Biografier
Bilaga till Counterjihadrörelsen - en del av den antimuslimska miljön.
I bilagan presenteras en del av de personer som figurerar i rapporten. Alla är inte själva
aktiva i counterjihadrörelsen.

Aenas, se Knowles, Chris
Alte, Ronny

Presstalesman för Norwegian Defence League, NDL, som grundades 2011.
Ronny Alte skulle ha talat vid Counterjihadmötet i Århus 2012, men nöjde sig
med att vifta med en flagga.
Anfindsen, Jens

Norsk journalist med magisterexamen i filosofi. Tillsammans med sin bror Jörgen Anfindsen startade de den islamkritiska bloggen Honest thinking. Bloggen
drivs numera enbart av Jörgen Anfindsen. 2007 arbetade han som politisk
analytiker på den norska invandringskritiska organisationen Human Rights
Service och skrev även för den kristna tidningen Norge i dag. Var en av talarna
vid Counterjihadmötet i Bryssel 2007.1
Ayling, Alan/Lake, Alan

I december 2011 avslöjade Sunday Times att Alan Lake var pseudonym för
Alan Ayling – IT-expert vid The European Bank for Reconstruction and Development. 2 Alan Lake är en av grundarna av English Defence League (EDL)
som han även finansierar. Han driver portalen 4 Freedoms Community3 . Vid
det möte som Kent Ekeroth arrangerade i Malmö i september 2009 talade
Alan Lake om EDLs aktivism och sin roll i deras organisation. Alan Lake och
aktivister från EDL har även deltagit vid counterjihadmötena 2010 och 2011.
I samband med utredningen efter Utøya har Alan Lake blivit förhörd om sin
eventuella relation till Anders Behring Breivik av Oslopolisen.4
Batten, Gerard f. 1954

Engelsk politiker. Grundare av det populistiska EU-kritiska partiet UK Independence Party (UKIP). Representerar i dag partiet i EU-parlamentet och
sitter som ledamot i EU-parlamentets säkerhets- och försvarskommitté. Batten
deltog och presenterade landrapporten för Storbritannien på counterjihadmötet i Bryssel 2007.5
Bawer, Bruce

Amerikansk författare bosatt i Oslo. Har skrivit While Europe Slept: How radical
islam is destroying Europe from within (2006). Bawer anser att det fria Europa är
hotat av intoleranta muslimer. I sin bok reproducerar han typiska antimuslimska myter, till exempel att den mest populära t-tröjan bland muslimer i Stock1 http://counterjihadeuropa.wordpress.com/2007/10/23/counterjihad-brussels-2007-conference/
2 http://uaf.org.uk/2012/01/edl-strategist-alan-lake-suspended-from-manager-job-at-city-bank/ Läst 2
april 2012.
3 http://4freedoms.ning.com/
4 http://www.hopenothate.org.uk/news/article/2051/unmasked-wealthy-backers-behind-far-right-league
5 http://counterjihadeuropa.wordpress.com/2007/10/23/counterjihad-brussels-2007-conference/
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holm har trycket ”2030 – då tar vi över”.6 Han förklarar också beteendet hos
de muslimska pojkarna i förorten med att de inte bara är tonåringar, utan även
uppfostrade att hata.7
Bat Ye’or, se Littman, Gisèle
Belïen, Paul

Paul Belïen, har studerat juridik med inriktning på “social security law” och
doktorerat i “International Studies”. Har arbetat som journalist i Belgien och
Nederländerna. Paul Belïen, var en av de nio grundarna till det flamländska
partiet VLD 1991, men blev aldrig medlem i protest mot partiets vänstervridning. Han är gift med Dr Alexandra Cohen som är parlamentsledamot för
Vlaams Blok sedan 1995.
1994 bildade han tankesmedjan Centre for the New Europe (CNE) i Bryssels
och var dess chef fram till 2000.8
Paul Belïen, är författare till ett stort antal artiklar, essäer och böcker, den
senaste A Throne in Brussels. Han är medförfattare - tillsammans med Lady
Thatcher, Lord Tebbit, Philippe Seguin med flera - till Visions of Europe (Duckworth, 1994) Förutom sitt fokus på islamiseringen av Europa har han även
skrivit artiklar och böcker om välfärdssystemet och sjukvården i Europa.
Paul Belïen driver sedan 2005 sajten Brussels Journal. 2006 utsåg Daniel
Pipes organisation Middle East Forum Belïen till chef för Islamist Watch, en
nyhetssida om islam. 2010 anställdes han av som personlig assistent till Geert
Wilders. Under 2009 och 2010 var han styrelseledamot i International Free
Press Society.
Belïen, har också varit chefredaktör för kvartalstidskriften Secessie (ungefär
Utbrytning), där hans hustru står som ansvarig utgivare. Secessie gavs ut
av Mia Brans Institut enligt hemsidan. Secessie tycks ha kommit ut mellan
2000 och 2005 och var en kvartalstidskrift för studier i separatism och direkt
demokrati (Kwartaalblad voor de Studie van Separatisme en Directe Democratie). Samtliga nummer och även andra texter av Belïen, kan läsas på hemsidan.9
De som vill läsa texter av Belïen, efter 2005 hänvisas till Brussels Journal.
Bolchini Gaigher, Adriana

Italiensk journalist, aktiv i organisationen O.D.D.I.I, Observation av italiensk
och internationell lag, som bildades för att skydda Italien från den ”muslimska
infiltrationen”.Bolchini Gaigher driver också onlinetidningen lisistrata.com,10
och har en egen blogg, adrianabolchini.com. Hon har också varit drivande i
protesterna mot ett moskébygge i Bologna.11 Adriana Bolchini presenterade
den italienska landrapporten vid counterjihadmötet i Bryssel 2007.
Bostom, Andrew G.

