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INNLEDNING

De siste par årene har vi med bekymring fulgt en utvikling hvor ytre høyre i 
økende grad normaliseres i den generelle samfunnsdebatten, og kanskje først 
og fremst: krever mer plass for seg selv. Vi tenker her særlig på islam- og 
innvandringsfiendtlige aktører. Dette er en utvikling som går hånd i hånd med en 
økning i aktivitetsnivået i enkelte rent høyreekstreme miljøer.

Tidligere har Antirasistisk Senter delt det norske høyreekstreme landskapet i tre 
ulike deler: de generelt innvandringsfiendtlige, de islamfiendtlige og de nazistiske 
grupperingene.1 Denne rapporten kommer til å fokusere på de nazistiske gruppene. 
Her har det vært to ulike grupper, henholdsvis det Tore Tvedt-ledede Vigrid, og Den 
nordiske motstandsbevegelsen. I motsetning til Sverige har ikke norske nynazister 
noe parti de tydelig stemmer på. Vi registrerer imidlertid at partiet Alliansen for 
Norge, og spesielt partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen, har flørtet med 
nynazister en tid. Derfor vil vi se litt nærmere også på Lysglimt Johansen og hans 
parti i denne rapporten også.

Vi anser ikke at Den nordiske motstandsbevegelsens norske avdeling per i dag 
utgjør en stor trussel mot samfunnet eller demokratiet. De er stadig en nokså liten 
gruppe, med i høyden 40 medlemmer og ca. like mange støttespillere. Samtidig er 
det på det rene at gruppen har styrket seg de siste par årene. Det er også på det rene 
at de oppleves som en trussel av grupper de retter hatet sitt imot, ikke minst skeive 
miljøer og det norske jødiske miljøet. Selv om motstandsbevegelsen ikke har gått til 
dramatiske voldelige aksjoner i Norge, vet man fra Sverige og Finland at de på ingen 
måte står tilbake fra bruk av vold.

1 http://antirasistisk.no/wp-content/uploads/2014/06/h%C3%B8yreekstremisme_rapport_endelig.pdf
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VIGRID

Organisasjonen framstår som en personkult rundt Tore Tvedt. Tvedt ser på seg 
selv som en profet for guden Odin, og gjennomfører innvielsesseremonier som 
sammenblander nazismen med norrøn mytologi. Antisemittismen står sentralt, 
og Tvedt er tidligere straffedømt for antisemittiske utsagn om at «jøder ikke er 
mennesker, de er parasitter som skal renskes ut» (VG, 2003). Etterhvert synes 
Vigrids aktivitet å kretse mest rundt stadig mer absurde konspirasjonsteorier på 
nettsidene, og de evinnelige lange epostene som Tvedt sender ut til landets fylker 
og kommuner for å «hjelpe dem» med å utvikle en antisemittisk politikk. Så langt 
virker det ikke som om mange har benyttet seg av dette tilbudet.

Det er lett å le av Tvedts forvridde ideer, men det er likevel interessant å se hvordan 
Tvedt ser på den politiske utviklingen. Dette omfatter hans positive syn på personer 
som lederen for partiet Alliansen, Lysglimt Johansen, som han skryter av for å 
benytte seg av «NS-plakater og NS-retorikk» (Nasjonal Samling). Det dreier seg 
om gamle NS-plakater som Allianseungdommen (ungdomspartiet til Alliansen) 
kjører ut fra sine kontoer på sosiale medier, hvor Alliansen og Lysglimt Johansen 
er redigert inn.2 Tvedt er videre svært fornøyd med etableringen av Resett som 
nettavis, og har særlig hyllet en av Resetts skribenter. Tvedt er også takknemlig 
for den jobben Sylvi Listhaug gjør som «grenseflytter for akseptable utfall mot 
rase- og sivilisasjonsfremmed invasjon», samtidig som han på ingen måte inngår 
blant hennes støttespillere – tvert om anser han henne som en «kristen-zionistisk 
folkeforræder».3

Denne støtten til aktører som Vigrid ser så til de grader ned på, er interessant. Det 
handler om folk som utvider arenaer og meningsrommet for hva som er mulig å 
si, et formål Vigrid derfor anser som viktig i seg selv. Det er viktig å merke at de 
fleste av de ovennevnte neppe vil være så glade for en slik støtte, spesielt Listhaug. 
Det kan være mer uklart hvordan Lysglimt Johansen stiller seg; her er det flere 
berøringspunkter. Dette handler imidlertid primært om hvem og hva Vigrid mener 
fremmer deres mulighet til å spre sin sak. Som nesten alle artikler avsluttes denne 
også med «Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som 
fortjent!» Det kan virke latterlig, men det er ingen grunn til å le av slik retorikk. 

2 http://www.vigrid.net/alliansen07.htm

3 http://www.vigrid.net/maria-zahler.htm
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Flere personer som var innom Vigrid tidlig i livet, har fortsatt å markere seg. En slik 
person er Thorgrim Bredesen, tidligere ungdomsleder og leder i Vigrid. Han gikk ut 
av organisasjonen i 2009, og har tatt avstand fra Vigrid. Inntil nylig var han redaktør 
for et «innvandringskritisk» nettsted,4 «Frie Ord» (nå nedlagt). Bredesen var også 
aktiv i nettavisen «Fyret», som ble lagt ned da nazi-koblingene ble kjent.5 En annen 
som har tatt avstand fra sin fortid i Vigrid, har mer nylig gjort seg bemerket som 
sentral i den identitære bevegelsen, og i oppbyggingen av Generation Identity 
i Storbritannia.6 

Vigrid er, oppsummert, i hovedsak like marginale som de har vært gjennom mange 
år, og er for alle praktiske formål nedlagt, og det er heller ingen grunn til å forvente 
en særlig utvikling. De framstår per nå ikke som en fysisk trussel.

4 https://www.tv2.no/a/6125156/

5 https://www.dagbladet.no/nyheter/folk-lar-seg-lure-av-nazistisk-nettsted/61683660

6 https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/OnJQoq/Aftenposten-mener-Frihet-forsvares-ikke-med-

autoritare-metoder
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ALLIANSEN

Lederen for Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, har i et intervju sagt at 
han tror at flere av partifellene er med i nazistiske grupperinger som Den nordiske 
motstandsbevegelsen, og synes ikke å ha noen problemer med det – tvert om.7

Lysglimt Johansen kom selv først frem i offentligheten i forbindelse med det 
amerikanske valget og støtte til Donald Trump.8 Senere stiftet han det politiske 
partiet Alliansen.9 Tross navnelikheten og felles innvandringsskepsis er det ikke det 
samme partiinitiativet som Alliansen-partiet som ble initiert av Christian Mikkel 
Dobloug (senere en av kreftene bak Resett), der FrP-politikeren Christian Tybring-
Gjedde var tiltenkt som leder.10 Hovedsaken til Alliansen er angivelig å få Norge ut 
av EØS- og Schengen-avtalene med EU. Det er imidlertid ikke dette som har mest 
fokus i partilederens kommunikasjon med verden omkring.

Alliansen er et politisk parti med en spesiell struktur. Det har kun én tillitsvalgt, 
Lysglimt Johansen, og partiet har ikke medlemmer. Det har heller ikke et 
partiprogram, kun et verdiprogram. Alle kandidatene er fristilt hver for seg og svarer 
ikke for andre enn seg selv. Enhver kan nominere kandidater til Alliansens lister, man 
kan også nominere seg selv. Nominasjoner blir behandlet i partiets forum, og det er 
til slutt Lysglimt Johansen alene som velger hvem som skal stå på partiets lister.

Det betyr imidlertid ikke at Alliansen ikke har identifisert seg selv med noen 
klare standpunkt. Ifølge Lysglimt Johansen står Alliansens politikere for 
«radikale budskap», slik som «Forby Islam i det offentlige rom» og «Stopp 
masseinnvandringen. Begynn masserepatriering».11 Det siste er et begrep han har 
lånt fra såkalt identitær (høyreekstrem) retorikk, og som gjerne er et kodeord for 
massedeportasjoner. Alliansen har kunngjort via sine facebooksider at partiet stiller 
til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og til Stortingsvalget 2021. Lysglimt 
Johansen snakker om sin bevegelse som «nasjonalisme med et smil».12

Rasisme, antisemittisme og Holocaust-fornektelse
Lysglimt Johansen raser i sosiale medier mot «negre», jøder og masseinnvandring,13 

7 https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-pa-stortinget-alliansen-lederen-bekrefter-kontakt-med-

nasjonalistgruppe-og-hylles-av-kjent-ekstremist/68557032

8 https://www.tv2.no/a/8127785/

9 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/11/22/195258429/nytt-politisk-parti-vil-ha-norge-ut-av-eos

10 https://www.dagbladet.no/nyheter/norsk-mangemillionaer-og-frimurer-apner-opp-om-nytt-parti-og-

middagen-med-frp-toppene--dette-er-fjaera-som-ble-til-ti-hons/64122870

11 https://www.dagsavisen.no/innenriks/millioner-til-mikropartiene-1.1029386

12 https://www.nrk.no/norge/_-dette-er-nasjonalisme-med-et-smil-1.13240653

13 https://www.dagbladet.no/nyheter/kritiserer-negre-og-joder-og-tror-partifeller-er-med-i-fryktet-

nazigruppe/68555090
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vil enten fengsle eller henrette landsforrædere i et nytt «landssvikoppgjør», og synes 
å støtte gjeninnføring av apartheid i Sør-Afrika, noe han betegner som «den naturlige 
orden».14 Professor Øystein Sørensen ved UiO uttalte allerede før noen av de mest 
alvorlige uttalelsene at partiet beveget seg i retning av ren nazisme.15 Dette var noe 
av det Johansen ga uttrykk for i en serie påfølgende tweets 29. juli– 7. august 2018:

«Vi må få opp et inferno av raseri og slå tilbake landssvikerne. Jeg 
tenker meg et raseri på linje med den franske revolusjonen.»

