Oslo, også en av frontfigurene, 
Stephen Lennon:13

Folk bør se til det som hendte i Oslo 
og forstå at det er et voksende sinne 
i Europa. Dersom du undertrykker 
folks rettigheter undertrykker du folks 
stemmer, og folk vil bare fortsette å gå 
under jorden – og det får ikke proble-
mene til å forsvinne.

Den britiske stiftelsen Community Security 
Trust, som primært er kjent for sitt arbeide 
mot antisemittisme, har i en uttalelse omtalt 
English Defence League som en potensiell 
gateway-organisasjon til terrorisme, på linje 
med den ytterliggående islamistiskegruppen 
Hizb ut-Tahrir.14 I hvilken grad man kan si 
det samme om den amatørpregede norske 
avleggeren NDL kan diskuteres. 

Utover SIAN og NDL finnes det en del 
halvorganiserte muslimhatmiljøer i Norge, 
da gjerne knyttet til sosiale medier. Admi-
nistrator på facebookgruppen «Protestak-
sjon mot APs snikislamisering av Norge» 
- med 119 følgere – har f.eks. ikke nølt med 
å linke til en 2007-artikkel på det siden flyt-
tede og (etter 22. juli) nedlagte nettstedet 
Anti-Jihad Norge der sentrale Ap-politikere 
omtales som henholdsvis «barnemorder-
minister», «jihadminister» og «holocaust-
minister». Den sistnevnte benevnelsen gis 
utenriksminister Jonas Gahr Støre, som 
omtales som «al-Gahr bin Støre». Anti-
Jihad Norge er for øvrig nettstedet som få 
dager før 22. juli publiserte en artikkel om 
hvorfor «væpnet motstandskamp» og det å 
drepe norske politifolk er legitimt.15 Face-
bookgrupper som denne gir imidlertid ikke 
inntrykk av å være noe annet en «virtuell 
organisering», har relativt begrenset tall 
følgere og domineres gjerne av noen få gjen-
gangere. Deres betydning bør i så måte ikke 
overdrives.

12   Se f.eks. Plymouth Herald, 
«Takeaway targeted by mob», 

thisisplymouth.co.uk, 31. juli 
2011. Online: http://www.web-

citation.org/62Noci2wX

13  Nick Lowles, «It's time to act 
against the EDL», Searchlight 

Magazine, august 2011. Online: 
http://www.webcitation.

org/62NoVKcgz

14  Lowles, «It's time to act 
against the EDL».

  15  Øyvind Strømmen, «Hatet 
på nettet. Nokre norske 

døme», oyvindstrommen.be, 
30. juli 2011. Online: http://oy-

vindstrommen.be/2011/07/30/
hatet-pa-nettet-nokre-

d%C3%B8me/

«Anti-Jihad Norge er for øvrig nettstedet 
som få dager før 22. juli publiserte en  

artikkel om hvorfor «væpnet motstandskamp» 
og det å drepe norske politifolk er legitimt.
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Etter 22. juli har det blitt rettet et nytt søke-
lys på høyreradikale populististpartier og 
høyreekstreme grupper i Europa. I dette 
kortet notat ser jeg nærmere på noen sentrale 
sider ved de høyreradikale populistpartiene. 
Hva står de for? Hvor stor oppslutning har de 
– og fra hvem? Hvilke konsekvenser har det 
for samfunnet at de får makt og innflytelse? 

En ny «partifamilie» har etablert seg i 
europeisk politikk de siste 40-årene, særlig i 
perioden etter 1985. Denne partifamilien har 
blitt gitt ulike merkelapper i den perioden de 
har vokst frem, men i dag er det stor konsen-
sus om å kalle dem «høyreradikale» («radical 
right»), gjerne supplert med termen «po-
pulistisk» (Art 2011; Mudde 2007; Rydgren 
2009; Zaslove 2007).1 I norsk kontekt kalles 
disse partiene gjerne for «høyrepopulistiske» 
(Kjøstvedt m.fl. 2009). Til tross for at flere av 
disse partiene har distansert seg fra hveran-
dre og hatt store samarbeidsproblemer, har 
de flere ideologiske fellestrekk.  

Høyreradikale partier preges for det 
første av en ekskluderende nasjonalisme (også 
kalt «nativisme»), hvilket innebærer et ønske 
om at statene skal befolkes av den opprin-
nelige etniske gruppen. Samfunnet søkes å 
være «monokulturelt» og man er skeptisk til 
såkalt «flerkultur». I praksis vil disse parti-
ene dramatisk redusere innvandringen, i 
mindre grad gi asylsøkere opphold i landet, 
stille strengere krav til statsborgerskap og 
kreve at nye ankomne assimileres verdimes-
sig og kulturelt til majoritetsbefolkningen. 
For det andre er de høyreadikale også preget 
av autoritære reflekser. De ønsker et strengt 
hierarkisk samfunn hvor ulike former for av-
vik blir straffet hardt enten rettslig eller sosi-
alt. Dette gir seg utslag i ønsket om en kraftig 
skjerpelse i straffenivået (særlig i forbindelse 
med blind vold, narkotika og voldtekter), 
mer fokus på strengere straffer snarere enn 
forebyggende tiltak, troen på at økt displin 
(særlig innenfor skolevesenet) ville være 
løsningen på mange ordensutfordringer og 