Docent i medicin och författare till The Legacy of Jihad: Islamic Holy War and the
Fate of Non-Muslims och The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to
6
7
8
9
10
11

Bawer, Bruce, While Europe Slept: How radical islam is destroying Europe from within (2006), s.33
Bawer, s. 38
http://www.hudson.org/learn/index.cfm?fuseaction=staff_bio&eid=BeliPaul
http://www.secessie.nu/?tekst=lees
http://www.lisistrata.com/cgi-bin/lisistrata3/index.cgi
Kriget mot islam, Expo, 2007
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Solemn History. Bostom är Bat Ye’ors “protégé”,12 och skriver för Middle East
Quarterly, David Horowitz tidning. Han bloggar själv på www.andrewbostom.
org, och är en anhängare av Eurabia-teorin. Bostom har själv sammanfattat
islams essens som ”‘MPED’ – massacre, pillage, enslavement and deportation”.
(massaker, plundring, förslavning och deportation).13
Brinkmann, Patrik, född 1966

Den svensk-tyske affärsmannen Patrik Brinkmann har under många år agerat
som finansiär och nätverksbyggare inom den högerextrema och den antimuslimska miljön i Europa. 2004 grundade han stiftelsen Kontinent Europa.
I stiftelsen samlades flera ledande personer ur den europeiska extremhögern,
företrädesvis den tyska. Han var under en period involverad i Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD. Enligt egna uppgifter försökte Brinkmann
få NPD att ta en mer moderat riktning och när det inte lyckades blev han
istället aktiv i den antimuslimska så kallade Pro-rörelsen. Brinkmann var bland
annat ordförande för Pro-rörelsens Berlin-avdelning.14
Browne, Anthony

Författare och skriver för den konservativa tidskriften The Spectator. Hans
bok The Retreat of Reason hyllas i British National Partys onlinebutik som
motvikt till den politiska korrektheten.15 Browne menar bland annat att det
finns en obalans på vad han kallar ”religionernas fria marknad”, eftersom
kyrkor är förbjudna i Saudiarabien medan europeiska regeringar bygger muslimska kulturcenter. Han menar också att medan Sions vises protokoll var en
förfalskning, och ”några” kristna utrotade judar, ”är många i den muslimska
världen öppna med sin längtan efter att islam ska erövra Europa”.16 Han har
också skrivit om ”vänsterns krig mot brittiskheten” och det problematiska
”självföraktet”.17
Clausen, Henrik Raeder

Medlem i Dansk Folkeparti som kandiderade till Europaparlamentet 2010. Är
sedan 2007 utgivare av EuropeNews.18 EuropeNews uppdateras dagligen och
erbjuder ”ett brett urval av artiklar om demokrati och islamsk ideologi”, och
samlar nyheter från andra sidor, bloggar och Youtube. Henrik R. Clausens
texter publiceras också på JihadWatch och Brussels Journal. Han har deltagit
på counterjihadmötet i Wien 2008 där han presenterade en text om Lissabonavtalets inverkan på de medborgerliga rättigheterna.
Clayes, Philip, född 1965

EU-parlamentariker för Vlaams Belang och sitter i styrelsen för European Alliance for Freedom, en samarbetsgrupp för europeiska partier.19 Clayes deltog i
counterjihadmötet i Bryssel 2007.
12 Carr, 2006, s. 9
13 Carr, 2006, s. 9
14 http://expo.se/2011/brinkmann-lamnar-politiken_4236.html
15 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/aug/01/london.boris, 1.8.2008, last 23.9.2011
16 http://www.virtueonline.org/portal/modules/news/article.php?storyid=1082, 22.7.2004, last 23.9.2011
17 http://www.spectator.co.uk/essays/all/13940/the-lefts-war-on-britishness.thtml, 23.7.2005, last 23.9.2011
18 http://europenews.dk/en/node/5695, 18.10.2011
19 http://www.eurallfree.org/?q=node/66, 24.11.2011.
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Crols, Dirk

Jurist och assistent till Frank Vanhecke, ordförande för Vlaams Belang. Han
har också skrivit för Brussels Journal.20 Crols deltog i counterjihadmötet i
Bryssel 2007.
Chernev, Pavel

Representerar Stop Islamisation of Europe, SIOE. 2011 ställde han upp i det
bulgariska presidentvalet för Partiet för folket av nationen. Chernev har varit
viceordförande för det högerextrema partiet Ataka. Han kastades 2008 ut ur
partiet efter att ha påstått att han av partiledaren pressats att vittna falskt i ett
misshandelsmål där Chernev själv stod som misstänkt. Chernev var uppsatt
som talare vid counterjihadmötet i Århus 2012.
Dedannan (Koiranen), Mimosa

Finnish Defence League, talade på counterjihadmötet i Århus 2012.
Dewinter, Filip, född 1962
Partiledare för Vlaams Belang. På sin hemsida beskriver han hur Europa sakta
blir muslimskt genom den så kallade demografiska bomben. Islam beskrivs
som ”Europas arvsfiende” och den ”tredje islamska invasionen pågår just
nu”.21 Han har författat skriften ”Hur man överlever i ett islamiskt samhälle”
som går att köpa från hans hemsida.22 Dewinter deltog vid counterjihadmötet
i Bryssel 2007.23 Han har även deltagit i en resa till Israel tillsammans med
representanter för andra antimuslimska partier vintern 2010.
Dotezac, Arnaud

Schweizisk professor i juridik som inriktat sig på muslimsk lagstiftning. Han
har bland annat föreslagit att de som distribuerar Koranen ska bifoga en varningstext som förklarar att demokratiska lagar står över de delar av boken som
kan uppfattas som uppmaningar till våld. Deltog i counterjihadmötet i Bryssel
2007. Tidigare samma år hade han deltagit i The Collapse of Europe Conference i Kalifornien som arrangerades av American Freedom Alliance samt The
Council for Democracy and Tolerance.24 På denna konferens medverkade även
Ayaan Hirsi Ali, Andrew Bostom, Mark Steyn och Daniel Pipes.
Ekeroth, Kent, född 1981