«Landssvikerne. De ansvarlige for statskuppet, de ansvarlige for desi meringen 
av nasjonen og deri nasjonens og folkets interesser. De ansvarlige for 
globalismen som masseinnvandringen gjennomført uten folkets kontroll.»

«Folk er rettmessig forbannet. Rasende. Vi trenger mer raseri, mer hat. 
Og det kommer.»

«It is treason and the treasonous shall hang.»

«Svikere, landssvikerne, foræderne mot det norske folk skal stilles for 
retten og dømmes. Lov og dom.»

«Så lenge Sør Afrika hadde apartheid / var ‘rasistisk’ fungerte landet 
godt, nå går det rett til helvete.»

«Alle som jobbet imot apartheid har i dag blod på hendene ettersom 
negerne slakter hvite boere.»

«Vi må bare håpe at Sør Afrika får verden til å våkne, at galskapen snus 
og den naturlige orden igjen innføres.»

Dette skrev han på Twitter noen dager etter årets 22. juli-markeringer. På et 
arrangement han skulle ha under Arendalsuka i 2018, gikk han til kamp mot «kultur-
marxisme». Han har dermed tatt steget over i et ideologisk landskap som ligger tett 
opp til ideologien som førte til terroren 22. juli. I tillegg legger han stadig skylden for 
det som er galt, på jøder («jewish deconstructionism», igjen fra Twitter). Tidligere 
har han også tvitret slikt som dette, av antisemittisk og konspiratorisk merke:

«Norsk politikk: Verdenssionister på venstresiden mot verdenssionister 
på høyresiden. Applaudert av verdenssionister i media.»

Senere har det kommet twittermeldinger fra Johansen som disse:

«Horder av negere som vil rive Europa i filler» (med vedlagte bilder av 
afrikanere)

«The caucasian civilization is incompatible with the negro civilization.

Han har videre gjort det klart at han også ønsker å stille FrP-politikere for retten for 
landssvik, og at han generelt ønsker en «nulltoleranse» for «landssvikere». Han har 
videre erklært at han selv er nasjonalist, sammen med en erklæring om at Hitler var 
det samme. Som han uttaler: Alliansen er «kompromissløs, nådeløs». 

14 https://antirasistisk.no/alliansen-henrette-landssvikere/

15 https://www.nrk.no/norge/alliansen-hevdar-dei-hentar-medlemmer-fra-frp-1.13631463
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Det har også vært en serie meldinger med et åpenlyst antisemittisk og 
konspiratorisk innhold, inkludert Holocaust-benektelse, som disse:

«Det mosaiske trossamfunn i Oslo (DMT) er altså for global migrasjon 
fri flyt for Norge og Europa. Mens Israel selv signerer ikke avtalen. 
Hordene av arabere, negere, asiater er for the goy [ikke-jøder] only.»

«Om vi ikke tar det oppgjøret med de globalistiske jødene nå, i 
Norge ledet av jøden Ervin Kohn, jødelakeiene i Høyre, jødelakene i 
Fremskrittspartiet banker de gjennom FNs migrasjonsplattform og da 
er det over. Du velger, hva du er laget av, hva du står for.»

«Vi er nødt til å ta dette oppgjøret up front med jødene nå. Vi har fått 
nok. Jeg selv er dritt lei at jødene får pushe fram dette falske holocaust 
narrativet.»

«Hvor mange ble gasset? Ingen.»

«Jødene leder fremdeles racet, men vi får opp en ekte høyreside nå i 
rasende fart.»

«Det jødiske talmudiske globalistiske svineriet fra Høyre, Unge Høyre, 
Civita, Minerva, NHO må stoppes. Vi folket må stoppe dem.»

Her har han gitt nokså direkte støtte til Den nordiske motstandsbevegelsen:

«Donald Trump deler bekymringene til Den Nordiske Motstands-
bevegelsen DNM og gir dermed DNM legitimitet.»

Støtte fra nazimiljø
Gitt det som kommer frem ovenfor er det problematisk at Lysglimt Johansen 
møtes mer som en kuriositet enn som en aktør som arbeider aktivt og systematisk 
for å spre et hatefullt budskap. Et eksempel var da han ble invitert av Studenter-
samfundet i Trondheim.16 Spesielt i lys av hans ønske om å se landssvikere fengslet/
henrettet og gjeninnføring av apartheid i Sør-Afrika, kombinert med hans anti-
semittiske verdensanskuelse, oppfordret vi Arendalsuka til å revurdere tillatelsen til 
stand og appell. Arendalsuka valgte å la ham delta, men har senere indikert at de vil 
foreta en ny vurdering fram mot 2019. En av de som besøkte Lysglimt Johansen på 
Alliansens stand i 2018, var den amerikanske høyreekstremisten Evan McLaren. En 
annen som besøkte standen, var Ronny Bårdsen, en kjent nynazist fra 90-tallet som 
vi kommer tilbake til senere i rapporten. 

Partiet fikk minimal støtte under stortingsvalget i 2017, med så vidt over tre 
tusen stemmer. Lysglimt Johansen står imidlertid for noen av de mest ekstreme 
uttalelsene i norsk offentlig debatt fra en noenlunde etablert figur de senere årene. 
Derfor mener Antirasistisk Senter at det er problematisk at han inviteres inn i den 
politiske samtalen som en hvilken som helst annen aktør.

16 https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2018/01/19/De-b%C3%B8r-komme-til-sans-og-samling-og-trekke-

invitasjonen-15934463.ece
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DEN NORDISKE 
MOTSTANDSBEVEGELSEN

Den andre nynazistiske grupperingen, som vi vil ha hovedfokus på i denne 
rapporten, er Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Motstandsbevegelsen 
har sitt hovedsete og sin opprinnelse i Sverige. DNM er i tillegg også tilstede i både 
Norge og Finland, og har hatt økende aktivitet det siste året i Danmark også. Etter 
egne uttalelser er de til stede også på Island.

De eksisterte først i disse ulike landene som ulike nasjonale organisasjoner med 
tett samarbeid og en tydelig svensk lederrolle. Fra 1. januar 2016 har de nasjonale 
organisasjonene (Den svenska motstånds rörelsen, Den norske motstands-
bevegelsen, etc.) blitt lagt ned, og alle sammen er nå organisert under én sentral 
organisasjon, Den nordiske motstandsbevegelsen. Dette meldte organisasjonen i en 
pressemelding, hvor det ble gjort klart at det fra nå av var én enhetlig organisasjon 
med én ledelse, men med avdelinger i de ulike landene. I tillegg til de nordiske 
landene ønsker organisasjonen også å utbre sitt arbeid til de baltiske landene, med 
mulig samarbeid med nasjonalistiske bevegelser der. 

WAR/VAM/HAM
La oss først ta en kjapp gjennomgang av røttene til dette miljøet. Disse røttene 
fører oss tilbake til nynazistiske grupperinger som Vitt ariskt motstånd, VAM, 
i Sverige på 80- og 90-tallet. Navnet til VAM er hentet fra den amerikanske 
nynazistiske hvit makt-gruppen White Aryan Resistance (WAR). WAR ble forøvrig 
grunnlagt og ledet av den tidligere Ku Klux Klan-lederen Tom Metzger. VAM bygde 
på fire pilarer, skinheadkulturen fra England, nazismen fra Tyskland, Ku Klux Klan 
fra USA, og apartheidideologien fra Sør-Afrika, med andre ord en god miks av det 
aller verste.

Antisemittismen fortsatte å gjennomsyre 90-tallets naziideologi gjennom bildebruk 
i magasiner og tekstene i «Hvit makt»-musikken. Jødehatet og det øvrige verdens-
synet til disse kan samles under den såkalte ZOG-teorien. ZOG står for «the 
Zionist Occupational Government» og begrepet ble importert fra «White Power»-
bevegelsen i USA, men lente seg like mye på den eldre tyske nazismens tanker om 
en jødisk verdenssammensvergelse og falsumet Sions Vises Protokoller. 

Begrepet ble først tatt i bruk av nynazister i Skandinavia på slutten av 80-tallet. 
Ideene hadde blitt popularisert gjennom bøkene til den selverklærte amerikanske 
rasisten og nazisten William Luther Pierce,17 selv om han ikke brukte begrepet 

17 https://www.nytimes.com/2002/07/24/us/william-pierce-69-neo-nazi-leader-dies.html
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ZOG. Dét var det en annen amerikansk rasist, Eric Thomson,18 som kom opp med. 
En interessant parallell er at ideene om en jødisk konspirasjon er helt sentral på 
DNM sine nettsider, men begrepet ZOG har de gått bort ifra (det er mer populært 
hos Vigrid, som fortsetter å bruke det).

Det er viktig å peke på at nynazistene på 90-tallet ikke gikk inn for å skape en 
enhetlig, felles plattform eller et dypt ideologisk grunnlag. Så lenge man var enige 
i den overordnede forståelsen av «Hvit makt», ble det ikke lagt ned arbeid for å 
presentere en bevegelse med et tydelig ideologisk grunnlag eller særlig politisk og 
ideologisk skolering av medlemmene.