Høyreradikale populister i Vest-Europa
av Anders Ravik Jupskås, stipendiat, Institutt for statsvitenskap,  
Universitetet i Oslo

negativt syn på seksuelle minoriteter (f.eks. 
homofile). Flere av partiene har også et svært 
tradisjonalt kvinnesyn, og de er i alle tilfel-
ler motstandere ulike former for kvotering. 
For noen av partiene ser det imidlertid ut 
vil å være en utvikling i retning av et mer 
moderne syn på kvinners rolle i samfunnet 
(Akkerman and Hagelund 2007). Sist, men 
ikke minst, målbærer mange av disse parti-
ene et såkalt populistisk syn på demokratiet. 
Partiene hevder å representere «vanlige folk» 
(i amerikansk sammenheng gjerne kalt «the 
silent majority») i motsetninger til ulike «eli-
ter», slik de mener at de andre partiene gjør. 
Denne antielitistiske strømningen bygger på 
en generell mistillit til de etablerte partiene, 
og i noen tilfeller til partivesenet som sådan. 
Løsningen er derfor blant annet økt innslag 
av folkeavstemninger. Populistiske partier 
har også en tendens til å mistro vitenskapelig 
kunnskap, byråkratiske prosedyrer, interna-
sjonale avtaler, overnasjonale institusjoner 
(slik som EU) og konstitusjonelle regler. 
Populismen er derfor blitt referert til som 
«følelsenes politikk» (Canovan 1999) hvor alt 
er mulig «her og nå», og den er i mange tilfel-
ler illiberal. Noen eksempler på sistnevnte 
tendens kan være nederlandske Geert Wil-
ders’ ønske om å forby Koranen og sveitsiske 
SVPs pådriverrolle for å forby minareter.      

Høyreekstrem ideologi har mange felles-
strekk med høyreradikalisme. Men i tillegg 
til en ekskluderende nasjonalisme og auto-
ritære reflekser, er de høyreekstreme preget 
av vulgær rasisme (les: biologisk fundert) og 
udemokratiske holdninger (Mudde 1995). 
Dessuten er høyreekstremismen, i likhet med 
andre former for ekstremisme, i mange tilfel-
ler voldsforherliggende. Tradisjonell høyre-
ekstremisme (slik som nazisme og fascisme) 
har også et klarere anti-kapitalistisk program 
enn dagens høyreradikale. Både konsumeris-
men (i USA) og kommunismen representerer 
samfunnssystemer som de høyreekstreme 
forakter.  

1  Noen kaller de riktignok for 
«høyreekstreme», men da med 
en litt annen forståelse av hva 
det vil si å være «ekstrem».
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Svært få av dagens europeiske partier – kan-
skje med unntak av noen partier i Øst-Europa 
(særlig Jobbik i Ungarn) og BNP i England 
– kan sies å være høyreekstreme. Høyreek-
stremisme har således liten folkelig oppslut-
ning i Europa i dag. Ikke så overraskende gitt 
den store tilslutningen til demokratiet som 
styreform. Høyreradikale derimot har i aller 
høyeste grad mobilisert på innvandringsmot-
stand, politikerforakt og autoritær politikk 
de siste 40-årene (se figur 1). Hvis vi begren-
ser oss til å se på Vest-Europa, kan vi skille 
mellom to vekstfaser og en stabiliseringsfase. 
Første vekstfase fant sted i perioden 1985-
1990. Den store veksten skyldes fremgangen 
til partier som Freiheitliche Partei Österreichs 
(FPÖ), under ledelse av den karismatiske 
politikeren Jörg Haider, og Front National 
(FN), under ledelse av Jean Marie Le Pen.2 
Men denne første vekstbølgen er også kjenne-
tegnet av stor økning for partier som Vlaams 
Blok (nå Vlaams Belang) i Belgia, Lega Nord 
i Italia og diverse partier i Sveits. Etter den 
første vekstbølgen er det i all hovedsak snakk 
om en stabilitetsfase fra 1990 til 2005. De siste 
fem årene ser vi imidlertid ut til å være inne 
i nok en vekstfase, og partienes gjennomsnit-
telige oppslutning er nå kommet opp i nesten 
12 prosent. De største partiene i dag er Geert 
Wilders’ Frihetsparti, Sannfinnene i Finland, 
BZÖ og FPÖ i Østerrike og norske Frem-
skrittspartiet. Sistnevnte er imidlertid intet 
rendyrket høyreradikalt parti, og partiet sam-
arbeider ikke med tilsvarende partier i Eu-
ropa.3 Selv om noen grønne partier også har 
hatt en stor vekst i de senere tiårene, er det in-
gen «partifamilier» som har vokst slik som de 
høyreradikale. I de aller fleste land er partiene 
overrepresentert blant menn, ufaglærte arbei-
dere og grupper med lavere utdanningsnivå. 
Aldersmessig ser det ut til at partiene henter 
uforholdsmessig mange velgere fra de yngste 
og de eldste gruppene. Det er imidlertid slik 
at dette bildet blir mer nyansert ettersom 
partiene blir større og dermed også fanger 

opp andre velgergrupper. Høyreekstreme er 
betydelig færre, men representerer like fullt 
en politisk kraft i flere land. Særlig synlig 
er English Defence League i England – en 
utenomparlamentarisk islamfiendtlig beve-
gelse som på sitt meste har mobilisert fle4re 
enn 1000 i sine gatedemonstrasjoner, og som 
i dag, ifølge britiske forskere, representerer 
den største utfordringen for ro og orden siden 
britiske Nasjonal front på 1970-tallet (Gar-
land and Treadwell 2010).