Tvillingbror till Ted Ekeroth. Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och
sedan tidigare deras internationelle sekreterare. Tillsammans med sin tvillingbror Ted Ekeroth driver de Anti-islamiseringsfonden. Kent Ekeroth upplåter
också sitt plusgirokonto för donationer till hemsidan Avpixlat.info och dess
föregångare Politisk Inkorrekt. Bröderna Ekeroth har introducerat Sverigedemokraterna i den internationella counterjihadmiljön.
September 2009 var Kent Ekeroth värd för ett sverigedemokratiskt antiislamiseringsseminarium i Malmö. Vid seminariet talade bl.a. Alan Lake från
20 http://www.brusselsjournal.com/dirkcrols, 24.11.2011.
21 http://www.filipdewinter.be/category/toespraken, läst 24.11.2011.
22 http://www.filipdewinter.be/gratis-pocketboek-hoe-overleven-in-een-islamitische-samenleving,
18.11.2011, läst 24.11.2011.
23 Dutch Foe of Islam ignores US allies’ far right ties, Daniel Luban och Eli Clifton, http://ipsnews.net/
news.asp?idnews=45928, 28.2.2009, läst 8.11.2011
24 http://www.americanfreedomalliance.org/microsite/collapseofeurope/program.htm Läst 2 april 2012.
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Storbritannien om hur counterjihadrörelsen i Storbritannien allierade sig med
fotbollssupportrar, English Defence League. En transkribering av hans tal om
Islam från Sverigedemokraternas landsdagar 2009 återfinns på International
Civil Liberties Alliances hemsida.25 Kent Ekeroth deltog också vid counterjihadmötet i Köpenhamn 2009.
Kent Ekeroth och ledamöter från SDU deltog tillsammans med Geert
Wilders, och Oskar Freysinger i ett möte i samband med att det nystartade
antimuslimska tyska Die Freiheit ställde upp i lokalvalet i Berlin år 2011.26 På
mötet höll Kent Ekeroth tal om situationen i Sverige och om Sverigedemokraternas framväxt och intåg i riksdagen.
Ekeroth, Ted, född 1981

Tvillingbror till Kent Ekeroth. Ted Ekeroth representerar Sverigedemokraterna i Lunds kommunfullmäktige.
Ted Ekeroth var med som representant för Sverige vid den första counterjihadmötet som hölls i Köpenhamn i april år 2007.27 Ted Ekeroth är även
initiativtagare till Anti-islamiseringsfonden, se Kent Ekeroth. Ted deltog på
det första counterjihadmötet i Köpenhamn 2007 och på counterjihadmötet i
Bryssels 2007 höll han en presentation om Sverigedemokraterna.
Eldad, Arieh

Världsberömd läkare. Chef för plastikkirurgi- och brännskadesektionen vid
Hadassah Medical Center i Jerusalem. Ledamot för det högerextrema partiet
Moledet i det israeliska parlamentet Knesset. Moledet motsätter sig en palestinsk stat och föreslår en frivillig förflyttning av palestinier till andra arabiska
länder. Talade vid counterjihadmötet i Bryssel 2007. Planerade och organiserade Facing Jihad - en counterjihadkonferens i Jerusalem, december 2008. En
rapport om konferensen återfinns på Gates of Vienna.28
Fallaci, Oriana, 1929-2006

Italiensk journalist och krigskorrespondent. Oriana Fallaci hyllas av bland
andra Robert Spencer, Daniel Pipes och Bruce Bawer. Fallaci har författat tre
olika verk som kritiserade islam. En av dessa, ”The Strength of Reason” var
vid tidpunkten för hennes död under domstolsgranskning på grund av att den
påstods förtala islam. Bland annat har hon sagt att muslimer ”förökar sig som
råttor.”29 Mest känd är artikeln ”The Rage and the Pride” som senare publicerades i bokform. Hon har flera gånger tvingats inför rätten på grund av sina
texter och uttalanden. Fallaci såg sig själv som en sanningssägare som berättade om ”islamisk nazism” i en miljö av politisk korrekthet.30 Fallaci såg sig
också som en förespråkare för kvinnors rättigheter. När hon intervjuade den
iranske religiöse ledaren, ayatollah Khomeini slet hon av sig slöjan(visserligen
efter att Khomeini hade förklarat att västerländska kvinnor inte behövde följa
hans traditioner).31 Hon dessutom annat beskrivit muslimska kvinnor som
25 http://www.libertiesalliance.org/2009/11/18/speech-on-islam-made-by-kent-ekeroth-of-sverigedemokraterna-on-18-october-2009/
26 http://kentekeroth.se/2011/09/11/rapport-fran-motet-i-berlin/ samt http://sdu.nu/2011/09/07/sdu-deltog-pa-valupptakt-i-berlin/ Läst 2 april 2012.
27 Ekman & Poohl, Ut ur skuggan - en kritisk granskning av Sverigedemokraterna 2010 s. 269
28 http://gatesofvienna.blogspot.se/2008/11/journey-to-jerusalem.html Läst 2 april 2012.
29 McGregor, Liz and Hooper, John, Obituary: Oriana Fallaci, The Guardian, 16.9.2006
30 Carr, 2006, s. 2
31 McGregor, Liz and Hooper, John, Obituary: Oriana Fallaci, The Guardian, 16.9.2006
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”de olyckligaste kvinnorna i världen” och sagt att ”paradoxen är att de inte
förstår detta eftersom de inte vet vad som händer utanför skynket som fängslar
dem”.32 För counterjihadrörelsen är Fallaci en hjältinna och sanningssägare som
tidigt såg problemen med islam. Till minne av henne har det instiftats ett pris
som delas ut av Una via per Oriana. Bat Ye’or fick priset 2007 och Dewinter
2008.
Fjordman, se Jensen, Peder Arne Nøstvold
Gaia

pseudonym för en brittisk counterjihadaktivist som har deltagit vid counterjihadmöten 2009, 2010 och 2011.
Geller, Pamela född 1958

Pamela Geller är den amerikanska antimuslimska miljöns mest synliga profil.
Tillsammans med Robert Spencer leder hon sedan 2010 nätverket SIOA –
Stop Islamisation of America. I maj 2010 grundade bland andra Pamela Geller,
Robert Spencer och Anders Gravers American Freedom Defense Initiative
AFDI, en grupp som för en kampanj mot byggandet av ett muslimskt center
vid Ground Zero, den s.k. Ground Zero moskéen. AFDI fungerar som paraplyorganisation för SIOA.33
Robert Spencer och Pamela Geller har tillsammans skrivit The Post-American
Presidency: The Obama Administration’s War on America, samt producerat filmen
The Ground Zero Mosque: Second Wave of the 9/11 Attacks.
Pamela Geller har även skrivit boken Stop the Islamization of America: A Practical Guide to the Resistance.
Pamela Geller driver bloggen Atlas Shrugs, http://atlasshrugs2000.typepad.
com/
Gravers, Anders Pedersen, född 1960