Det var med andre ord ikke veldig mange krav, ei heller veldig streng disiplin. 
Dette var i enda større grad sant for de norske nazistene, hvor drikking og slåssing 
med aktivister fra venstresiden synes å ha hatt et mye større fokus enn ideologisk 
opplæring. En annen forskjell fra den gang opp mot situasjonen i dag, er at 
gjennomsnittsalderen er gjennomført mye høyere nå. Det gjør at politiet ikke kan 
bruke alle de samme ungdomsrettede verktøyene som tidligere.19

Norske forsøk
Det norske motstykket til VAM, Hvitt Arisk Motstand (HAM), ble grunnlagt i 1991 
av nazisten Jan Holthe etter en tur til Sverige, men organisasjonen slo aldri helt 
gjennom i Norge og ble lagt ned noen år senere. Holthe startet også en annen 
organisasjon på samme tidspunkt, som han også ledet, Birkebeinerne. Dette skulle 
være en mindre ekstrem gruppe som skulle dra inn flere mennesker til HAM. 

Det er dog interessant at VAM og til en viss grad HAM prøvde å bygge opp en 
organisasjonsstruktur basert på eller inspirert av bøker av den tidligere nevnte 
Pierce, publisert under pseudonymet «Andrew Macdonald». Hvor mange av dem 
som faktisk leste bøkene The Turner Diaries og Hunter er ikke godt å si, men en 
del av tekstene publisert av Holthe indikerer i alle fall en tydelig inspirasjon. Begge 
bøkene er for øvrig grundig anmeldt og anbefalt på websidene til DNM.

Svenskenes forhold og tiltro til norske nynazister fikk seg en knekk etter 
avsløringen av at de norske nynazistene hadde latt seg infiltrere av antirasisten 
Tor Inge Jakobsen. Jakobsen gikk inn i skinheadmiljøet i Gjøvik høsten 1991, og ble 
raskt tatt inn i varmen av blant annet Jan Holthe. Som en del av den innerste sirkel 
var Jakobsen med på å planlegge oppstarten av den norske underavdelingen av 
VAM, Hvitt Arisk Motstand (HAM). I løpet av tiden som infiltratør kunne Jakobsen 
informere om at det fantes en splittelse i miljøet mellom de som ønsket å følge Ole 
Krogstads mer avslappede skinheadstil, og de som ønsket mer aksjonsrettet arbeid, 
ledet av Jan Holthe.

Ifølge Jakobsen var det planlagt flere voldsaksjoner, deriblant attentat mot 
Blitzhuset.20 Han fikk også, i rollen som en av de innerste i sirkelen til Holthe, 
innpass hos det svenske VAM, og kunne informere om at de to organisasjonene  
 

18 http://www.faem.com/eric/2000/et047.htm

19 http://filternyheter.no/eks-nazist-tror-ikke-gamle-metoder-hjelper-i-dag/

20 Per E. Ellingsen, «Infiltrerte Nazi-miljø», Dagbladet, 8. januar 1992
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hadde planer om felles våpentreninger og kamptrening.21 At Jakobsen i løpet av få 
måneder klarte å opparbeide seg en såpass høy posisjon i miljøet, sa mye både om 
størrelsen på miljøet, og om de manglende organisatoriske evnene.22

Ut av miljøet?
Noen ord om Holthe også, som dukker opp her og der med jevne mellomrom. 
I forbindelse med et 17. mai-arrangement i 2015 som han stod for og som ble avlyst, 
sier han:23 «Jeg skjønner at folk reagerer. Jeg kom ut av de nynazistiske miljøene på 
90-tallet, og tar avstand fra slike holdninger.» Han har flere steder klaget over at 
«feile valg tidligere i livet» fortsetter å skape problemer for ham og legge hindringer 
i veien for et ønske om å bidra til samfunnet.

Holthe gikk etter egne uttalelser ut av miljøet på 90-tallet da han fikk barn. Han 
har senere vært aktiv i SIAN og PEGIDA, og har blant annet gitt uttrykk for at han 
støtter gjeninnføring av jødeparagrafen. Ifølge nettstedet vepsen.no24 har han i et 
lengre innlegg på Facebook også hevdet at all terror er av det gode.

Vi ser av og til noen andre av nynazistene fra den tiden dukke opp i muslim-
fiendtlige arrangementer også. Det styrker vårt bilde av at motstand mot islam og 
muslimer i en del tilfeller er et tynt ferniss, hvor det som oppfattes som politisk 
akseptabel innvandringsmotstand, er et dekke for mer ekstreme holdninger.

En annen tidligere nynazist som har involvert seg i kampen mot islam, er 
Ronny Bårdsen, som vi nevnte i forbindelse med partiet Alliansens stand under 
Arendalsuka. Bårdsen holder også tett kontakt med den nye bølgen av nynazister, 
og virker heller ikke som om han tar avstand fra noe av sin fortid. Bårdsen er tett på 
DNM. Uten at han har en formell posisjon i organisasjonen, skal han være sentral 
i organiseringen av organisasjonens aktiviteter. Bårdsen driver også en nettbutikk 
hvor han selger klær med blant annet nazistiske og jøde- / muslimfiendtlige motiver, 
iblandet vikingsymbolikk. Karikerte bilder av jøder og gull på betalingssidene 
illustrerer den antisemittiske vinklingen. Bårdsen har også vakt oppmerksomhet 
gjennom sitt vennskap med den russiske nynazisten Viacheslav Datsik.25

En som rent faktisk har tatt et oppgjør med sin fortid er en som i sin tid var en av 
Norges mest profilerte nynazister, Tom Kimmo Eiternes, som i dag har et annet 
navn.26 Dette viser at det er mulig å forlate miljøet, og at det er viktig med tiltak 
som kan bidra til dette. Utfordringen er at en slik exit-mulighet faktisk fordrer et 
reelt oppgjør med, og avstandstagen fra, fortiden.

Få andre aksjoner fra nynazister har satt like store spor etter seg i Norge som 
drapet på Benajmin Hermansen. Tre nynazister, Joe Erling Jahr, Ole Nicolai Kvisler 
og Veronica Andreassen stod bak det rasistisk motiverte drapet. Både Andersen  

21 Espen Olsen, «Henrett Agent Jakob», VG 25.01.1992

22 Per E. Ellingsen, «Infiltrerte Nazi-miljø», Dagbladet, 8. januar 1992.

23 https://www.rb.no/ralingen/tidligere-nynazist-avlyser-17-mai-arrangement-etter-trusler/s/5-43-61119

24 http://www.vepsen.no/2015/04/nazist-med-17-maifeiring/

25 https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/nyheter/tonsberg-mann-venn-med-nazirusser-jeg-blir-kalt-datsiks-

tvilling/s/2-2.516-1.6412922

26 https://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/07/31/135091/tidligere-nynazist-skammer-meg
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og Jahr, som har endret navn, tar avstand fra og beklager det som skjedde.27 
Det hjelper ikke moren som mistet barnet sitt, men for samfunnet betyr det 
likevel noe. Kvisler har derimot aldri beklaget eller tatt avstand fra dette miljøet. 
Han har tvert om deltatt på leir med DNM,28 vurdert å melde seg inn i den 
franske fremmedlegionen for å få mer trening med våpen,29 samt deltatt på et 
naziarrangement i Finland.30 

Norsk-svensk samarbeid
Etter dette raske overblikket over historikk, røtter og forbindelser bakover til 
nynazistene på 80- og 90-tallet, spoler vi raskt frem til DNM. Organisasjonen 
ble stiftet i Sverige av tidligere medlemmer av VAM, deriblant den svenske 
drapsdømte nynazisten Klas Lund, i 1995. Organisasjonen fikk da navnet «Svenska 
motståndsrörelsen». Den første lederen ble nettopp Lund, som en periode befant 
seg i Norge etter at han rømte fra svensk fengsel, og ble arrestert hjemme hos den 
norske nynazisten Kim Hugo Hansen i 2005.31 Han har også tidligere rømt til Norge. 
Da ble han tatt hjemme hos den norske nynazisten Ole Krogstad i Hokksund.32

Svenska motståndsrörelsen fikk raskt en norsk kopi, med Den norske 
motstandsbevegelsen. Denne organisasjonen lyktes ikke bedre enn tidligere 
forsøk på å etablere norske nynazistiske, nasjonalistiske eller ekstremistiske 
organisasjoner, og forsvant litt ut i ingenting. For alle praktiske formål stod 
organisasjonen dermed frem som noe nytt da den igjen dukket opp i Norge fra ca. 
2010, med Haakon Forwald som leder. Når vi går på nettstedet deres er den eldste 
nyhetssaken fra 2008, og den nest eldste igjen fra 2011.

Mye av arbeidet til Den norske motstandsbevegelsen handlet i begynnelsen om 
spredning av propaganda og organisasjonsbygging.33 Dette er stadig viktige pilarer. 
Organisasjonen gjorde seg bemerket i offentligheten først i mars 2012, da en gruppe 
nazister holdt en ulovlig demonstrasjon i Trondheim. I etterkant ble 25 arrestert. 
Det viste seg da at de aller fleste var kommet fra Sverige for å delta i markeringen.34 

«Nordfront», som ofte ble brukt som navn på organisasjonen, er mediekanalen 
deres, og var tidligere navnet også på det norske nettstedet deres. Domenet til 
dette nettstedet var for øvrig registrert av tidligere nevnte Klas Lund. Nordfront / 
Den Norske Motstandsbevegelsen / Den Nordiske Motstandsbevegelsen er altså 
den samme organisasjonen, og vil fremover i rapporten kun benevnes med DNM. 
Dette var den første gangen DNM markerte seg på denne måten med marsj og faner, 
flaggborg og utdeling av løpesedler. Det var også første gangen siden Rudolf Hess-
marsjen i Askim i august 2000 at nazister marsjerte i Norge.35 I tillegg til  
 

27 https://www.nrk.no/dokumentar/xl/joe-erling-jahr_-ber-om-unnskyldning-for-a-ha-drept-benjamin-

hermansen-1.13868768

28 https://www.nrk.no/norge/benjamins-mor_-_-jeg-blir-redd-1.12033075

29 https://www.vl.no/samfunn/drapsdomt-soker-vapentrening-i-frankrike-1.44681?paywall=true

30 https://www.nettavisen.no/dittoslo/kvisler-dro-pa-nazicamp-da-han-ble-lslatt/8506653.html

31 https://www.nrk.no/sorlandet/pagrepet-hos-norsk-nynazist-1.326365

32 Espen Olsen «Skulle brenne Benkows hytte» VG 10.01.1992

33 https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2012/01/20/Nazistgruppe-etablert-i-Trondheim-821143.ece

34 https://www.aftenposten.no/norge/i/qLrGm/Flere-svensker-deltok-i-demonstrasjonen

35 https://www.nrk.no/norge/ni-arresterte-etter-nazimarsj-i-askim-1.499788
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Trondheim så vi en del aktivitet andre steder i Norge på denne tiden også, bl.a. i 
Bergen og Kristiansand. Hovedsakelig dreide det seg om spredning av klistremerker 
og utdeling av flyers gjennom postkassespredning. De var foreløpig ikke klare for å 
stå frem i større grad.