Det finnes svært mange teorier som 
forsøker å forklare hvorfor disse partiene har 
fått en slikt økt oppslutning i de senere årene. 
En klassisk teori fremhever utviklingen av 
et postindustrielt samfunn med en påføl-
gende konvergens mellom de store partiene 
(Kitschelt and McGann 1995). Det vil si at 
bortfallet av den tradisjonelle arbeiderklassen 
og utdanningsveksten har ført til at konser-
vative partier er blitt mer progressive og sosi-
aldemokratiske partier er blitt mer kapitalis-
mevennlige. En slik konvergens – at partiene 
blir likere hverandre i økonomiske spørsmål 
– har bidratt til at økonomiske spørsmål har 
blitt mindre viktige for velgerne og at verdi-
spørsmål (både autoritære og innvandrings-
kritiske) har blitt tilsvarende viktigere (Spies 
and Franzmann 2011). En annen veletablert 
teori fokuserer på at utdanningseksplosjo-
nen i slutten av 60-årene og begynnelsen av 
70-årene skapte en «stille holdningsrevolu-
sjon» (Inglehart 1977). Denne revolusjo-
nen – som kom til uttrykk gjennom grønne 
verdier, feminisme og krigsmotstand – ble på 
1980-tallet møtt av en «stille motrevolusjon», 
representert ved høyreradikale partier (Ignazi 
1992). I et slikt perspektiv har utdanningsnivå 
blitt en ny konfliktlinje som både gir vind i 
seilene til grønne partier og til høyreradikale 
partier. For partier på venstresiden er det 
imidlertid urovekkende at de høyreradikale 
trekker tradisjonelle venstresidevelgere over 
på høyresiden, slik at de konservative partier 
kan erobre regjeringsmakten.

2  Mens FPÖ 4,5 doblet sin 
oppslutning fra 1983 til 1994, 
gikk FN frem fra 0.2 prosent i 

1981 til 9.8 prosent i 1986. Ved 
presidentvalget i 1988 stemte 
så mange som 14.4 prosent av 

franske velgere på Le Pen.

3  Bare halvparten av partiets 
landsmøtedelegater f.eks. 

er enig i at «innvandring er 
en alvorlig trussel mot den 

norske egenarten». For mange 
av velgerne vet vi også at 

områder som skatte-, helse- og 
samferdselspolitikk er viktige. 

Dessuten forsvarte Per-Willy 
Amundsen muslimers rett til å 
bygge minareter i Norge, etter 

at dette ble forbudt i Sveits 
gjennom folkeavstemning i 

2009.
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Figur 1: Oppslutning  
til populistiske høyre-
radikale partier i Vest-
Europa 1970-20104 

eller halvkriminelle kandidater, lav grad av 
partisamhold, intern krangling og man-
glende organisatoriske kvalifikasjoner (Art 
2011). En annen viktig faktor for at partiene 
skal oppnå betydelig oppslutning ved valg er 
at de sakene som er viktige for partiene, også 
blir viktige for velgerne. Her spiller mediene 
og de andre partiene en sentral rolle (Ellinas 
2010). Flere forskningsbidrag argumenterer 
for at mediene fremhever en populistisk 
forståelse av politikk, fokuserer (for) mye 
på kriminalitet og fremstiller innvandring 
på en negativ måte. Økonomiske utfordrin-
ger er derimot vanskeligere å presentere i 
et moderne medieformat, men det er langt 
i fra umulig og gjøres av flere partier hver 
eneste dag. Andre etablerte partier spiller 
imidlertid også en rolle når de benytter seg 
av det såkalte «innvandringskortet» for å 
mobilisere velgere. Av nyere eksempler er det 
nok å nevne Merkel, Sarkozy og Camerons 
utspill om at det multikulturelle samfunnet 
har spilt fallitt. Når etablerte partier forsøker 
å kopiere deler av den høyreradikale retorik-
ken, har dette en tendens til å legitimere de 
partiene man først forsøkte å stoppe (Ellinas 
2010). En slik strategi kan altså fungere som 

