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INLEDNING

Breivik inte ensam i sitt
hat mot islam och mångkultur
Terrordåden i Norge kom som en chock. Dels på grund av dådens ofattbara brutalitet,
men även för att attentatsmannen - till mångas förvåning - var en blond norrman utan
islamistiska sympatier. Vem var då attentatsmannen och vad drev honom? Till en början spekulerades det i att han var nazist. Men ingen i vit makt-rörelsen ville kännas vid
honom. Snarare avfärdades han som “sionist” och “frimurare”, vilket anses vara högst
graverande epitet bland vit makt-aktivister.
Inspirationen till Anders Behring Breiviks terrorhandlingar fanns istället att hämta
i antimuslimska idéströmningar liknande de som marknadsförs av Sverigedemokraterna (SD). Men idéerna är inte unika för vare sig SD eller Breivik. Snarare finns en löst
sammansatt miljö av olika grupper och partier som varnar för “islamisering” som en
pågående ockupation av Europa.
Efter attentaten har frågorna varit många. Därför presenterar Expo Research en första
rapport som ger en komprimerad beskrivning av den antimuslimska miljön. Rapporten
kommer att följas upp av en större kartläggning.

Rapportens innehåll
Syftet med granskningen är att ge en inblick i den lösliga struktur som utgör den antimuslimska miljön. Vi har valt att fokusera på följande:
· Problematiken med våldsförhärligande åsikter på nätet, och hur de riskerar att fungera
som katalysator för våldsverkare.
· De ideologer och huvudpersoner som sätter tonen för den antimuslimska miljön, både
i Sverige och utomlands. Här finns bland annat flera av dem som Anders Behring Breivik hämtade sin inspiration ifrån.
· Begrepp som islamisering, Eurabia, den demografiska bomben m fl förklaras tillsammans med exempel från postningar och kommentarer på svenska bloggar.
Skriften är framtagen av Expo Research, en av Stiftelsen Expos verksamhetsgrenar.
Expo Research samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och
fenomen. Bland annat ansvarar Expo Research för Expos arkiv som är Skandinaviens
största samling av högerextrem propaganda, och publicerar en återkommande årsrapport om vit makt-rörelsen.
Avslutningsvis vill rapportförfattarna tacka de frivilliga krafter som hjälpt till med
datainsamlingen.
Alexander Bengtsson
David Lagerlöf
Jonathan Leman
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Avgränsningar och definitioner
Rapporten talar om den antimuslimska miljön. Att avgränsa denna miljö är inte helt enkelt. Det handlar om en spretig företeelse som involverar allt från riksdagsledamöter till
nätaktivister. Det finns visserligen antimuslimska organisationer som English Defence
League. Men vid sidan av organisationer finns även informella kontakter och möten
mellan tongivande antimuslimska aktivister. En del av dessa författar böcker kring ämnet eller är viktiga ideologer i bloggosfären.
Som del av rapporten har rapportförfattarna granskat antimuslimska inlägg i bloggosfären. Vad vi menar med antimuslimska inlägg bör därmed förklaras. Blogginläggen
ger uttryck för föreställningen att islam är en enhetlig idé och/eller en totalitär ideologi.
Dessutom en fientlig sådan. Centralt är en föreställning om att det pågår en muslimsk
invasion av västvärlden. Politiker och media väljer samtidigt att vika sig för den muslimska invasionen. Islam ses som oförenligt med västvärldens ideal som beskrivs som högre
stående. Tidvis motsätter sig de antimuslimska inläggen rätten till utövande av islam.
Även om många av de antimuslimska idéerna liknar konspirationsteorier inom vit
makt-rörelsen så finns skillnader, särskilt idén om muslimer som en ockupationsmakt.
För vit makt-rörelsen är det i regel judarna som utgör konspiratörerna och den yttersta
fienden som styr både politik och media. Muslimerna och mångkulturen är visserligen fiender men snarare ett verktyg för den judiska konspirationen. Tidvis kan även
vit makt-grupper betrakta muslimska stater och muslimska extremister som nyttiga i
kampen mot Israel och judarna.
För den antimuslimska miljön är det snarare muslimerna tillsammans med elitgrupper i väst som utgör kärnan i konspirationen. En del av de bloggar vi granskat utger
sig även för att vara Israelvänner, vilket är otänkbart inom vit makt-rörelsen. För den
antimuslimska miljön verkar muslimerna i mångt och mycket fått ta över den roll som
judarna traditionellt haft i den antisemitiska propagandan som syndabockar och hot.
Det finns alltså deologiska beröringspunkter men samtidigt skillnader som är svåra att
överbrygga.
Slutligen bör det påpekas att rapporten återger många citat. Flera av dem innehåller
felstavningar och särskrivningar. Vi har valt att citera dem som de är.
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DEL 1