Vi kommer senere mer inn på spørsmål knyttet til ideologi, men det er viktig 
å merke seg at i motsetning til tidligere nynazistiske organisasjoner, ligger 
det en enhetlig, helhetlig og sammenhengende ideologi til grunn for DNM. 
Skolering av medlemmene blir sett på som viktig. DNM er, kort oppsummert, 
en nasjonalsosialistisk organisasjon med en antisemittisk og konspiratorisk 
verdensforståelse, som ønsker gjennom revolusjon å «skape en nordisk 
nasjonalsosialistisk republikk bestående av de nordiske landene Sverige, Finland, 
Norge, Danmark, Island og eventuelt også de baltiske landene».

Disiplinen er streng, og kravene til deltagere helt annerledes enn tidligere norske 
nynazistiske grupper. Det er dog forskjell på medlemmer og støttespillere. På DNMs 
markeringer skilles det som regel mellom de uniformkledde DNM-medlemmene, 
og støttespillerne som danner baktropp. Støttespillere er som regel folk som deler 
noen, mange eller alle synspunkter med DNM, men bryter med deres strenge regler 
for livsførsel.

DNM er lukket og strengt hierarkisk oppbygd, og blir av flere lands sikkerhets-
myndigheter vurdert som den farligste høyreekstreme grupperingen i Norden. 
I Finland har organisasjonen blitt forbudt,36 blant annet fordi nesten alle 
medlemmene er dømt for alvorlig kriminalitet og bryter med «god skikk». Dette 
forbudet kom i etterkant av en episode hvor en motdemonstrant ble sparket ned og 
drept, og drapsmannen fikk en pris av DNM i forbindelse med udåden.37 Bevegelsen 
Pohjoinen perinne (Den nordlige tradisjonen),38 som har en tett kobling til DNM, 
er også forbudt på lik linje med DNM. Beslutningen ble anket, men anken ble 
avvist i retten i Åbo.39 For øvrig skal flere norske medlemmer fra DNM ha dratt til 
Finland for å ha markeringer i forbindelse med anken, og det skal ha ført til mindre 
tilstedeværelse under Arendalsuka. 

Ledelse
Klas Lund fungerte som leder frem til september 2015, da Simon Lindberg overtok 
som leder. 2. oktober 2014 offentliggjorde Klas Lund at DNM ville danne en 
parlamentarisk gren. Avgjørelsen om å stifte et politisk parti, som skal representere 
DNM, ble offentliggjort på den svenske Nordfront-siden, og noen dager senere ble 
det lagt ut et intervju med Lund om den nye utviklingen. Lund understreker at 
partidannelsen ikke skal være en omdannelse av DNM, men at partiet i stedet vil 
være en forlengelse av organisasjonen og dens arbeid. Lund forsikrer leserne om at 
partidannelsen ikke vil gå på bekostning av bevegelsens ideologi, og lover at dette 
ikke er starten på en liberaliseringsprosess. 

36 https://www.nrk.no/urix/nynazistisk-organisasjon-forbys-i-finland-1.13803270

37 https://svenska.yle.fi/artikel/2017/07/20/savon-sanomat-nynazisten-torniainen-fick-pris-fran-nordiska-

motstandsrorelsen

38 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nordiska-motstandsrorelsen-forbjuds-i-finland

39 https://www.dagbladet.no/nyheter/den-nordiske-motstandsbevegelsen-er-na-forbudt-i-finland/70270934
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Ved Lunds avgang ble det også gjort endringer innenfor den svenske ledelsen. I 
februar 2015 ble det i den svenske avisen Expressen satt søkelys på lederskikkelser 
innenfor Den nordiske motstandsbevegelsen.40 Lund ble i artikkelen identifisert 
som lederen, noe som stemte på dette tidspunktet. Pär Öberg var ifølge avisen 
pressetalsmann for organisasjonen, men i september 2015 skriver DNM at han ble 
ansvarlig for bevegelsens parlamentariske gren. I Expressens artikkel inkluderes 
også Haakon Forwald, den tidligere lederen av Den norske motstandsbevegelsen, nå 
leder for den norske avdelingen av DNM. 

Forwald er ikke er bosatt i Norge, men i Dalarna i Sverige. Utvekslingen mellom 
Norge og Sverige går begge veier. Tommy Nyberg, leder for rede 1 (se oversikt 
nedenfor), innvandret fra Sollefteå i Sverige til Norge i 2009. Nyberg er også 
medlem av riksledelsen til motstandsbevegelsen i Norge.

Operativ leder i Norge er Tommy Olsen, bosatt nær Kristiansand. Olsen ble i 2002 
dømt til fengsel i ett år og to måneder etter å ha knivstukket to innvandrere.41 En 
annen som inntil nylig satt i riksledelsen, var Jan-Christopher Pedersen. Han skal 
ifølge Filter Nyheter nylig ha blitt degradert/suspendert fordi han ble knyttet til en 
livsførsel som er i strid med medlemsreglene.42 

Politisk deltagelse
Nevnte Öberg hadde inntil nylig også en plass i kommunestyret i Ludvika i Sverige, 
der han satt på et mandat for Sverigedemokraterna (SD), som han for øvrig ikke var 
medlem av. Öberg var et av to DNM-medlemmer som satt i kommunestyrer rundt 
i Sverige; den andre var Pär Sjögren i Borlänge. Også Sjögren satt på et mandat 
fra SD, og heller ikke han var medlem av SD. Begge har blitt påført de åpne listene 
til SD og kommet inn på den måten – en praksis SD har sagt at de vil stenge, men 
som de likevel har fortsatt med. Nazistene samlet seg i forkant av valget i noen få 
(små) kommuner for at de kan komme i politiske posisjoner gjennom valg. Visstnok 

40 https://www.expressen.se/nyheter/de-leder-den-svenska-nazistrorelsen-1/

41 https://www.nrk.no/dokumentar/xl/na-marsjerer-de-i-gatene-igjen-1.13394305

42 http://filternyheter.no/hang-opp-hakekors-9-april-tre-sentrale-nynazister-siktet-etter-rasismeparagrafen/

Haakon Forwald foto: Antirasistisk Senter Simon Lindberg foto: Filter Nyheter
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en praksis også tyske nazister har fulgt de siste årene. De stilte lister i følgende 
kommuner: Ludvika, Kungälvs og Bodens. Den norske lederen, Forwald, stilte som 
tredjekandidat på listen i Ludvika. De fikk ingen mandater.

Bevegelsen viser sitt sanne ansikt nettopp på de stedene de har hatt mulighet til 
noe makt. Ifølge en rapport fra C-REX, Senter for ekstremismeforskning ved UiO, 
har enkelte lokalpolitikere blitt fotfulgt til sin bil, noe som har skremt enkelte 
i den grad at de har frasagt seg sitt verv. Andre politikere, kommuneansatte og 
meningsmotstandere har mottatt subtile trusler av typen «Så fint hus du har, da…», 
eller har funnet galgeklistremerker på døra eller på lyktestolper utenfor hjemmet 
med teksten «Reservert folkeforrædere». Gjennom slike metoder sprer Den 
nordiske motstandsbevegelsen frykt og tilrøver seg en innflytelse som går langt ut 
over deres svært beskjedne oppslutning, framholder C-Rex.43

Høsten 2015 ble det hevdet at organisasjonen hadde mottatt økonomisk støtte 
fra den russiske høyreekstreme og paramilitære organisasjonen Russian Imperial 
Movement, som blant annet har sendt frivillig-soldater til den prorussiske siden i 
krigen i Øst-Ukraina. Organisasjonen har avvist denne påstanden. Norske forskere 
mener at russiske myndigheter støtter slike ytterliggående grupper som del av en 
bevisst strategi for å skape splid for å svekke NATO og EU, i et ønske om å gjenreise 
seg som stormakt. Det handler da om at en del av den gjenreisingen består i å 
svekke sine motstandere gjennom å støtte ekstremister i disse landene og dermed 
skape uro.44

Ideologi
Antisemittisme
Den nordiske motstandsbevegelsen bekjenner seg til det nasjonalsosialistiske 
verdensbildet. Organisasjonen er blant annet tuftet på det velkjente, nazistiske synet 
på jøders destruktive rolle i samfunnet, hvor jøder anses å undergrave interessene 
til landenes majoritetsbefolkninger. En gjennomgang av en rekke av artiklene på 
hjemmesiden avslører dette synet, og en uttalt konspirasjonstenkning trer tydelig 
frem, med illustrasjoner som påminner Det tredje riket. DNM anser at jødisk 
virksomhet ligger bak promoteringen av økt innvandring til Norden fra arabiske og 
afrikanske land, noe de mener utgjør et folkemord på folk av nordisk ætt.