En tredje teori peker på kombinasjonen av 
økende legitimitet for det som tidligere ble 
sett på som ekstreme partier, økende grad 
av selvsikre velgere og manglende tillit til 
etablerte politiske aktører. En rekke euro-
peiske  holdningsstudier har avdekket et 
stort potensial for partier som er i stand til 
kombinere ekskluderende nasjonalisme, au-
toritære holdninger og mistillit til politiker-
ne. To forhold ser ut til være avgjørende for 
at høyreradikale partier skal kunne utnytte 
dette potensialet. For det første må partiene 
på en troverdig måte ta avstand fra vold og 
udemokratiske holdninger. Dette gjør de best 
når de har et såkalt «beskyttelsesskjold», dvs. 
en partihistorie fri for ekstrem tilknytning. 
Eksempler på dette er Geert Wilders i Neder-
land, Dansk Folkeparti, Sannfinnene og vårt 
eget Fremskrittsparti. Disse partiene ser også 
ut til å profitere på å fokusere mer på Islam 
enn på innvandring, blant annet fordi for-
dommene mot muslimer er mer utbredt enn 
fordommene overfor innvandrere mer gene-
relt. En ekstremistfri historie og et islamkri-
tisk budskap muliggjør også en annen form 
for rekruttering. Mange partier har mislyktes 
i valg fordi de er preget av inkompetente 

4  Note: Utvalget av partiet 
baserer seg blant annet på 
Mudde (2007) og Lorenz i 
Simonsen, Kjøstvedt og Heie 
(2009: 357-406). Oppslutnin-
gen gjelder i parlamentsvalg 
og data er hentet fra nærmest 
parlamentsvalg, +/- 2 år.  
Oppslutning som er merket 
med rødt er basert på siste 
regionsvalg og representerer 
derfor ikke endelige valgresul-
tat.  Noen ekstra presiseringer: 
Agir i Belgia og Immigration 
Control Platform i Irland er 
ikke med - de er for små. Noen 
partier som vanligvis regnes 
som høyreekstreme er imid-
lertid tatt med (slik som BNP i 
England og NPD i Tyskland).

Kilder: Heidar m.fl. 2008; Kjøstvedt m.fl. 2009, 357-406; Widfeldt 2008, 266; BBC Election 
Results 2010
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en boomerang, fordi slike utspill kan bidra 
til plassere innvandringskritikk tydeligere 
på den politiske agendaen. Andre partier 
kan også bidra til å legitimere svært innvan-
dringsskeptiske partier ved å bringe dem inn 
i «varmen» gjennom regjeringssamarbeid. 
Foreløpig har dette imidlertid skjedd i rela-
tivt få land (Østerrike, Italia, Nederland og 
til dels Danmark)5.

Det er forsket lite på konsekvensene av 
høyreradikale partiers innflytelse på po-
litikken. En av de få oversiktene som fin-
nes viser imidlertid at det er stor variasjon 
med hensyn til hvor mye innvandrings- og 
integrasjonspolitikken er blitt endret som en 
følge av at disse partiene har sittet i regjering 
eller vært støtteparti (De Lange and Ak-
kerman 2011). Det ser ut som at statsborger-
skapslovgivningen er det politikkfeltet som 
er blitt mest påvirket. Særlig i Danmark og 
Østerrike har disse lovene blitt innskjerpet. 
Fra Danmark kjenner vi dessuten til den 
omstridte 24-årsregelen for familiegjenfore-
ning og et intrikat poengsystem for å avgjøre 
hvem som skal slippe inn i landet. I Neder-
land, hvor PVVs plass ved maktens bordet 
foreløpig har vært kortvarig, er det allerede 
vedtatt å kutte den årlige innvandringen med 
mellom 5 og 15 prosent og det er blitt dyrt 
å gå med burka (380 euro i bot). I Sveits ser 
det ut som en mer restriktiv asylpolitikk er 
konsekvensen av at SVP har en hånd med 
på rattet. Bildet er imidlertid ikke entydig: 
I den første perioden hvor FPÖ satt med 

makten i Østerrike ble det faktisk lettere å få 
familiegjenforening. Dessuten er det grunn 
til advare mot for enkle slutninger. Hele 
EU-systemet har utviklet en mer restriktiv 
innvandringspolitikk de senere årene, og 
deler av denne politikken ble ført i pennen av 
England og Spania, to land som kjennetegnes 
av fraværet av høyreradikale partier (Mudde 
2007, 281-82).

Mange har også fremsatt teorier om de 
høyreradikales betydning for samfunnskli-
maet mer generelt; det gjelder både i forhold 
til vold mot minoriteter og med hensyn til 
det offentlige ordskiftet. Den såkalte «trykk-
kokerteorien» innebærer at de høyreradikale 
partiene så å si letter på trykket nedenfra 
gjennom å kanalisere holdninger som er ut-
bredt i befolkningen. Når dette skjer, vil po-
tensielle høyreekstreme føle seg representert 
i det politiske systemet og dermed frastå fra 
voldelige handlinger. Tidligere forskning har 
gitt noe støtte til denne teorien (Koopmans 
1996). Nyere datainnsamling ser imidlertid 
ut til å gi et annet bilde. Mens de høyrera-
dikale nesten har doblet sin oppslutning de 
siste ti årene, viser en oversikt fra European 
Union Agency for Fundamental Rights (2010) 
at også den rasistiske volden har økt i alle 
land (unntatt Tsjekkia) i perioden 2000-2008. 
Også vold med antatt høyreekstreme mo-
tiver øker, selv om få land registrerer dette. 
Det er imidlertid for tidlig å avgjøre hvilken 
betydning høyreadikale partier har for denne 
utviklingen. 