Nyckelperson i den danska antimuslimska rörelsen. Han är ordförande för och
en av grundarna till Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD),34 och har även
varit med och bildat Stop Islamiseringen af Europa (SIOE).35 SIAD har varit
medarrangörer och initiativtagare till olika internationella counterjihadmöten,
bl.a. det första mötet i Köpenhamn 2007.
Anders Gravers är också styrelserepresentant i den 2012 nybildade organisationen Stop Islamization of Nations, SION.
SIAD ställde upp med listan Stop Islamiseringen af Danmark i kommunalvalet i Aalborg i 2005. Listan fick 1 172 röster (1,2 procent). Anders Gravers
ställde också upp som egen kandidat i folketingsvalet 2007 för Nordjyllands
Storkreds och fick då 73 röster.36
Inför 10-årsminnet av 9/11-terrordåden demonstrerade Gravers i New York
sida vid sida med Pamela Geller. Han höll även ett tal vid mötet.37
Gravers höll också tal vid counterjihadmötet i Århus 2012.
32 Fallaci, Oriana, The Useless Sex, återgiven på jihadwatch, http://www.jihadwatch.org/2010/02/orianafallaci-asking-a-moslem-about-his-women-is-like-asking-him-about-a-secret-vice.html, 14.2.2010, läst
20.9.2011
33 http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2011/summer/the-antimuslim-inner-circle
34 http://siaddk.wordpress.com/
35 http://sioeeu.wordpress.com/
36 http://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Gravers_Pedersen
37 http://sioeeu.wordpress.com/category/actions/ September 13, 2011 2011-11-21 s.9-11

BIOGRAFIER - BILAGA TILL COUNTERJIHADRÖRELSEN, Expo 2012

6

Hedegaard, Lars född 1942
Historiker, författare, journalist och Dansk Folkepartipolitiker samt ordförande för Trykkefrihedsselskabet38 som bildades 2004 efter publiceringen
av Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten.39 Han är även ordförande för
International Free Press Society, en internationell motsvarighet till Trykkefrihedsselskabet.
Tillsammans med Helle Merete Brix och Torben Hansen har han gett ut boken I krigens hus – islams kolonisering av Vesten. Tillsammans med Alex Ahrendtsen driver han förlaget Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.
I maj 2011 dömdes han för den danska motsvarigheten till hets mot folkgrupp.
Hedegaard deltog vid bildandet av det svenska Tryckfrihetssällskapet i
Malmö i januari 2012.
Driver nättidningen Sappho.dk, http://www.sappho.dk/
Heinsohn, Gunnar

Tysk sociolog som verksam vid Bremens universitet och Raphael-Lemkininstitutet för komparativ folkmordsforskning (Raphael-Lemkin-Institute for
Xenophobia and Genocide Research). Han är framför allt känd för sin ”youth
bulge”-teori där han argumenterar för att en hög andel av framför allt unga
män leder till oroligheter, krig och terrorism.40 I en intervju på Lars Hedegaards sappho.dk där hans teori presenteras menar han t.ex. att det inte är islam som religion det är fel på, utan andelen unga män i muslimska länder som
söker en stark ideologi: ”Islam does not create islamism, young muslims do”.41
Horowitz, David

1988 grundade David Horowitz tillsammans med Peter Collier Center for the
Study of Popular Culture som 2006 ombildades till David Horowitz Freedom
Center,42 en organisation som säger sig värna ”försvaret av fria samhällets
etiska, kulturella och ekonomiska grundvalar” från ”vänsterorienterade och
islamistiska fiender.43 Har organiserat kampanjen ”Islamofascism Awareness
Week” samt stöttat Robert Spencers sajt Jihad Watch ekonomiskt.
Centret driver FrontPageMag.com – en konservativ daglig nättidning och
Individual Rights Foundation (IRF).
Författare till bland annat Unholy Alliance: Radical Islam and the American Left
(2004).
Jansen, Hans (Johannes J G Jansen), född 1942
Doktorerade i arabiska vid Universitetet i Leiden. Han har bl.a. varit chef för
det Holländska institutet i Cairo.
Från 2003 till sin pension 2008 var Jansen professor i samtida islamiskt tänkande vid Universitetet i Utrecht. Har studerat islamsk fundamentalism sedan
1980-talet.
Har hemsidan http://www.arabistjansen.nl/Arabist/Arabist_Jansen.html
38 http://www.trykkefrihed.dk/
39 http://da.wikipedia.org/wiki/Lars_Hedegaard
40 Heinsohn, Gunnar: Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen [Sons and World Domination: Terror in the Rise and Fall of Nations], 2003
41 http://www.sappho.dk/interview-a-continent-of-losers.htm
42 http://www.sourcewatch.org/index.php?title=David_Horowitz_Freedom_Center
43 http://www.horowitzfreedomcenter.org/
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Författare till The Dual Nature of Islamic Fundamentalism, 1997, The Neglected
Duty: The Creed of Sadat’s Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East 1986
Hans Jansen har deltagit på counterjihadmötet i Bryssel 2007 där han presenterade en rapport över situtationen i Nederländerna.
Jensen, Peder Arne Nøstvold, född 1975

Är känd under pseudonymen Fjordman. I februari 2005 startade Fjordman en
egen blogg men skrev sitt sista inlägg där i december 2005.44 Därefter har han
medverkat på flera av de ledande antimuslimska bloggarna, bl.a. JihadWatch,
Gates of Vienna och Brussels Journal. Jensen är öppen anhängare av den brittiska aktivistgruppen English Defence League. Fjordman deltog bl.a. på det
första counterjihadmötet i Köpenhamn 2007. Av Breiviks manifest framgår att
den norske terroristen och massmördaren sett Fjordman som en central ideologisk inspirationskälla. Vid en enkel sökning i manifestet återfinns Fjordmans
namn över 100 gånger i samband med direkta citat, inlägg från Fjordmans
blogg eller andra forum som exempelvis Gates of Vienna. Fjordman trädde
fram med sitt riktiga namn, Peder Jensen, i en artikel i Verdens Gang 5 augusti
2011 efter Breiviks massaker på Utøya.45
Fjordman har skrivit boken Defeating Eurabia.46
Israeli, Raphael

Professor vid universitetet i Haifa och författare till Islamikaze: Manifestations of
Islamic Martyrology från 2003.47 Han har även skrivit om den potentiella demografiska bomben eller ”livmödrarnas kamp” och oroar sig för en ny ”muslimsk
bosättning” från Balkan till Turkiet.48 Israeli citeras och publiceras ofta på
Robert Spencers sida JihadWatch.49
Kern, Soeren