I DNMs politiske program, tilgjengelig på frihetskamp.net, finner man blant annet 
en programfestet versjon av den klassiske, antisemittiske konspirasjonsteorien 
som alltid har stått sentralt i nazismen. Et av de programfestede punktene er 
en ambisjon om å «Spre informasjon i Norden, slik at hele befolkningen forstår 
hvordan sionistene arbeider for å destabilisere, splitte og herske.» Følgende 
formulering om kampen mot «sionister» (et annet ord for jøder) er spesielt godt 
egnet til å skape frykt, ikke minst hos jøder: «Dette vil naturligvis trappes opp og 
intensiveres med alle tilgjengelige midler, den dagen vi har makten.» Lest inn i en 
nasjonalsosialistisk kontekst er dette budskapet skremmende, for å si det mildt. 

43 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/7l3plv/Hva-er-problemet-med-Den-nordiske-

motstandsbevegelsen--Ravndal-og-Bjorgo

44 https://www.nrk.no/norge/norske-eksperter_-klar-kobling-mellom-russland-og-den-nordiske-

motstandsbevegelsen-1.13898138
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Også nettsidene omfatter en rekke antisemittiske artikler, i tråd med programmet. 
Et av de tydeligste eksemplene på en videreføring av Nazi-Tysklands antisemittiske 
konspirasjonsteorier er nettsidens hovedartikkel om jøder. Artikkelen er illustrert 
med et marionettbilde som demonstrerer den grunnleggende antisemittiske 
påstanden, lett gjenkjennelig som en parallell til Nazi-Tysklands propaganda-
tegninger, om at jøder styrer verden. I artikkelen forsvares Hitlers syn på jødene: 
«Tysklands reaksjoner var altså både rasjonelle og fullstendig forståelige. Jødiske 
krefter ble fra da av, med svært så gode grunner, betraktet som fiender av Riket, 
noe man da som regel blir når man erklærer krig.» I artikkelen tegnes det opp et 
konspiratorisk bilde av hvordan jøder har fabrikkert historien om Holocaust, og 
brukt denne for å styrke sin makt globalt.

Blant mye annet gjenfinner man den klassiske nazistiske retorikken om jøde-
bolsjeviker: «De fleste av disse svarene kan finnes ved å undersøke både 
Sovjetunionen og kommunismen som et tvers gjennom jødisk prosjekt. 
Likvideringen av Tsaren og hans familie (med kvinner og barn!), brenningen av 
kirker (noe verken Hitler eller NSDAP tok til orde for) og kristne symboler; de 
grusomme gulagene og henrettelsen av kristne prester, osv., er bare toppen av det 
forferdelige og grusomme isfjellet i det iskalde kommunistiske hav.» Her gis altså 
jøder skylden for drapet på barn, og på kristne prester.

Trådene trekkes inn i vår samtid: «Mange taler om den sagnomsuste ‘islamiseringen’ 
med den største selvfølge, mens det man i realiteten er vitne til, både før, under og 
etter den andre verdenskrigen (for å velge et punkt i historien), er intet annet enn en 
internasjonal jødifisering.» Det fremstilles videre som at jøder står bak «et Europa 
som snart vil stå i brann, på randen av sosial og økonomisk kollaps».

Man finner også tilsvarende i andre artikler, hvor «Sions vises protokoller» – et 
hatskrift som sto sentralt i Det tredje rikets antisemittiske propaganda – brukes 
åpent som en positiv referanse. Man vil finne passuser som dette:

«Vi erfarer en stadig mer utstrakt bevisstgjøring at vi, fremfor alt i 
Vesten, blir styrt av en elite med internasjonale sionistiske ambisjoner 
som står i konflikt med nasjonale interesser. En gruppe som dominerer 
innenfor bankvesen, media og politikk, som strever etter omfattende 
makt. Rothschild, Warburg og Rockefeller med flere bankfamilier utgjør 
selve kjernen.»  «Det er beint ut vanskelig å forstå, eller rettere sagt, å 
konfronteres med den virkeligheten, at en så illesinnet kraft i dag har 
verden i sitt grep, og styrer den i en farlig retning. Det omhandler en 
meget avgrenset minoritet som lenge har etterstrebet global makt.»

«Sammenfatningsvis så styrer sionistene gjennom ideologisk 
indoktrinering, redsler (terrorisme og endatil klimatrusler) og 
økonomisk kontroll fremfor alt. Utover det tilkommer andre 
kontrollmekanismer.» «Hva som er sikkert er at verden behøver en ny 
begynnelse, og de sionistiske kreftene må berøves all sin makt for at det 
skal kunne skje.» 
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Annen rasistisk propaganda
I det politiske programmet går Motstandsbevegelsen blant annet inn for følgende 
åpenlyst rasistiske tiltak:

«Opprette et statlig institutt som effektivt kan bedømme den 
rasemessige tilhørigheten til mennesker som har ankommet Norden 
gjennom innvandring. Instituttet skal benytte moderne genetiske 
metoder for å gjennomføre dette.»

«Snarest mulig påbegynne repatrieringen av de rasefremmede 
mennesker som befinner seg innenfor Nordens grenser. Dette skal skje 
på mest mulig humane måte for å ikke skape unødvendig lidelse.»

Videre: «Vår innvandringsmotstand hviler først og fremst på rasepolitikk, ettersom 
vi ønsker å bevare vårt folk.»

Homohat
I motsetning til flere andre høyreekstreme organisasjoner i Norge og Norden, har 
DNM et tydelig og uttrykt hat mot homofile, og har arrangert flere markeringer 
mot «homolobbyen», som de for øvrig også oppfatter helt eller delvis som et jødisk 
opplegg for å ødelegge samfunnet. 

DNM anser konkret at homofili skal forbys i det offentlige rom. Skeive 
organisasjoner skal forbys, og aktivister forfølges og fengsles. Dette følger direkte 
av programerklæringer fra motstandsbevegelsen. Ulike uttalelser går også i retning 
av at DNM ønsker dødsstraff for skeive aktivister og andre. Det er med andre ord 
snakk om en beskrivelse av et samfunn hvor skeive er drevet under jorda, og hvor de 
som våger å stikke hodet fram, blir hardt straffet for det.

Autoritær/totalitær styreform
Organisasjonens mål er å etablere en felles nordisk stat. Den svenske Säkerhets-
polisen hevder at denne vil være totalitær, og vil etableres via revolusjon. 
Organisasjonens eget partiprogram presiserer at «Den Nordiske Motstands-
bevegelsens fremtidige stat er autoritær, men ikke totalitær».

I en tale utdyper bevegelsens tidligere leder, Klas Lund, dette på følgende måte: 
«Selv om Motstandsbevegelsen streber etter å skape en stat med autoritært 
lederskap, er det også vårt mål å utvikle og sikre frihet og demokrati. Den nordiske 
nasjonalsosialistiske republikken kommer til å være en lederstat, men den kommer 
også til å være et folkedemokrati.».»

Vold som virkemiddel
DNM uttaler seg ofte som om de tar avstand fra bruk av vold generelt. Samtidig 
ser vi at de i tekster på nettsiden forsvarer voldsbruk i nødverge / selvforsvar. Det 
interessante her er definisjonen av selvforsvar. I NRK Brennpunkts dokumentar om 
DNM sier lederen, Simon Lindberg, at man skal forsvare seg selv, sine kamerater og 
sin ære.

Det var tilsynelatende æren til DNM han forbrøt seg mot, mannen som gikk forbi 
nynazistene i Helsinki, skjelte dem ut og spyttet på bakken for å markere sin avsky 
mot dem. Prisen for dette var at han ble brutalt sparket ned av lederen for DNM 
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i Helsingfors, Jesse Eppu Oskari Torniainen, og døde som følge av skadene noen 
dager senere. Dette forsvares da som nettopp selvforsvar av norske nazister som har 
blitt konfrontert med dette mens de delte ut propagandamateriell.

I en intern håndbok for aktivister45 heter det: «Så lenge vi kan agere legalt, finnes 
det ingen anledning for Motstandsbevegelsen til å bevæpne seg med skytevåpen 
eller sprengstoff». Samtidig: «Motstandsbevegelsen er ikke pasifistisk. Vi er klar 
over at vi bare kan seire gjennom fysisk kamp».

De skriver også at de som tar til våpen mot «dødens tyranni» – som er å forstå 
som den sionistiske sammensvergelsen som de mener har okkupert Norge – kan 
betraktes som heltemodige. «Motet til å dra sverdet ut av steinen, i en tid hvor alle 
står perplekse, bør berømmes». «Den som tar til våpen og agerer har den evige 
rettferdigheten på sin side, selv om noen småborgerlige sveklinger skulle påstå det 
motsatte».

Organisasjonen hevder videre at etableringen av en autoritær, nordisk stat vil kreve 
en kamp som vil føre til blodsutgytelse. I en artikkel i magasinet deres Folktribunen 
utdypes dette: 

 «Ingen man kan gå med i Motståndsrörelsen om han inte kan eller 
är beredd att med våld försvara sig själv, sin organisation eller sina 
kamrater … Veklingar och fegisar har ingen plats hos oss. Ingen ska 
kunna undgå sin manliga plikt

Det enda hemska eller skamliga med att unga svenskar skadat eller 
dödat främlingar och fiender, är att alla andra svenskar inte ger dem 
sitt stöd när massmedia startar sina hetskampanjer».46

Her til lands har politiet tatt beslag i en rekke våpen fra medlemmer i DNM i 
Rogaland.47 Selv om vi snakker om gamle og rustne våpen som trolig ville være like 
farlige for dem som brukte dem som for andre, så er viljen og ønsket der.