Våldsförhärligande attityder
Europa ockuperas av muslimer. De anses utgöra en “demografisk bomb” genom anhöriginvandring och barnafödande. Sakta blir de i majoritet medan Europas regeringar
väljer att blunda. Snart skapas Eurabia - ett arabiskt Europa.
Sådana idéer cirkulerar sedan länge på svenska och utländska bloggar. Idéerna kunde
ha avfärdats som tokigheter om det inte vore för deras genomslag. Faktum är att samma tankegods delas av Sverigedemokraterna som sitter i Sveriges riksdag. Tankarna
marknadsförs även av riksdagsledamöter, författare och antimuslimska opinionsbildare i andra delar av världen. Men värst av allt - samma tankegods motiverade Anders
Behring Breivik när han utförde sitt terrordåd.
Idéerna har påfallande likheter med det konspirativa tänkandet inom vit maktrörelsen. Men i vit makt-propagandan är muslimer snarare ett verktyg för en judisk
världskonspiration som i lönndom styr västvärldens regeringar. Målet är att förinta den
“vita rasen”. Lösningen enligt delar av vit makt-rörelsen är en väpnad konflikt mot den
judiska konspirationen.
Hos den antimuslimska miljön är våldet generellt inte lika närvarande som hos
vit makt-rörelsen, men återfinns till viss del i det granskade materialet. Idéer om en
pågående muslimsk ockupation medan makthavarna passivt ser på, utgör en grogrund
för våldsromantiska och våldsförhärligande föreställningar.
I det granskade materialet förekommer hotfulla kommentarer och blogginlägg som
uppmanar till att döda muslimer och avrätta islamvänliga journalister med nackskott. 1
Tidvis förekommer utläggningar med tänkta framtidsscenarier. Ett exempel är en kommentar till en text på riksdagsledamoten Kent Ekeroths (SD) blogg: 2
”den enda självklara följden av dessa tendenser med invandrare,
blir på lång sikt användande av dödligt våld mot alla invandrare särskilt muhammedaner, eller inbördeskrig mellan gamla nordbor och nya invandrare ,
det är inte frågan om OM utan när”
Ett annat exempel är en kommentar på Facebook-gruppen ”HATA MONA
MUSLIM!!!”: 3
”skicka både social demokraterna
och alliansen i östersjön......och öva mål skytte med jas på
dom........tack vet jag sverigedemokraterna....eller inför
president och utsee jimme åkesson till sveriges
första.....och sista....ha..ha”
Efter terrordåden i Norge varierade kommentarerna, från ett tydligt fördömande till

1 Every Kinda People: http://everykindapeople.blogspot.com/2010/12/lulea-en-av-is-grisarna-vandaliserades.html
(101226) och Demokratbloggen, nerstängd, Googles cache 110618 finns lagrad.
2 Kent Ekeroths blogg: http://kentekeroth.se/2011/03/24/vittnesmal-fran-norge-om-islamiseringen-och-mangkulturalismen/ (110325)
3 Facebook: https://www.facebook.com/pages/HATA-MONA-MUSLIM-mona-sahlin/279645709982 (101114)
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viss förståelse för Breivik. Andra skyller terrordåden på politikernas oförmåga att lyssna.
Ett exempel är från Facebook-gruppen tillhörande Swedish Defence League:
”Han är en produkt av dagens samhälle. Struntar man i vad folk tycker och tänker
och fullständigt skiter i att lyssna, så dyker det upp en sån här figur förr eller senare.
Tragiskt att somliga inte lärt sig ett jävla dugg...” 4
Andra går steget längre:
”Det hela må vara hemskt. Men glöm inte att dom döda inte var oskyldiga. Norska ssu
är precis som ssu här. Landsförrädare och islamvänliga.Det var helt enkelt en politiskt
motiverad attack för folk och nation, och för framtiden. ALLT FÖR FOLKET!!” 5
Sådana uttryck leder självklart inte per automatik till våldsamheter. Det vore därför
bekvämt att enbart se dem som ett uttryck från nätets ”troll” och provokatörer. Men
ord spelar roll. När likasinnade möts på bloggar, i diskussionstrådar eller på forum så
innebär det en bekräftelse att extrema och våldsförhärligande åsikter är okej. De bekräftar de egna åsikterna och riskerar att sänka tröskeln för synen på våld. Särskilt när våldet sätts i ett större system där Sverige som nation hotas av islamisering, och där landets
makthavare väljer att titta åt sidan - eller än värre - medverkar till islamiseringen.