5  I Sveits er alle partier over 
en viss størrelse automatisk en 

del av regjeringen, så her er 
situasjonen litt annerledes.
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I den siste tida har vi høyrd mykje tale om 
nettmiljø og nettdebattar, i samband med det 
ekstremistiske og konspiranoide miljøet som 
fødde Anders Behring Breivik. Det virker 
som om desse såkalla kontrajihadistane og 
deira sympatisørar står sterkt online, særleg i 
Noreg der dei mest ekstreme grupperingane 
har så godt som vore usynlege i diskursen. 
Det tyder ikkje at dei ikkje er der.  Ein har 
ein tendens til å sjå såkalla “sosiale medier” 
som noko separat frå det digitale, og det 
digitale som separat frå det analoge. Som om 
det var eigne avgrensa sfærer, men i reali-
teten er dei særs avhengige av kvarandre. 
Ekspertar på det eine eller det andre har det 
med å fokusere på “sin ting”, utan å sjå det 
store biletet, og vi treng dette store biletet. 
Ser vi det store biletet så kan vi faktisk sjå 
korleis det analoge skil seg frå det digitale, 
og det digitale skil seg frå “sosiale medier”, 
og korleis dei påverker kvarandre, og brukar 
kvarandre.

Dette fokuset på nettdebatten, sett form 
og plattform i sentrum, og distraherar i 
altfor stor grad frå det hatefulle tankegodset 
som ein finn i kontrajihadistisk litteratur, 
på internettforum og facebookgrupper, i 
Youtubevideoar og i kommentarfelt hjå 
aviser og bloggar. The medium is the mes-
sage, skreiv Marshall McLuhan i 1964i, og 
med det meinte han å rette merksemd til 
korleis medieformen vert ein essensiell del av 
bodskapen som mediet formidler, og i tilfelle 
av digitale medier kan ein hevde at formatet 
er langt viktigare enn bodskapen simpelthen 
fordi dei er framande og nye, i dette ligg det 
nyhendeverdig og fascinasjon.

Det kan difor vere nyttig å komme seg litt 
vekk frå dette fokuset på sosiale og digitale 
medier, og sjå ting i sin heilskap. Om ein skal 
trekkje fram særtrek ved desse, så må ein 
gjere det med ei forståing om at dette ikkje er 
eit separat fenomen, men noko som foregår i 
tandem med aktivitetar andre stadar.

Estremisme og verdsveven
av Kristian A. Bjørkelo, forklorist, førstekonsulent ved Institutt for lingvistiske,  
litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen

Kulturdanning
Vi er vitne til ein ukultur på fleire områ-
der, og det vert opplevd som vanskeleg å 
skille mellom kommentarfelta i nettavisene, 
kontrajihadistbloggar, Eurabia-litteratur, 
nyfascisme, høgreradikalisme, kultur- og 
verdikonservatisme osb, osb, osb. Innanfor 
dette finn ein mykje rask, mykje hets, men 
òg legitim islamkritikk. Å omtale alt under 
sekkenemningar som høgreekstremisme er 
uheldig, då det store fleirtalet her er langtifrå 
ekstremistar, òg for dei ulike gruppene krevst 
heit ulike konfrontasjonsmetodar. Dei mest 
ekstreme og røyndomsfjerna uttrykka for 
desse miljøa, er utvilsomt å finne på verds-
veven og dette er årsaka til at ein oppfattar 
dette som eit nettfenomen. Årsaka til dette 
ligg i korleis verdsveven omfamnar margi-
nale kulturar.

Internett har senka terskelen for kom-
munikasjon og for publikasjon, det går 
snøggare, og ein når lengre enn nokon sinne. 
Geografiske grenser har mykje mindre å 
seie enn før, og berre språkbarrierar hindrar 
ein i å kunne kommunisere med folk i alle 
verdshjørner. Dette gjer det òg langt lettare 
enn tidlegare for kvar enkelt av oss å komme 
i kontakt med både framande miljø av men-
neske som ein deler meiningar og interesser 
med. Der ein før verdsveven var avhengig av 
geografisk nærleik og tekstmaterial distribu-
ert av post og butikk for å formidle idear, 
skal det no ingenting til. Effekten har vore 
særs synleg på ulike marginale kulturar, ofte 
kalla subkulturar, som var blant dei første til 
å omfamne verdsvevens potensial. Uansett 
kor sær di interesse er, kunne du finne andre 
som delte den, og dette fellesskapet legiti-
merar denne interessa og styrkar gruppas 
identitet, sjølvkjensle og, ikkje minst, sjølvtil-
lit. Ein kan sjå dette på fleire ulike miljø, 
som emomiljøet, rollespelmiljøet og andre 
som henter mykje av sin styrka identitet 
gjennom kommunikasjon på verdsveven. 
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Dei paranoide konspirasjonsteoretikarane 
er blant dei som verkeleg har kunne boltra 
seg. Verdsveven er full av usikre kjelder, rare 
nettsider og Youtubevideoar som alle kan 
stadfeste akkurat ditt forvirra verdsbilete. 
Mange nok lenker, til nok nettsider med 
ein autoritativ utsjånad, som siterar kjende 
personar, tatt ut av sin kontekst, skapar ei 
ny sanning, og omdefinerar verda på eit vis 
som var langt vanskelegare å få til før då 
konspirasjonsteoretikarane var avhengig av 
å spre ideane sine i litteratur og gjennom 
posten. Òg politiske miljø har hatt god nytte 
av det høve organisering og kommunikasjon 
via verdsveven tilbyr, særleg marginale og 
ekstreme miljø har funne seg godt til rette på 
internett. Eigne diskusjonsforum dedikert til 
rasekrig og fascisme kan her eksistere utan 
den sensur og dei negative sanksjonane noko 
slikt hadde blitt møtt med på kafear og ulike 
forsamlingshus.