Viljen til å bruke vold for å fremme organisasjonens nazistiske agenda, framgår 
nokså utilslørt av en artikkel skrevet av Haakon Forwald (mars 2018):

«Vi er fast forankret og fanatisk hengivne til vår nasjonalsosialistiske 
verdensanskuelse, og er beredt til å inn i døden forsvare vår tro.» 
«Vi er revolusjonære og radikale i vår ideologi, i våre mål og i våre 
fremgangsmåter. Vi er den totale motpolen til dagens etablerte partier 
og politikere. Vi er fanatiske og vil til siste bloddråpe kjempe for vårt 
folk, og det er disse ingrediensene som til slutt vil lede oss til seier.»

Voldshandlingene DNM står bak eller knyttes opp mot i Sverige, er mange. Noen av 
de mest oppsiktsvekkende var serien med bombeangrep i Gøteborg i 2016 og 2017 
mot både flyktningmottak og politiske motstandere, som blant annet fagforeninger. 
Flere DNM-medlemmer ble arrestert og dømt. I begynnelsen av april 2017 ble 

45 https://www.nrk.no/dokumentar/xl/na-marsjerer-de-i-gatene-igjen-1.13394305

46 Svenska Motståndsrörelsens tidning Folktribunen 1997–2000 – referanse hentet fra EXPO magasin.

47 https://expo.se/2014/12/vapenbeslag-hos-norska-motståndsrörelsen
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den jødiske foreningen i Umeå lagt ned etter trusler og trakassering som etter all 
sannsynlighet kan tilskrives DNM. 48

Den svenske avisen Aftonbladet avslørte i en granskning av 84 kjente ledere 
og aktivister i DNM at 58 av disse var dømt for mer eller mindre alvorlige 
forbrytelser.49 En kort gjennomgang viser at 42 er dømt for mer enn én forbrytelse. 
11 er dømt etter den svenske rasismelovgivningen (hets mot folkegruppe), 27 er 
dømt for voldelige opptøyer, 20 er dømt for grov vold eller vold, 25 er dømt for 
brudd på knivloven eller voldsforbrytelse, 1 er dømt for drap og 1 er dømt for 
forsøk på drap. Vi vet også at en rekke voldshandlinger og drap mot homofile i 
Sverige har blitt koblet opp mot det svenske høyreekstreme miljøet generelt og 
DNM spesielt.

Forbilder
I sine utgivelser hyller organisasjonen personer som Adolf Hitler, Corneliu 
Codreanu (rumensk fascistleder, grunnlegger av Jerngarden), Savitri Devi 
(nazistisk forfatter og spion under annen verdenskrig), George Lincoln Rockwell 
(grunnleggeren av American Nazi Party i 1959, og leder av World Union of National 
Socialists (WUNS) i årene 1962–67) og Robert Jay Mathews (en amerikansk 
nynazist og terrorist, drept i skuddveksling med FBI).

I et NRK-intervju fra 2014 uttaler Forwald at de anser Adolf Hitler som «et av det 
forrige årtusenets aller største mennesker. En kriger som kjempet og stred for den 
ariske rase og Europas fremtid».50

De har også lansert en plakatkampanje med slagordet «Make Hitler great again». 
Kampanjen ble lansert i forbindelse med Hitlers fødselsdag 20. april 2018, og 
Motstandsbevegelsen hadde en «nasjonalsosialistisk aksjonshelg» i forbindelse med 
fødselsdagen. Etter hva vi kunne se, omfattet kampanjen en plakat for opptrykk og 
to plakater for spredning i virtuelle medier.

Det er generelt et omfattende nasjonalsosialistisk innhold på nettsiden, med 
bilder av SS-soldater, mv., og en rekke plakater med et nazistisk innhold. Blant 
andre personer enn Hitler som hylles med en egen plakat, er Horst Wessel, 
som var «Sturmführer» i Sturmabteilung (SA). Wessel skrev også det som ble 
regnet som en sekundær nasjonalsang i Nazi-Tyskland, «Horst-Wessel-Lied», 
en nasjonalsosialistisk kampsang. Man finner også en hyllest av en nazistisk 
skikkelse som Rudolf Hess, som her omtales som en «martyr», «pliktoppfyllende 
nasjonalsosialistisk leder og fredsforkjemper».

Organisasjon og aktivitet
Strukturen innad i Motstandsbevegelsen er hierarkisk. Bevegelsen ledes av 
organisasjonens nordiske leder. I hvert land finnes også en egen leder og et riksråd. 
I de fleste tilfeller tas avgjørelser etter diskusjon i Riksrådet. Lederen har dog 
muligheten til å ta avgjørelser på egen hånd, om dette kreves. 

48 https://www.dagsavisen.no/verden/legger-ned-etter-trusler-fra-nazister-1.1154343

49 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mOBe1/aftonbladet-svd-granskar-58-av-nazisterna-domda-for-brott

50 http://filternyheter.no/gar-norske-nynazistlederne-side-side-mennene-na-tatt-bombeangrep-asylmottak/
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Riksrådet er en del av riksorganisasjonen, som i tillegg til Riksrådet består av 
personer med ledende oppgaver innen blant annet propaganda og administrasjon. 
Landene er delt inn i reder, og hvert rede har en operativ sjef, redesjefen. Innenfor 
redene finnes det lokale aktivistgrupper, kalt kampgrupper, som styres av en 
kampgruppesjef. 

Nordenrådet består av ledende medlemmer fra hvert av de nordiske landene, og 
arbeider med blant annet felles nordiske kampanjer og aksjoner, og standardisering 
av virksomheten i de ulike landene.

Det er vanskelig å si noe sikkert om størrelsen på den norske avdelingen, blant 
annet på grunn av overlapp med andre høyreekstreme og høyreradikale miljøer . 
Vi anslår imidlertid at det norske miljøet, med nære støttespillere og medlemmer, 
nærmer seg 100 personer. Det svenske miljøet er mye større, med flere reder utover 
i landet.

Det er en egen struktur med regler for hvor mange personer en kampgruppe kan 
bestå av før den må splittes opp i to kampgrupper. Denne militære oppdelingen har 
både organisatoriske så vel som strukturelle styrker. Den skaper konkurranse og 
disiplin, samt nettopp det militante bildet DNM ønsker å vise frem av seg selv. 

Virksomhet
DNM drives, spesielt i Sverige, profesjonalisert, og har flere spesialiserte deler. De 
har egne pressefolk i Motståndsrörelsen Media, som produserer youtubefilmer, 
og nettavisene Frihetskamp, Nordfront, Vastarinta, Nordurvigi og Nordfront.dk. 
På demonstrasjoner ser vi at DNM kommer med egne sanitetsfolk, som for øvrig 
er blitt trent blant andre av en norsk lege med fortid i nynazistmiljøet i Norge på 
90-tallet.51

Vi finner bokforlaget Nationellt Motstånd forlag. Det finnes også Fånghjälpen, en 
støtteorganisasjon for aktivister i fengsel. På demonstrasjoner kommer de med 
faner og flagg, som for øvrig kan brukes som våpen (lanser), samt hjelmer, skjold 
og beskyttelsesutstyr for frontmennene i demonstrasjonene. De har også med egne 
sambandsfolk.

Aktiviteter
Motstandsbevegelsens virksomhet består av både interne og utadrettede aktiviteter. 
Den interne virksomheten inkluderer blant annet sosiale treff, trening, frilufts-
aktiviteter og studiegrupper. De årlige sommertreffene som flere av nordmennene 
deltar på, har stort fokus på kamptrening og konkurranser. Den utadrettede 
aktivismen består blant annet av regelmessige torgmøter, demonstrasjoner, avissalg, 
flygeblad-utdelinger, oppklistring av plakater, klistremerker og bannere. 

De siste årene har vi sett at aktivister fra DNM har tatt bilder av deltagere i Pride, 
som så deles i sosiale medier. En slik kartlegging og dokumentering er med på å 
skape redsel og frykt i disse miljøene, noe som jo er hensikten med dem fra DNMs 
side også. Nettopp slik intimidering har vi sett som nevnt tidligere også på det 
politiske plan alle steder de har fått noe politisk støtte og makt. 

51 https://www.dagbladet.no/nyheter/norsk-lege-kurset-nynazister-i-forstehjelp/63588375
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Norge er delt opp geografisk på følgende måte:

Rede 1 Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, 
Buskerud, Vestfold, Telemark

Rede 2 Aust-Agder, Vest-Agder

Rede 3 Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
Hordaland, Rogaland

Rede 4 Trøndelag

Rede 5 Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark).
Det ser riktignok ikke ut som om det er 
særlig til være seg folk eller aktivitet her.