Inspirerade till terror
Antalet våldsförhärligande uttryck är i denna granskning begränsat, men pekar ändå på
åsikter som florerar inom miljön. Få av dessa kommentarer får mothugg, snarare möts
de av uppskattning eller tystnad. Om bristen på mothugg tyder på sympatier eller bara
en ovilja att ta debatten är oklart.
Självklart har ingen annan än Breivik ansvar för bomben och dödsskjutningarna i
Norge. Däremot riskerar våldsförhärligande propaganda att inspirera till terrordåd.
Ett exempel är romanen Turner Diaries som fått närmast kultstatus inom vit maktrörelsen. Boken skrevs i början av 1970-talet av William Pierce som fram till sin död var
ledare för nazistgruppen National Alliance. Romanen handlar om en fiktiv underjordisk
”arisk” gerilla som inleder väpnad kamp mot den amerikanska regeringen som betecknas som ”rasförrädare”.
Boken är samtidigt mer än en roman. Den fungerar som en praktisk handbok i
terrorism. En som hämtade inspiration från boken var Timothy McVeigh som under
1995 lät detonera en bomb i Oklahoma City med 168 döda som följd. En liknande
bomb finns beskriven i Turner Diaries och Timothy McVeigh var själv en entusiastisk
läsare och förespråkare av boken. 6 FBI fann även ett kopierat utdrag ur boken i den
bil McVeigh använde samma dag som bomben detonerade. Understrykningar i texten
handlade om fiktiva bombdåd och den psykologiska påverkan på omvärlden av terrordåd. 7
Det finns både likheter och skillnader mellan McVeigh och Breivik. Där McVeigh rört
sig i en miljö av amerikanska högerextremister som demoniserar judar så har den norske
terroristen Breivik huvudsakligen fokuserat på muslimer. Oklahomamassakern var samtidigt den dödligaste terrorattacken i USAs historia fram till attackerna 11 september
4 Swedish Defence League: https://www.facebook.com/pages/Swedish-Defence-League/105393699527450 (110726)
5 Swedish Defence League: https://www.facebook.com/pages/Swedish-Defence-League/105393699527450 (110725)
6 ADL: http://www.adl.org/presrele/militi_71/2737_71.asp (960516)
7 ADL: http://www.adl.org/explosion_of_hate/intro_turner.asp (1997)
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2001. Breivik kommer att bli ihågkommen för den dödligaste terrorattacken i Norge,
sannolikt för lång tid framöver. 8
De respektive idéer som McVeigh och Breivik agerat utifrån, och som tidvis har
beröringspunkter, utgår från en extremt svartvit syn - en kamp mellan gott och ont, och
där det egna folkets överlevnad står på spel. Åsikterna som sprids både i extrema antimuslimska och antisemitiska miljöer betonar hur vi lever i den yttersta tiden där inget
annat än kampen spelar roll. Det skapar en känsla av belägringstillstånd där våldsamma
kommentarer och inlägg riskerar att legitimera våldsdåd. En nyligen borttagen blogg
summerade i december 2009 situationen som följande:
”Det tredje världskriget som vi har över oss nu är oerhört mycket farligare för civilisationen än både första och andra världskrigen tillsammans. Om vi ska överleva den här
utvecklingen så måste vårt slagord vara ’En bra muslim är en död muslim!’” 9