Analytiker vid tankesmedjan Grupo de Estudios Estratégicos (Strategic Studies Group) i Madrid. Det är en av de äldsta och inflytelserika utländska tankesmedjorna i Spanien och står nära det spanska partiet Partido Popular samt
f.d. premiärministern José Maria Aznar. Soeren Kern har specialiserat sig på
europeisk politik och amerikansk politik samt europeiska försvars och säkerhetsfrågor och har en egen webbsida.50 Han har bidragit med analyser och
artiklar om baskisk och islamistisk terrorism i Spanien till olika tidskrifter som
publiceras av Janes Information Group51.
Soeren Kern och Paul Belien är två av de tre senior editors för Gatestone Institute/Stonegate Institute.52 Soeren Kern skriver även som kolumnist på sajten
och bland övriga publicerade märks Bat Ye’or, Fjordman, Robert Spencer, Da44 http://fjordman.blogspot.com/
45 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10089390 Läst 2 april 2012.
46 http://www.amazon.com/Defeating-Eurabia-Fjordman/dp/1409247155 2011-12-14
47 http://east-asia.haifa.ac.il/staff/risraeli.htm, accessed 8.11.2011
48 Israeli, Raphael, From Bosnia to Kosovo: The Re-Islamization of the Balkans” i Bucay, David(red.),
Muhammed’s Monsters: A Comprehensive Guide to Radical Islam for Western Audiences, Balfour Books,
2004
49 http://www.jihadwatch.org/2005/07/raphael-israelis-warnings-went-unheeded.html, 17.7.2005, last
22.9.2011, http://www.jihadwatch.org/2007/02/raphael-israeli-muslim-apologist-thy-name-is-coward.html,
24.2.2007, last 22.9.2011
50 http://soerenkern.com/web/
51 http://www.janes.com/products/janes/index.aspx
52 http://www.gatestoneinstitute.org/ny-senior-editors/ Läst 2 april 2012
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vid Horowitz och Geert Wilders m.fl.53 I mars 2011 talade Daniel Pipes på ett
seminarium om Islam och demokrati som arrangerades av Gatestone Institute.
Artiklar av Soeren Kern återfinns även på Islamist Watch54.
Knowles, Christopher

Olika källor uppger att Christopher Knowles är identisk med pseudonymen
Aenas från Center for Vigilant Freedom and International Civil Liberties Alliance.55 Aenas har deltagit i flera counterjihadmöten och skriver regelbundet
på ICLAs sajt. Han representerade ICLA vid ett OSCE möte om “Human
Dimension Implementation” i Warsawa 2009.56
Lake, Alan, se Ayling, Alan
Lindgren, Freja

I sista stund utsedd att hålla det inledande talet För Danish Defence League
vid counterjihadmötet i Århus 2012. Mycket lite är känt om henne. 57 Hennes
tal från mötet i Århus finns på Youtube.58 Enligt tidskriften Searchlight ska hon
även använda namnen Maria Sichlau och Maria Ulvhedin.59 Samma källa anger
också att hon stödjer både Hells Angels och British National Party.
Littman, Gisèle

Född 1933. Gisèle Littman använder pseudonymen Bat Ye’or som betyder
Nilens dotter. Littman är en egyptiskfödd brittisk författare som framför allt
skriver om kristna och judiska ”dhimmis” i Mellanöstern. Littman föddes i en
judisk familj som kom som statslösa flyktingar till London efter att ha tvingats fly från Kairo 1957 efter den israeliska attacken mot Egypten under Suezkriget. 1959 blev hon brittisk medborgare i samband med att hon gifte sig med
David Littman och som hon ofta samarbetar med.
Sitter med i International Free Press Societys “board of advisors”. Var en av
experterna på CounterJihad Europas webbsida – ett projekt som startades med
stöd av Christine Brims Center för Security Policys efter counterjihadmötet i
Bryssels 2007. Webbsidan uppdateras inte sedan 2008.60
Författare till bl.a. Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005), Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide (2001), The Decline of Eastern Christianity: From
Jihad to Dhimmitude (1996), The Dhimmi: Jews and Christians Under Islam (1985).
2011 publicerades hennes senaste bok Europe, Globalization and the Coming of the
Universal Caliphate.
Bat Ye’or var en av huvudtalarna på counterjihadmötet i Bryssel 2007. Vid
mötet tilldelades hon Oriana Fallaci priset av Armando Manocchio.
Mars 2008 var Ye’or en av paneldeltagarna vid konferensen Identity Crisis:
53 http://www.gatestoneinstitute.org/columnists/ Läst 2 april 2012
54 http://www.islamist-watch.org/author/Soeren+Kern
55 http://www.powerbase.info/index.php/Christopher_Knowles samt http://www.hopenothate.org.uk/
news/article/2063/council-suspends-worker-linked-to-norway-gunman
56 http://www.osce.org/odihr/39625
57 http://www.modkraft.dk/artikel/skal-lokke-antimuslimer-til-aarhus Läst 2 april 2012
58 http://www.youtube.com/watch?v=8sQIkBvxifQ&context=C4f0674aADvjVQa1PpcFNjpOJ7HauyO9Z
JKXYKaC-BI0bUk3zPOHw= läst 2 april 2012
59 http://www.searchlightmagazine.com/news/international-news/the-english-defence-league-in-aarhus,31-march-2012 Läst 2 april 2012. Även hemsidan df-nyt.dk anger att Freja Lindgren är Maria Sichlau och
Ulvhedin. http://df-nyt.dk/?p=10599 Läst 2 april 2012.
60 http://counterjihadeuropa.wordpress.com/about/
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Can European civilization survive? en konferens som European Freedom Alliance stod som värd för.
Vid en “dhimmi”-konferens61 2009 med titeln “The Fate of Infidels in
Muslim-dominated Societies” arrangerat av Trykkefrihedsselskabet i Danmark
höll Bat Ye’or ett tal som finns att läsa på Trykkefrihedsselskabets hemsida.62
Vid samma konferens höll även Andrew Bostom tal.63
Vid ett möte i Ontario, Canada som arrangerades av IFPS-Canada, underorganisation till International Free Press Society talade såväl Bat Ye’or som
David Littman.64
En samling av tidigare tal från 1995- 2001 finns på sajten dhimmi.org65, en
sajt som tillsamman med www.dhimmitude.org startades av Bat Ye’or. Ingen
av dessa två sajter har dock uppdaterats sedan 2006-2007.
Littman, David född 1933.