Rede 6 Stavangerområdet

Leder

Riksorganisasjon

Administrasjon

Rede 1

Kampgruppe 1

Operativ ledelse

Rede 2

Kampgruppe 2

Propaganda

Rede 3

Kampgruppe 3

Ledelsesråd

Lederen 
Simon Lindberg

Nordenrådet 
Sverige: Simon Lindberg, Emil Hagberg 
Norge: Haakon Forwald, Tommy Olsen 

Finland: Antti Niemi, Otto Rutnanen

Finland, 8 reder 
Ali Kaurila

Sverige, 7 reder 
Simon Lindberg

Norge, 5 reder 
Haakon Forwald
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Fra demonstrasjoner

foto: Antirasistisk Senter (øverst  

og midten) / Filter Nyheter (nederst)
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Nordiske sikkerhetsmyndigheter om Nordiske motstandsbevegelsen
Den nordiske motstandsbevegelsen er den høyreekstreme grupperingen som de 
nordiske sikkerhetsmyndigheter vurderer som den største trusselen mot landenes 
indre sikkerhet. Organisasjonen anses å spille hovedrollen i hva det svenske 
sikkerhetspolitiet kaller for hvit makt-miljøet. Den nordiske motstandsbevegelsen 
hevdes å ha tydelige militante trekk. Säkerhetspolisen mener eksempelvis at det 
har skjedd at medlemmer har blitt utsatt for disiplinære tiltak når de har begått 
en forbrytelse eller oppført seg på en måte som ikke er i overensstemmelse med 
Motstandsbevegelsens ideologi.

I det norske PSTs trusselvurdering, hvor DNM nevnes ved navn for første gang i 
2018,52 kan vi lese: 

«Høyreekstremisme i Norge karakteriseres av uorganiserte og 
løst sammensatte nettverk, med ett unntak, nemlig Den nordiske 
motstandsbevegelsen (DNM), som har fått en tydeligere organisering. 
Grupperingen fremstår med økt offentlig synlighet og en tydeligere 
ledelse. DNMs målsetting er i første rekke å sikre organisasjonsbygging 
og rekruttering. Vi forventer å se en vedvarende innsats for å rekruttere 
flere medlemmer. Dette vil komme til syne gjennom ulike typer 
demonstrasjoner og offentlige markeringer. 

DNM har tette bånd til den svenske fraksjonen, og er avhengig av 
dens støtte for å gjennomføre større markeringer og videreutvikle 
organisasjonen her i landet. Kapasiteten i det svenske miljøet er 
større. Dette kan inspirere de norske meningsfellene og kan være en 
drivkraft til en negativ utvikling. Som følge av et økt aktivitetsnivå 
og en mer synlig tilstedeværelse, øker også motstanden mot de 
høyreekstreme gruppene i Norge. Dette ser ut til å virke samlende på 
det høyreekstreme miljøet. For DNM vil negativ omtale i media og 
forbud mot markeringer brukes for å styrke det interne samholdet og 
rekruttere flere til miljøet. Dette forventer vi vil være en effekt som vil 
forme miljøet også det kommende året.»

Demonstrasjoner, markering og økt virksomhet
I begynnelsen var fokuset, som tidligere nevnt, hovedsakelig rettet mot 
organisasjonsbygging, samt propagandaspredning. Etter hvert har vi sett flere 
markeringer, spesielt i Sør-Norge. Etter flere mindre arrangementer varslet DNM at 
de i juli 2017 skulle ha en stor demonstrasjon i Fredrikstad. Politiet sa de ikke ville 
tillate dette grunnet frykt for vold på grunn av varslede motdemonstrasjoner, og 
forbød også en motmarkering mot nazistene, noe som vakte sterke reaksjoner.53 

DNM endte opp med å dra til Kristiansand, hvor politiet ikke fikk stoppet dem, og 
de gjennomførte et demonstrasjonstog.54 Det lokale politiets beslutning om å ikke 
innhente hjelp når de fikk beskjed om at DNM var på vei, har blitt kritisert. Flere  
 

52 https://www.politiforum.no/artikler/pst-et-tydeligere-fiendebilde/427150

53 https://www.nrk.no/ostfold/forbyr-markering-mot-nazisme-1.13579762

54 https://www.aftenposten.no/norge/i/mq9gv/Hoyreekstrem-demonstrasjon-i-Kristiansand--politiet-ville-ikke-

gripe-inn
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utenlandske nazister ble for øvrig stoppet i forkant av demonstrasjonen allerede ved 
grensen til Sverige, flere av disse hadde med seg kniver og pepperspray.55 

At politiet i Kristiansand forsøkte å stoppe nazistene, men ble skjøvet vekk; at de 
endte med å la DNM gjennomføre arrangementet med politieskorte; og at politiet 
arresterte personer som stilte seg i veien for DNM, har blitt kritisert. Politiet har 
laget en evaluering av sin egen håndtering, som hverken offentligheten eller lokale 
myndigheter har fått lese, se eller lære noe av.56 Det er all grunn til å kritisere 
dette, men ikke minst til å lære noe av erfaringene, med håp om en (vesentlig) 
bedre håndtering ved senere anledninger. Ut fra foreliggende opplysninger var 
politiet betraktelig bedre beredt under markeringene i Moss og Fredrikstad 
i oktober.

DNM har hatt flere markeringer i året som har gått siden den gang, men ofte med 
kort varsel i forkant, slik at det sjelden har vært store motdemonstrasjoner. Vi 
ser også en mer pågående tilnærming med klistremerker flere steder, ofte også i 
områder med et stort antall innbyggere med minoritetsbakgrunn. 

Ny selvtillit
Den nye tilnærmingen med mer aktivitet kan sees opp mot lederskiftet, men 
handler også om å stå frem på en helt annen måte.57 Ønsket om å delta ved valget i 
Sverige likeså. Her ser vi paradokset med slike organisasjoner, hvor man på den ene 
siden er bekymret for mulig framgang ved deres deltagelse ved valget i september, 

55 https://www.nrk.no/ostfold/18-svenske-hoyreekstreme-utvist-fra-norge-1.13622259

56 https://www.aftenposten.no/norge/i/QlRxkQ/Politiet-varsler-nye-avhor-etter-nazimarsj-i-Kristiansand

57 https://www.nrk.no/dokumentar/xl/vil-kjempe-til-doden-for-et-nytt-norden-1.13810278

Andreas Haglund Arnesen Martin Steigedal foto: Youtube
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på den andre siden er man også bekymret for voldshandlinger eller rett og slett 
terror fra gruppen mot meningsmotstandere ved det samme valget. 58

I Norge fikk DNM negativ oppmerksomhet etter at de 9. april i år hengte opp 
bannere med påskriften «Vi er tilbake» og hakekors på årsdagen for Nazi-Tyskland 
invasjon i 1940.59 Tre sentrale aktører i miljøet ble arrestert kort tid etter.60 Nå kan 
det virke som om de blir anklaget for hatytringer basert på bruken av hakekorset.61

Det første tegnet til denne selvtilliten i Norge så vi gjennom et intervju på 
bevegelsens podkast om PST og deres forsøk på «trakassering» av DNMs aktivister. 
Her står Martin Steigedal og en annen aktivist (som senere har forlatt DNM) frem 
med navn og forteller om sine opplevelser med PST. Det er ikke hverdagskost at 
norske nazister står frem som nettopp det, og det indikerer et taktskifte. En annen 
som har vært tydelig fremme i flere debatter på nettet, er Thomas Mosveen.62

Fra en markering i Moss i 2018 (bilde på forrige side) ser vi blant andre 
Andreas Haglund Arnesen, programleder for DNMs podkast «Frontlinjen». 
Facebookprofilen til mannen i bakgrunnen er interessant, med påskriften «14 
ord». Dette er en alminnelig, intern kode blant nazister, hvor «14 ord» refererer 
til to formularer utarbeidet av den nå avdøde amerikanske ekstremisten og 
lederen for terrororganisasjonen the Order, David Land, mens han sonet en 190 
års fengselsstraff.63 Den første og mest vanlige av disse lyder: «We must secure 
the existence of our race and a future for white children.» (Vi må sikre vår rases 
eksistens og en fremtid for hvite barn.) Den andre, litt mindre kjente, er: «Because 
the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth.» (Fordi den 
hvite ariske kvinnens skjønnhet ikke må gå tapt fra jorden.)

Politisk påvirkning
Som nevnt tidligere har organisasjonen laget en egen politisk del som skal delta 
ved valget til Riksdagen, og de har allerede to medlemmer i kommunestyrer via 
SDs lister. Dette til tross for at lederen for SD, Jimmie Åkesson, har tatt avstand fra 
DNM og kalt dem feige tullinger.64

Det skapte mye oppmerksomhet da DNM deltok i den svenske partiuken 
Almedalsveckan,65 hvor de også deltok i fjor.66 Under årets arrangement sto de for 
trakassering og vold, og bidro til stor uro.67 De har søkt om å få delta med stand 
i det tilsvarende norske arrangementet Arendalsuka. Robert C. Nordli, ordfører i 
Arendal og leder av Arendalsukas råd, har avslått søknaden med begrunnelsen at 

58 https://www.nrk.no/norge/frykter-at-nazister-vil-pavirke-valget-i-sverige-1.13876739

59 https://www.aftenposten.no/osloby/i/KvqGX7/Nazi-bannere-hengt-opp-pa-arsdagen-for-tyskernes-

invasjon-i-1940

60 http://filternyheter.no/hang-opp-hakekors-9-april-tre-sentrale-nynazister-siktet-etter-rasismeparagrafen/

61 http://filternyheter.no/nei-hakekors-er-ikke-forbudt-i-norge-dette-kan-likevel-straffes/

62 https://www.nrk.no/dokumentar/xl/na-marsjerer-de-i-gatene-igjen-1.13394305

63 https://www.haaretz.com/us-news/what-are-the-14-words-everyones-been-freaking-out-about-1.5482606

64 http://www.dagen.no/Nyheter/sverige/Selvsikker-Åkesson-tror-på-SD-seier-i-høstens-valg-i-Sverige-631668

65 https://nyheter24.se/nyheter/almedalsveckan/910632-nazistiske-mordaren-mitt-i-almedalen

66 http://www.dagen.no/Nyheter/sverige/Nynazister-får-delta-på-Almedalsveckan-i-Sverige-470894

67 https://www.aftenposten.no/verden/i/QlAbPR/Naziorganisasjon-veivet-med-flagg-under-statsministerens-

tale--Vi-ser-et-voksende-hat
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DNM er en antidemokratisk og rasistisk organisasjon, og at de har et budskap som 
ikke harmonerer med Arendalsuka.68 

DNM var uformelt til stede under Arendalsuka i 2017, men i liten grad i 2018, blant 
annet fordi flere norske medlemmer hadde reist til Finland på grunn av rettssaken 
der. Det er et riktig og viktig signal fra Arendalsuka at man nektet dem å ha stand, 
men man må ikke forledes til å tro at de dermed ikke var til stede.