Kontrajihadistane er dels politiske og dels 
konspirasjonsteoretikerar, 

Ekkokammeret
Verdsveven har sine fordelar, og sine ulem-
per. Ja, det vert opna opp for spontan og aug-
neblinkeleg kommunikasjon og overføring 
av data på tvers av landegrenser, men vi har 
òg fått eit uoversiktleg univers av data - fakta 
og påstandar som ein må forholde seg til. I 
dette landskapet er det lett å instinktivt for-
skanse seg og forholde seg til berre det som 
stadfestar det ein veit - til det tryggjande og 
identitetsstadfestande. Dette gjeld dei fleste 
av oss, vi omgås helst folk vi deler interesser 
og meiningar med, men internett let oss i 
større grad isolere oss i vårt informasjons-
konsum. Ein må ikkje lenger sjå Dagsrevyen 
for å vere oppdatert, ein kan lese bloggar, 
henge på facebookgrupper og evt. spesialist-
sider som fortel deg det “mainstream media” 
ikkje vil fortelje deg. Effekten av dette kallar 
vi ekkokammeret - der eit sett med idear vert 

kasta fram og attende, og stadfesta av alle, 
og aldri motsagt av nokon, då ingen utanfor-
ståande får tilgang eller tilhøyrarar. Her vert 
ideane forsterka over tid, og kan etterkvart 
utvikle seg til å verte særs framande for 
utanforståande. Potensialet for radikalisering 
i ei slik setting er absolutt tilstadeverande.

Ei av dei største utfordringane med eit 
slikt miljø, anten det er politisk eller ikkje, 
er korleis trenge inn med ny kunnskap eller 
idear som motstridar dei rådande tankane 
her. Det er stor sjanse for at enkeltståande 
protestar ikkje vil verte høyrd, om ein pres-
sar på kan ein møte aggresive motreaksjonar 
og verte kasta ut av den digitale arenaen. I 
nokre situasjonar kan motbør stadfeste deira 
“forfølgde” posisjon, og slik prove at dei har 
rett i sitt paranoide verdsbilete.

Men om ideane ikkje vert motsagt, vil dei 
verte styrka og verte meir og meir røyndoms-
fjerne. Og jo fleire gonger ideane vert gjen-
tatt, jo meir “referansematerial” vert bygd 
opp som ein kan henvise til dersom ein vert 
motsagt. Ekkokammeret produserar sine 
eigne prov, sitt eige forsvar mot motforestil-
lingar.

Nettaktivitet er ikkje nok til å radika-
lisere enkeltpersonar i følgje Countering 
Online Radicalisation: A Strategy for Action 
(2009) av Tim Stevens og Peter R. Neumannii, 
men det krevs òg ein såkalla IRL-interaksjon, 
altså røyndleg sosial interaksjon utanfor 
verdsveven. Den sosiale faktoren er særs vik-
tig for radikalisering, det er ikkje nok å lese 
noko på ei nettside eller delta i ein debatt, 
ein må få ein sosial tilhøyrigheit til eit miljø. 
I ein slik kontekst vil eg iallefall fråråde frå 
å anta at interaksjonen på verdsveven ikkje 
er sosial, og ikkje bidrar til å knytte sosiale 
band mellom personar og styrke ei grup-
peidentitet, då dette er halve poenget med 
sosiale plattformar som til dømes Facebook. 
I tillegg bidrar desse nettverka til ein basis 
for sosial interaksjon utanfor verdsveven, 
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som når NDL samlast for julebord i 2011.1 
Demonstrasjonar og liknande bidrar òg til 
å styrke dei sosiale banda mellom medlem-
mane i eit slikt miljø.

Kontrajihadistane på nett
Dei såkalla kontrajihadistane er hovudsak-
leg eit nettbasert fenomen, men med sterke 
sosiale band mellom seg. Dei har både møter 
utanfor nettet, samt konferansar, og dei gjev 
ut tesane sine i bokform, men det er på nettet 
dei er mest aktive, og mest synlege, og det er 
her dei kan lettast trekkje folk til seg. Dette 
miljøet ber preg av å vere både politiske og 
konspirasjonsteoretiske, slik ein gjerne vil sjå 
i dei politiske ytterfløyene. Dei har konstru-
ert eit ekstremt verdsbilete, der muslimar og 
islam er einstydande med islamisme og ein 
framandarta invasjon av Europa, vår verd. 
Konflikta er mellom oss og dei, og media 
samt venstreorienterte styresmakter har for-
rådt oss. Provet på dette ligg i alle dialogpro-
sjekta mellom Europa og den arabiske verda, 
samt det dei meiner er ein tendens til å gje 
etter for religiøse særkrav for muslimar. 