Brittisk historiker och förespråkare av mänskliga rättigheter. Gift med Gisèle
Littman och bosatt i Geneve sedan 1960. Sedan 1986 har han varit företrädare
för olika NGO vid United Nations Human Right Council (UNHRC) i Geneve, Schweiz. Ett par av dessa NGO:er var The Association for World Education (AWE) samt The World Union for Progressive Judaism (WUPJ). En
biografi och presentation av hans insatser och tal vid olika FN-möten m.m.
fram till 2007 finns att läsa på www.dhimmitude.org.66 På WUPJs hemsida kan
man även läsa delar av hans tal - de senaste är från 2010.67
Mannheimer, Michael

Skriver för PI-news och föreläser om Eurabia. I februari 2011 bötfälldes han för
uttalanden om islam. Höll tal i Århus 2012.
Manocchio, Armando

Italiensk före detta kläddesigner. Efter terrordåden 2001 fick han upp ögonen
för den illegala invandringen och framför allt islamismen. Är i dag chef för Una
Via per Oriana (Orianas väg), en organisation som syftar till att driva den numera avlidna italienska journalisten och islamkritikern Oriana Fallacis arbete
vidare. På Counterjihadmötet i Bryssel 2007 delade han ut Oriana Fallacipriset till Bat Ye’or.68
May, Edward S.

Under pseudonymen Baron Bodissey driver May bloggen Gates of Vienna
sedan oktober 2004. Gates of Vienna tillsammans med bloggen The Brussels
Journal, som drivs av Paul Belien fungerar som counterjihadrörelsens blogg
och nyhetssida. Han är även chef för Center for Vigilant Freedom (CVF)
under namnet Ned May.69 2009-2010 satt han i styrelsen för International Free
Press Society, tillsammans med bland andra Lars Hedegaard och Paul Belien.70
61 http://www.document.no/2009/09/dhimmi-konferanse_i_kobenhavn/
62 http://www.trykkefrihed.dk/bat-ye-or-s-speech-in-copenhagen.htm
63 http://www.trykkefrihed.dk/understanding-the-islam-in-islamic-antisemitism.htm
64 http://www.ifpscanada.com/media/event-videos/
65 http://www.dhimmi.org/LecturesE.html
66 http://www.dhimmitude.org/littman-biography.html
67 http://www.wupj.org/Publications/Newsletter.asp?ContentID=378
68 http://www.lisistrata.com/newlisistrata2007/013Fallaci10viaperOriana.htm
69 http://www.powerbase.info/index.php/Edward_S._May Läst 2 april 2012.
70		
http://web.archive.org/web/20100813092857/http://www.internationalfreepresssociety.org/
aboutifps/board-of-directors/ 29 mars 2012
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Skriver under Ned May på sajten Big Peace71 sedan maj 2010.
Edward May/Baron Bodissey har organiserat och deltagit i flera counterjihadmöten. Gift med pseudonymen Dymphna som också skriver regelbundet på
Gates of Vienna.
Nygren, Isak

Talesperson för Swedish Defence League. Han var en kort tid suppleant för
Sverigedemokraterna i Katrineholms kommunfullmäktige efter valet 2010.
2011 uteslöts han ur Sverigedemokraterna efter att han motsatt sig “rasblandning” på vit makt-forumet Nordisk. Nygren talade på counterjihadmötet i
Århus 2012.
Pipes, Daniel

Fil dr i historia (Harvard University 1978) och grundare av Middle East Forum
som förutom att publicera tidskriften Middle East Quarterly (som bland annat
publicerat Bat Ye’or och beskrivit hennes arbete som ”groundbreaking”72) även
sponsrar sajter som Campus Watch, Islamist Watch, the Legal project och the
Washington Project.73 Pipes har bland annat spridit ryktet att Barack Obama
egentligen är en före detta muslim.74
2003 utsåg president Bush Daniel Pipes till styrelsen för United States Institute of Peace. Utnämningen möttes av protester bland annat från Edward
Kennedy. Pipes position förnyades inte 2005.75
Poller, Nidra

Amerikansk historiker som skrivit en rad böcker och essäer. Redaktör för
islam-kritiska Pajamas media i USA. Förekommer som skribent i amerikanska
och franska tidningar. Deltagit vid flera counterjihadmöten.
Reinhard (Pseudonym)

Drev tidigare hemsidan FOMI – Swedish Forum Against Islamization som
numera är nedlagd. Deltog i counterjihadmötet i Köpenhamn 2007.
Robinson, Tommy, se Yaxley-Lennon, Stephen
Sabaditsch-Wolff, Elisabeth

En av counterjihadrörelsens viktigaste profiler är Elisabeth Sabaditsch-Wolff,
en österrikisk lärare som åtalats och dömts till böter i februari 2011 för att
under ett seminarium ha misskrediterat islam då hon beskrev Mohammeds
äktenskap med Aisha som pedofili.76 I en intervju på Europenews.dk förklarar
hon sin syn på åtalet mot henne.77 Sabaditsch-Wolff, som på Gates of Vienna
beskrivs som ”vår österrikiska korrespondent” är medlem i Wiener Akademikerbund, en förening som Edward May beskriver som en av ”de ihärdigaste

71 http://www.breitbart.com/ . En sökning på Ned May ger mer än 400 träffar.
72 http://www.meforum.org/696/eurabia-europes-future, 7.2.2005, last 22.9.2011
73 Wajahat, Ali et al, Fear, Inc. The Roots of the Islamophobia Network in America, Center for American
Progress, Augusti 2011, s. 41
74 Fear.inc, s. 43
75 http://powerbase.info/index.php/Daniel_Pipes
76 Kriget mot islam, Expo, 2007, s. 23
77 http://europenews.dk/en/node/28145
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försvararna av vår västerländska kultur”.78 Hon har hållit tal vid English
Defence Leagues demonstration i Luton i februari 2011,79 och har själv uppgett
att hon har medverkat vid Österrikiska Frihetspartiets möten på inbjudan av
partiets ledare Hans-Christian Strache.80 Hon talade även vid lanseringen av
Pamela Gellers och Robert Spencers Freedom Defense Initiative 19 februari
2011.
Scruton, Roger, född 1944

En brittisk konservativ filosof som bl.a. skrivit en bilaga till Ole Jørgen Anfindsens Selvmordsparadigmet – hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet. Han
har även medverkat i ett seminarium som ”Documents venner” (Document.
no) arrangerat. Sitter med i “board of advisors” för International Free Press
Society.
Sikorski, Kenneth /KGS

Bloggare som driver Tundra Tabloids81. Sikorski drev tidigare hemsidan Bad
News from Finland och Bad News from Sweden. Enligt uppgifter är han född i
USA och sedan ett tjugotal år sedan bosatt i Finland.82 Han har deltagit på flera
counterjihadmöten.
Solomon, Sam