Partilederen for Alliansen, den tidligere nevnte Lysglimt Johansen, har for øvrig 
uttalt at han regner med at enkelte av hans medlemmer er med i DNM, og at det 
er helt greit.69 Alliansen hadde likevel en stand på Arendalsuka, og partilederen 
holdt en appell. Det hadde også Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), til tross 
for at de ble kastet ut i fjor etter en del bråk, vel å merke med aktiv oppfølging fra 
Arendalsuka.70

 

68 https://www.nrk.no/sorlandet/den-nordiske-motstandsbevegelsen-avvist-av-arendalsuka-1.14053383

69 https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/08/06/195322267/alliansen-leder-langer-ut-mot-negre-og-

masseinnvandring

70 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2WM0v/braak-ved-sian-bod-fjernes-fra-arendalsuka
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YTRINGSFRIHET VS.  
MINORITETERS KRAV PÅ 
BESKYTTELSE

Ytringsfrihetsdebatten har blomstret opp i kjølvannet av økningen i nynazistisk 
aktivitet. Er nazismen en ideologi på lik linje med andre, som man må tåle, og bare 
kunne si seg uenig med? Sagt med andre ord: Skal nazister ha tilnærmet ubegrenset 
rett til å spre sin hatefulle ideologi?

Spørsmålet ble blant annet aktualisert av en kommentar i Aftenposten i 2017, 
hvor Andreas Slettholm skrev: «Likhet for loven må også gjelde nazister».71 Ja, 
men det betyr ikke at loven er lik for nazister som for alle andre. Tvert om er 
det nedfelt et forbud mot organisasjoner som sprer rasistiske anskuelser i FNs 
rasediskrimineringskonvensjon (ICERD). Dette forbudet vil naturlig ramme 
nazister, men derimot ikke de fleste andre. Hva vi argumenterer for, er dermed 
nettopp likhet for loven – at de forbud som under internasjonal lov gjelder nazister, 
skal håndheves i Norge, heller enn at nazister nærmest skal få et frikort.

Knus homolobbyen
Vi har også reagert på den etter vårt syn overfladiske tolkningen vi har sett av 
DNMs parole «Knus homolobbyen». Denne bør ikke forstås bare som en generell 
uttalelse eller en vag formulering, men som en oppfordring til handling som er 
godt egnet til å skape frykt. Fra Sverige vet vi at listen over skeive mennesker 
som har blitt utsatt for vold, torturert og myrdet av svenske nazister, er lang og 
skremmende.

Vi vet at mennesker som har stått opp mot disse kreftene tidligere har blitt utsatt 
for vold her i landet også. Når nynazistene reorganiserer seg og blir sterkere, er det 
dermed grunn til bekymring.72

Det finske forbudet – hva med Norge?
Vi har nevnt det finske forbudet mot DNM tidligere. Kan og bør vi følge opp med 
et forbud her til lands? Dette er ikke en særnorsk debatt; den samme debatten har 
startet i Sverige også.73 Her skal vi huske den organisatoriske utviklingen: Det er 
ikke en søsterorganisasjon av den norske og den svenske som er forbudt i Finland i 
dag – det er den samme organisasjonen. 

71 https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/dVpKz/Likhet-for-loven-ma-ogsa-gjelde-nazister--

Andreas-Slettholm

72 https://www.tv2.no/a/9275660/

73 https://www.etc.se/debatt/kan-finland-sa-kan-vi-forbjud-nmr-i-sverige
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Akkurat nå framstår det nærmest som om vi er i en fase hvor vi venter på at noe 
alvorlig skal skje også fra den norske avdelingens side – så kan vi eventuelt sette inn 
hardere tiltak mot dem i etterpåklokskapens lys. Akkurat når det gjelder nynazister 
burde vi imidlertid være i stand til noe bedre enn etterpåklokskap.

Det er to ulike debatter her: Den ene er om de skal tillates i det hele tatt å eksistere 
som en organisasjon. Den andre debatten er, hvis organisasjonen som sådan ikke 
forbys, hvilke begrensninger den bør ilegges. Som et minimum er det på det rene 
at ytringer som er i strid med straffeloven må straffeforfølges, og at enhver form 
for trusler eller intimidering bør slås ned på av politiet. Politiet bør også bruke sin 
adgang til å begrense nynazistenes virksomhet, ved alt fra uniformsnekt til å nekte 
dem å marsjere i paradegatene i byene våre, og heller omdirigere dem til strøk mer i 
utkanten.

Vi er glade for at Finland har inntatt en så klar posisjon mot DNM, med respekt 
for menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner. Vi mener at Norge og 
andre land med aktive nazistiske organisasjoner bør følge samme linje. Så langt 
har vi dessverre sett en helt annen utvikling i Norge, hvor DNM til en viss grad 
presenteres som en gruppering på linje med andre – en gruppering med politiske 
meninger man kan være enig eller uenig med, men med tilnærmet full rett til å spre 
sin hatideologi på lik linje med en hvilken som helst annen politisk gruppering.

Vi har også opplevd at gruppens voldelige karakter underkommuniseres, 
eller ikke problematiseres overhodet, i debatten. At den kan regnes som en 
terrororganisasjon, slik den framtredende svenske terrorforskeren Magnus 
Ranstorp flere ganger har framholdt, nevnes normalt ikke av dem som forsvarer 
gruppens friheter.74

FNs rasediskrimineringskomité
FNs rasediskrimineringskomité (CERD) har gjentatte ganger – senest under 
siste rapporteringsrunde, i 2015 – minnet Norge om at kravet i konvensjonens 
artikkel 4 om et formelt organisasjonsforbud er både forebyggende og obligatorisk, 
og anbefalt at Norge innfører et forbud mot rasistiske organisasjoner i 
overensstemmelse med konvensjonens krav. I den påfølgende perioden har vi 
heller sett det motsatte, nemlig statlige aktører (herunder politi) som forsvarer 
nynazisters rett til å marsjere i norske byer.

Det primære juridiske vernet mot spredning av rasistisk propaganda er i dag 
forbudet mot diskriminerende eller hatefulle ytringer i straffelovens § 185. Terskelen 
for å dømmes etter denne paragrafen er imidlertid svært høy, og kan ikke forventes 
å innebære særlig inngripende begrensninger for nazistisk virksomhet. Uten et 
organisasjonsforbud vil nynazistene dermed ha nokså betydelig handlingsrom.

Vi mener at staten har en plikt til å fremme likebehandling av alle borgere 
gjennom beskyttelse av minoriteter. Vi mener at det også vil være i tråd med våre 
forpliktelser under rasediskrimineringskonvensjonen.75 Selv om vi ikke mener at et 
organisasjonsforbud alene vil løse problemet, anser vi at det vil være riktig å forby 
organisasjonen også i Norge.

74 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/terrorforskaren-vill-terrorstampla-nmr

75 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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På et overordnet plan ønsker vi å framheve dette: Selv om den norske forgreningen 
av Den nordiske motstandsbevegelsens åpenbart ikke utgjør en trussel mot staten 
Norge, er det ingen tvil om at den, med sin antisemittiske, rasistiske, homofobe og 
voldelige kjerneidentitet, utgjør en reell trussel mot personer i de gruppene som er 
mest utsatt. Når man har nynazistisk aktivitet i et land, er vold og i verste fall terror 
påregnelig. De mest sannsynlige ofrene vil være minoriteter, i dette tilfellet spesielt 
jøder og skeive. Dette understreker majoritetens forpliktelse til å beskytte på en 
effektiv måte, i tråd med våre konvensjonsforpliktelser.

Avslutningsvis på dette punktet vil vi påpeke at Norge, gjennom i utstrakt grad å 
åpne for nynazistisk aktivitet og spredning av nynazistisk propaganda, per i dag 
befinner seg langt unna en oppfyllelse av konvensjonens krav. Når nynazister åpent 
marsjerer i gatene, og åpent sprer hatefull, konspiratorisk, antisemittisk og rasistisk 
propaganda på egne nettsider, framstår det heller som om vi per i dag ikke oppfyller 
selve konvensjonens kjerne, og mislykkes i på forsvarlig vis å beskytte minoriteter 
mot dette hatet.

Antirasistisk Senter er derfor av den formening at et organisasjonsforbud bør 
opprettes, vel å merke med en høy terskel for anvendelse - og som et absolutt 
minimum at de lovhjemler som finnes, brukes mer aktivt for å begrense deres 
virksomhet.

MEDIAS ROLLE

Et aktivt og våkent media er en av samfunnets viktigste forsvarsmekanismer. Heller 
enn sensasjonspregede og klikkorienterte skandalereportasjer som ender med å 
gi DNM reklame mer enn noe annet, trenger vi medier som tar den ubehagelige 
jobben med å ha et kritisk søkelys på disse miljøene og se hva de faktisk driver med. 

Heldigvis har vi flere medier i Norge som gjør nettopp dette. Vi vil gjerne løfte frem 
nettavisen Filter Nyheter som et eksempel til etterfølgelse, de har gjort et uvanlig 
solid stykke arbeid nettopp på DNM. 
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