 Utanfor nettet har dei gjort seg synlege 
først og framst gjennom EDL, og den norske 
avleggjaren NDL, samt den mindre “militan-
te” SIOE, i Noreg SIAN, men desse gruppene 
er òg særs aktive på nettet, og organiserar 
seg der, både på eigne forum, Facebook og 
andre nettsider. Dette er gruppene som har 
mest felles med tradisjonelle pøbelgrupper 
og demonstrantar. EDL/NDL er arvtakarane 
til dei gamle nasjonalistiske støvlegutane, 
medan SIOE/SIAN fyller funksjonen til or-
ganisasjonar som FMI. Dei hentar i stor grad 
sin ideologi frå ulike nettsider, bloggar, fora 
og youtubevideoar, samt ei selektiv lesing av 
nyhende.

Så har vi dei intellektuelle kontrajiha-
distane, som samlar seg rundt spesialisterte 
bloggar og forfattarar, her kan ein trekkje 
fram Fjordman og Gisele Littman (Bat Ye’or) 

som sentrale stemmer, som òg har fått ein 
del merksemd i det siste. Mykje av dei meir 
avanserte ideane, som Eurabia-tesen og 
dhimmitude-omgrepet, og tolkingane av 
nyhendebiletet hender i denne sfæra, før det 
sprer seg til resten av verdsveven i form av 
til dømes Youtubevideoar og blogginnlegg. 
Øyvind Strømmen lister nokre av dei mest 
interessante bloggane i denne samanhengen 
i slutten av si bok, Det mørke nettet, så eg vil 
ikkje repetere dei her, berre henvise vidare.

Ei tredje gruppe innan kontrajihadis-
men er kanskje verdt å nemne; og det er den 
gjengse nettpøbel og kommentarfeltaktivist. 
Dei er anonyme, eventuelt pseudonyme, 
og det er vanskeleg å vete om dei tilhøyrer 
miljø rundt SIOE eller EDL, men mykje av 
språkbruken og tankane kan tyde på det. Dei 
hentar iallefall idear og material frå dei same 
stadane på nett. Korleis ein skal handsame 
denne gruppa er eit heilt eiga tema, då dei 
sjølv kan delast inn nettaktivistar, sympatis-
ørar og troll.

Bruk av internett
Internett er ikkje berre ein arena eller eit fora 
for brukarane, det er òg eit verktøy. Bloggar 
som kollektivbloggen Gates of Viennaiii og 
Pamela Geller sin Atlas Shrugsiv, byr ikkje 
berre på analyse, men ammunisjon i form 
av ferdigtygde nyhendekommentarar og 
lenker. Slike sider erstatter i stor grad det 
som vert hånleg omtala som MSM - Main-
stream Media, og byr på ei alternativ og 
spesialisert røyndomsoppfatting, der alt som 
vert tatt med dreier seg om “saka”, og vert 
vinkla i tråd med eit etablert verdsbilete og 
fiendebilete. Informasjonen og tolkinga vert 
i etterkant reprodusert som etablert sanning 
i seinare diskusjonar, særleg på ulike nettsta-
der og nettforum.

Youtube-videoar er usedvanleg gode 
verkty for formidling og kommunikasjon 
- ein kan koke ned eit bodskap til ein serie 

1  De klarte for øvrig ikke å 
gjennomføre julebordet.  

Red. anm.
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med bilete, videoklipp, akkompagnert med 
kjensleladd musikk, tekst og forteljarstemme. 
Slike videoar vert i stor gruppe nytta i reto-
risk samanheng, for å overtyde motdebattan-
tar. Slik er det, her er ein video på Youtube 
som forklarar saka. Det klassiske tilfellet i 
kontrajihadistsamanheng fekk stor merk-
semd då kjende norske rosabloggerar gjekk 
ut med forståing for Breivik, og viste til den-
ne videoen dei hadde sett på Youtube: http://
www.youtube.com/watch?v=wr91q2fxjXQ

Dette er ein særs populær video, og er 
på sett og vis typisk for godt gjennomført 
Youtube-demagogi. Trass i at den allereie 
vart reven frå kvarandre av BBC i 2009v, 
vert den stadig vist til som endeleg prov på 
nettfora og i bloggar. Denne enkeltståande 
videoen formidlar simpelthen betre, og er 
lettare å distribuere enn ein BBC-artikkel. 
Og blant dei allereie overtydde i ytterkantane 
av diskusjonen har ein slik video òg langt 
meir autoritet enn BBC. BBC er trass alt ein 
del av konspirasjonen.

I den andre skalaen av videoar frå slike 
miljø, finn ein mellom anna denne: http://
youtu.be/A2cIXaR_QhQ . Skildringa pro-
dusenten har lagd seier alt om innhaldet: 
“MUSLIM MEN ARE LOVERS OF GOATS. 
The only thing Muslim men like better than 
young boys are goats.” Videoen har ikkje 
meir enn 190 treff i skrivande stund, då den 
ikkje er særleg god til bruk i debattar, men 
opphavet er interessant - dei kallar seg The 
Knights Crusaders, altså korsfararane, og 
dei oppretta Youtubekontoen sin i mars i 
år, og har òg oppretta ei nettside her: http://
www.knightscrusaders.com . Både Youtube-
videoane deira og nettsidene er mynta på 
dei som treng “talking points” og argument 
i diskusjonar med dei som enno ikkje er 
overtydd av den overhengande faren islam 
representerar.