Författare till ”Proposed Charter of Muslim Understanding”. Solomon vill
bland annat att muslimer ska samarbeta med polis och underrättelsetjänsten i
kampen mot terrorism, att muslimer inte ska följa reglerna i vissa verser av Koranen, samt att de ska förbinda sig att respektera andra religioner.83 Solomon
har deltagit i counterjihadmötet i Bryssel 2007.
Spencer, Robert

Aktivist, författare och bloggare som leder Stop Islamization of America,
(SIOA), tillsammans med Pamela Geller. Har studerat religion vid University
of North Carolina. Tillsammans med Pamela Geller och Anders Gravers är
han grundare till American Freedom Defense Initiative, AFDI.84 SIOA är ett
program under AFDI och bildades 2010 som en systerorganisation till Stop Islamization of Europe (SIOE) på begäran av Anders Gravers.85 Robert Spencer
driver också Jihad Watch, som har ekonomiskt stöd från och är en del av David
Horowitz organisation Freedom Center. Han medverkar regelbundet i David
Horowitz nättidning Frontpage Magazine.
Robert Spencer och Pamela Geller har tillsammans skrivit The Post-American
Presidency: The Obama Administration’s War on America, samt producerat filmen
The Ground Zero Mosque: Second Wave of the 9/11 Attacks.86
Robert Spencer är författare till The Truth About Muhammad: Founder of the
78 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/03/elisabeth-sabaditsch-wolff-and-wiener.html, 29.3.2010, läst
20.10.2011
79 http://expo.se/2011/stor-polisinsats-nar-edl-demonstrerade-i-luton_3687.html, 26.2.2011, läst 0.10.2011
80 http://english.savefreespeech.org/, läst 20.10.2011
81 www. tundratabloid.blogspot.com.
82 http://www.haaretz.com/bad-news-bloggers-bid-to-beat-press-bias-1.238487
83 http://counterjihadeuropa.files.wordpress.com/2007/10/europecharter.pdf, 4.11.2011, Puppet master,
Nick Lowles, Searchlight, March 2011.
84 http://freedomdefense.typepad.com/about.html Läst 2 april 2012
85 http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Islamization_of_America Läst 2 april 2012.
86 http://powerbase.info/index.php/Robert_Spencer Läst 2 april 2012.
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World’s Most Intolerant Religion (2007) samt The Politically Incorrect Guide to Islam
and the Crusades (2005).
Stadtkewitz, René född 1965.

Tidigare medlem i CDU, Kristdemokraterna och representant i Berlins stadsfullmäktige. 2010 blev han utesluten ur CDU efter att ha bjudit in Geert
Wilders.2011 bildade han ett eget parti, Die Freiheit, vars förebild var Geert
Wilders PVV.
Tillsammans med bl.a. Robert Spencer var han en av talarna på Bürgerbewegung Pax Europas87 möte i Berlin 3 oktober 2009. Stadtkewitz deltog även
vid Ground Zero i New York på tioårsdagen för 9/11-attacken. Bakom minnesstunden stod Pamela Gellers och Robert Spencers organisation American
Freedom Defense Initiative (AFDI) och Stop Islamization of America (SIOA).
Han är också styrelseledamot i BPE. 88
Steyn, Mark, född 1959

Kanadensisk kolumnist och författare till boken America Alone – The End of the
World as we know it från 2006. Steyn anser att den europeiska civilisationen
kommer att gå under på grund av en kombination av låga födelsetal (hos den
europeiska ursprungsbefolkningen), dekadens och brist på ”civilisational confidence”, varpå islam kommer att ta över.89 Islam, enligt Steyn, är ett imperialistiskt projekt snarare än en religion.90 Boken America Alone förutspår en framtid
där USA är det enda land som inte islamiserats.91 Steyn driver hemsidan http://
www.steynonline.com/. Han har även skrivit boken Lights Out – Islam, Free
speech and the twilight of the West, 2009.
ConservativeSwede (pseudonym)

Deltog i counterjihadmötet i Köpenhamn 2009.
Stürzenberger, Michael

Medlem i Tyska frihetspartiet och skriver för den främlingsfientliga tyska
nyhetssajten PI-news. Michael Stürsenberger var en av talarna vid counterjihadmötet i Århus 2012.
Trifkovich, Serge, född 1954

En inflytelserik serbisk profil är Srdja eller Serge Trifkovich. Trifkovich har en
kandidatexamen i Internationella relationer (University of Sussex 1977) och
en i Statsvetenskap (University of Zagreb 1987) 1990 blev han fil dr i modern
historia vid University of Southampton. Trifkovich var rådgivare till Republika
Srbska under Bosnienkriget och han har vittnat till förmån för Ljubisa Beara,
som stod åtalad som krigsförbrytare i Haag. Han skriver artiklar om internationella och utrikespolitiska frågor. Han har också varit chef för The Center
for International Affairs vid Rockford Institute fram till 2009. Dessutom har
han bland annat arbetat för BBC World Service och Voice of America under
87 German group which describes itself as a “Human Rights Organization for Freedom and Democracy
Against Islamization”
88 http://buergerbewegung-pax-europa.de/verein/vorstand.php
89 Carr, 2006, s. 3
90 Steyn, Mark, America Alone: The End of the World as We Know It, Regnery Publishing, 2006, s. 62
91 Steyn, Mark, America Alone: The End of the World as We Know It, Regnery Publishing, 2006, s. 105
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1980-talet.92 Trifkovic är verkställande direktör för Lord Byron Foundation of
Balkan Studies. Tillsammans med Bat Ye’or, Walid Shoebat och Robert Spencer medverkar han i videon What the West Needs To Know från 2006. I maj
2009 höll Trifkovic en presentation vid counterjihadkonferensen i Köpenhamn
som byggde på hans artikel om ”den gröna korridoren i Balkan”.
2011 förvägrades han inresa i Kanada då myndigheterna ansåg att han brutit
mot mänskliga rättigheter m.m. enligt hans egen utsago i Journal Chronicles.93
Tumyr, Arne, född 1933,
Ledare för Stop Islamisation of Norway, SION sedan 2007. Var en av talarna
vid counterjihadmötet i Århus 2012. SION är den norska falangen av SIOEnätverket. Arne Tumyr har varit medlem i Human-Etisk Forbund och i Fremskrittspartiet.94
Ungureanu,Traian, född 1958

Deltog i counterjihadmötet i Bryssel 2007. Ungereanu sitter i Europaparlamentet som representant för det rumänska partiet Partidul Democrat-Liberal
sedan 2009 och är ledamot i Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater).
Han har tidigare bland annat arbetat som journalist för BBC World.95 I
en debatt i Europaparlamentet om kristendom och religionsfrihet uttryckte
Ungureanu åsikten att de kristnas öde i Mellanöstern, Asien och Afrika är ett
exempel på massförföljelse, och fortsatte med att säga att religiös utrensning av
kristna pågår, medan europeérna försöker anpassa sig till muslimernas önskemål i Europa. Resultatet, enligt Ungureanu, är ett Europa fullt av moskéer
och ett Mellanöstern utan kristna.”96Traian bloggar på sin egen blogg97 och på
Radio Europa Libera.98
Wagner, Alain

Representerar den franska organisationen Vérité, Valeurs et Démocratie, som
säger sig försvara mänskliga rättigheter, demokrati och principen om separation mellan kyrka och stat. Wagner har representerat gruppen på counterjihadmöten och tidigare haft kontakter med EDL. Höll tal i Århus 2012.
Weston, Paul

Paul Weston valdes till ordförande för British Freedom Party november 2011.99
Han har tidigare varit medlem av UK Independent Party och kandiderade för
dem till parlamentet 2010.100 Tillsammans med DeWinter, Strache och Stadtkewitz deltog han i en resa till Israel i deember 2010.101 Paul Weston bloggar
92 http://en.wikipedia.org/wiki/Srdja_Trifkovic
93 http://www.chroniclesmagazine.org/2011/02/25/banned-from-canadistan/
94 http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Tumyr
95 http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?language=EN&id=96835, accessed 11.11.2011
96 Ungureanu on Situation of Christians in the context fo freedom of religion, Debate 19.1.2011,
P7_CRE(2011)01-19, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+CRE+20110119+ITEM-010+DOC+XML+V0//EN&language=EN&query=INTERV&deta
il=3-461-000, accessed 11.11.2011
97 http://traianungureanu-tru.blogspot.com/
98 http://www.europalibera.org/archive/Ungureanu_blog/1/2269/2272.html
99 http://britishfreedom.org/new-executive-council-announced/
100 http://ukpolitics.telegraph.co.uk/Cities+of+London+%26+Westminster/Paul+Weston
101 Paul Weston beskriver själv resan på Gates of Vienna: http://gatesofvienna.blogspot.se/2010/12/metaphorical-front-line-of-islam.html
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på paulweston101.blogspot.se och hans texter publiceras även på andra sajter
som till exempel Gates of Vienna. Har deltagit på counterjihadmötet i London
2011.
Wilders, Geert, född 1963
Nederländsk politiker. Han har varit ledamot i parlamentet sedan 1998,
först för det liberala Folkpartiet för frihet och demokrati, och från 2006 för
Frihetspartiet (Partij Von der Vrijheit, PVV) som han och är partiledare för.
Frihetspartiet är det tredje största partiet i Nederländerna med 15,45 procent
av rösterna i valet till representanthuset 2010, och stödparti till den sittande
regeringen.102
Han har försökt få igång ett samarbete mellan Europa och Nordamerika under en paraplyorganisation med arbetsnamnet International Freedom Alliance.
2008 gjorde Wilders filmen Fitna (arabiska för ”prövning” ”frestelse” eller
”det onda”), där islam associeras med krig och våld mot kvinnor. 2008 blev
han inbjuden att visa filmen på en privatvisning i brittiska överhöghuset, men
inbjudan drogs tillbaka. Ett år senare förnyades inbjudningen men då nekades
Wilders inresa. Inreseförbudet överklagades och i mars 2010 visades filmen i
överhuset.
Januari 2009 åtalades Wilders för hatbrott, men friades från anklagelserna
i juni 2011. Hans uttalanden om islam och jämförelsen mellan Koranen och
Mein Kampf ansågs inte brottslig eftersom domstolen bedömde att han kritiserade islam, inte muslimer.103
2009 reste Wilders till USA för att lansera sin film ”Fitna” men även för att
skaffa ekonomiskt stöd inför rättegången mot honom i Nederländerna. Han
visade sin film i senaten och talade för National Press Club. Wilders har fått
stöd från många organisationer, bland annat Daniel Pipes Middle East Forum,
David Horowitz Freedom Centre.104
Yaxley-Lennon, Stephen, född 1982

Ledaren för English Defence League. Använder pseudonymen Tommy Robinson. Enligt tidskriften Searchlight105 var Yaxley-Lennon tidigare medlem i
British National Party. 2005 fick han 12 månaders fängelse för att ha attackerat en polis. Han dömdes också 2011 till 12 månaders ”community rehabilitation” samt förbjöds att närvara på fotbollsmatcher i Luton efter att ha uppfört sig hotfullt och förolämpat motståndarlagets fans vid en match i Luton i
augusti 2010.106 Han har även arresterats vid en EDL demonstration i Tower
Hamlets september 2011. Medan han satt i förvar i Bedford Prison inledde han
en hungerstrejk och förklarade han att han var en politisk fånge samt att han
vägrade äta halal-kött. Enligt källor på Bedford prison varade hans hungerstrejk endast 24 timmar.107 Den 29 september 2011 fälldes han för att ha attackerat
en annan EDL-medlem i Blackburn.108
102 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2231_E.htm, accessed 21.11.2011, http://expo.se/2010/minoritetsregering-tar-hjalp-av-wilders_3401.html, 30.9.2010, accessed 22.11.2011
103 http://www.dn.se/nyheter/varlden/wilders-friad-i-hatbrottsmal, 23.06.2011, accessed 21.11.2011
104 http://ipsnews.net/news.asp?idnews=45928
105 http://www.hopenothate.org.uk/features/article/26/the-bnp-past-of-the-edl-leader
106 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-suffolk-14278957
107 http://www.lutontoday.co.uk/news/local/hungry_for_justice_edl_leader_released_1_3048024
108 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-15117961
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I februari 2011 nämnde Tommy Robinson i en intervju i Daily Star att Enlish
Defence League möjligen skulle bilda ett parti109.
Tommy Robinson deltog vid det counterjihadmöte i London 2011 som
English Defence League organiserade och talade även vid counterjihadmötet i
Århus 2012.

109 http://expo.se/2011/edl-oppnar-for-partibildning_3702.html
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