Likeeins kan ein sjå til ein av tempelrid-
dar Paul Ray sine allierte, den tidlegare ny-
nazisten Nick Greger som hevdar tilknytting 

til Order 777 og som no har alliert seg med 
Ray og hans PCCTS2. På Greger si nettsi-
devi, nyttar han aktivt Youtubevideoar for å 
presentere seg sjølv - klipp frå dokumentarar 
om han sjølv og omgangskretsen hans vert til 
rekrutteringsvidear i motstandskampen mot 
islamismen, slik som denne: http://youtu.be/
GY9Dzoqk-ww .

I desse videoane, og du finn ganske man-
ge av dei på Nick Greger sin Youtubekanalvii, 
vert det ikkje lagt skjul på deira valdlege 
motiv. At order 777 er valdlege ekstremistar 
er ingen løyndom, men deira band til PCCTS 
er ikkje kjendt for mange, og at dei difor 
moglegeins kan knyttast til Anders Behring 
Breivik er sjølvsagt urovekkande.

Liknande Youtubevideoar som vist over 
dukkar til stadig opp i nettdebattar og på 
Facebook der islam, innvandring og inte-
grering vert diskutert. Det er slikt dei vert 
distribuert, og ein finn dei i stort antall i dei 
meir dedikerte foruma og Facebookgruppene 
som kontrajihadistane organiserar seg i. Til 
no har mesteparten av organiseringa føregått 
på lukka nettforum og sider, men meir og 
meir flyttar seg over i Facebook der grupper 
som SIAN og NDL kan operere med både 
lukka og opne grupper for organisering av 
sine aktivitetar. Dei skryt av å ha rekruttert 
nye medlemmar til desse gruppene etter 22. 
juli, og det er ikkje ukjendt at enkelte uttalar 
seg om at dei har vore inspirert av Breivik til 
å ta steget over i dei radikale islammotstan-
darane sine rekkjer. Det er likevel vanske-
leg å dømme rekruttering utifrå tal på dei 
opne gruppene, då desse fungerar både som 
rekrutteringsportal og som diskusjonsforum 
der motstandarar òg tar del. Det er i dei 
lukka gruppene og nettverka ein må anta at 
det meste av organiseringa føregår, og desse 
kan det vere vanskeleg for dei fleste å trenge 
inn i. Her er tilværa etter alt å døme prega av 
ein langt meir aggressiv og aktiv tone, samt 
det obligatoriske intrigemakeriet. Margrethe 
S. Hansen i Danmark har freista å infiltrere 

2  Angivelig ridderordning.  
Red. anm.
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dette miljøetviii over eit kortare tidsrom. Den-
ne bloggaren finn eit hardt og rasistisk miljø 
som sirklar rundt SIAD, den danske syster-
organisasjonen til SIAN, som ikkje berre 
organiserar hets mot meiningsmotstanderar 
men driv eit aktivt etterretningsarbeid. Det 
er viktig å hugse på at vår aktivitet i sosiale 
medier, særleg Facebook, opphever mykje 
av det vi har oppfatta som beskytta delar av 
privatlivet. Dette går beggje veger, ein kan 
òg drive etteretning mot høgreekstremistar 
gjennom Facebook. Danmark har ein langt 
hardare tone, og valdlegare aktivistar enn vi 
har i Noreg, men dette er eit internasjonalt 
miljø, og ulikskapane er ikkje store.

Twitter er ikkje tatt i bruk av desse grup-
pene med høgreekstremistar enno, men ein 
og annan brukarkonto finnes. I framtida vil 
nok dette verte ein langt meir sentral kanal 
for å spre propaganda til tilhengjarar, og 
eventuelt organisere større demonstrasjonar.
I tida framover vil vi nok framleis sjå 

aukande aktivitet på nett blant politiske 
yttergrupper, som dei kontrajihadistiske mil-
jøa. Dei har oppdaga at sosiale nettverk som 
Facebook er ein glimrande stad å rekruttere 
nye medlemmar, og til å bistå i ein radika-
liseringsprosess som òg involverar sosiale 
aktivitetar utanfor verdsveven. Verdsveven 
vil difor halde fram med å vere ein arena og 
eit verktøy for desse gruppene, og ein arena 
som deira motstanderar òg må delta aktivt 
på. Problema vil berre verte større om dei 
ikkje vert tatt på alvor, og ingen tar til synleg 
og tydleg motmæle mot dei. Likevel vil eg 
avsluttingsvis understreke at vi ikkje kan sjå 
på verdsveven og sosiale medier som uavhen-
gige frå resten av vår sosiale verd, og vi må 
unngå å drøfte internett som fenomen når 
det vi bør halde fokus på er framveksten av 
høgreradikale og potensielt valdlege gruppe-
ringer. Internett er ikkje årsaka til dette, og 
ein vil ikkje nå fram ved å kritisere arenaen, 
men vi må ta for oss sak og politikk.
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