Sänker våldströskeln
Motsvarande föreställningar om att det pågår ett krig har även motiverat några av den
svenska vit makt-rörelsens mest uppmärksammade våldsdåd – polismorden i Malexander och mordet på syndikalisten Björn Söderberg. Vit makt-rörelsen tror på ett
pågående lågintensivt krig som bedrivs av en judisk världskonspiration. Som tidigare
nämnt uppmuntras muslimsk invandring som en del av kriget. Men fienden är ytterst riksdag och regering samt deras ”hantlangare” i form polis, journalister och andra
”landsförrädare”. Kort efter polismorden släppte den nazistiska tidningen Info14 en
särskild bilaga, ”Kampnytt”, som försvarade handlingarna: 10
”Vad det gäller rätt eller fel att två poliser stupat så är vår ståndpunkt klar. (…) De
som dog var inte familjefäder, de var inte någons barn, de var inte oskyldiga. De har
gjort sitt val precis som de som steg in på banken i Kisa. De har tagit på sig statens
uniform för att upprätthålla dess kriminella lagar.”
Därmed var morden okej och kunde försvaras som del av det pågående kriget. Sådana
budskap har vit makt-rörelsen pumpat ut under alla år. När grupper förhärligar våld
kan det ge näring och fungera som moraliskt stöd åt våldsdåd. Risken är då att någon
tar orden på allvar och gör något riktigt dumt.
Både Breivik, McVeigh och polismördarna kan betraktas som enskilda galningar. Men
de tankar, idéer och ideologier som fungerat som motivation till våldsdåden är kollektiva skapelser.

8 CNN: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/07/24/norway.okc.terror/index.html (110725)
9 Demokratbloggen - borttagen från internet, Googles cache 110618 finns sparad.
10 Kampnytt: bilaga till Info14 nr 24 1999
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DEL 2

Antimuslimska miljöns profiler
Inom den antimuslimska miljön finns ett antal personer, bloggar och pseudonymer som
sätter den ideologiska tonen. Vissa är offentliga. Andra försöker dölja sin identitet, till
exempel den numera världskända ”Fjordman” som citerades flitigt i Anders Behring Breiviks manifest. Fjordman valde efter dådet att framträda offentligt.

Edward S May / ”Baron Bodissey”
Amerikanen Edward S May, verksam under pseudonymen Baron Bodissey, driver
bloggen Gates of Vienna, som refereras över 100 gånger i Breiviks manifest. Bloggens
namn syftar på belägringen av Wien 1683 – symbolen för gränsen för det Osmanska
rikets expansion in i Europa.
I Köpenhamn anordnades i april 2007 en konferens, The UK and Scandinavia Counterjihad Summit, där bland annat SD-politikern Ted Ekeroth deltog från Sverige. 11
Även May, som vara en drivande kraft bakom konferensen, talade: 12
”Det största hotet mot våra rättigheter kommer från den Demoniska konvergensen den ondsinta blandningen av en mäktig socialistisk stat, multikulturalismens gift och
islams våldsamma intolerans.”
Under de efterföljande åren ägde fler liknande möten rum på olika håll i Europa. Begreppet counterjihad kom att bli allt mer etablerat inom den antimuslimska miljön.

Peder Jensen / ”Fjordman”
Känd under signaturen Fjordman har han medverkat på flera av de ledande antimuslimska bloggarna. Han har regelbundet publicerats på sajterna Jihad Watch, Gates of Vienna och Brussels Journal. Jensen är öppen anhängare av den brittiska aktivistgruppen
English Defense League (EDL). Av Breiviks manifest framgår att den norske terroristen
och massmördaren sett Fjordman som en central ideologisk inspirationskälla. Fjordman
trädde fram med sitt riktiga namn, Peder Jensen, i en artikel i Verdens Gang 5 augusti. 13

Pamela Geller
Pamela Geller är den amerikanska antimuslimska miljöns mest synliga profil. Hon leder,
tillsammans med Robert Spencer, nätverket Stop Islamisation of America (SIOA) och
driver bloggen Atlas Shrugs. Under 2010 rönte Geller stor uppmärksamhet i samband med
protesterna mot planerna att bygga ett muslimskt center i närheten av Ground Zero. Hon
var en av de främsta spridarna av myten att den amerikanske presidenten Barack Obama i
hemlighet är muslim, och därmed opålitlig och illojal mot USA. 14 Pamela Geller har blivit
en viktig röst för de antimuslimska krafterna i den populistiska Tea Party-rörelsen.15

11 Tidskriften Expo: http://expo.se/www/download/expo-4-07-kriget-mot-islam.pdf (nr 4, 2007) och Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/kultur/understrecket/diffus-rorelse-med-muslimer-som-hatobjekt_6364272.svd (110803)
12 Gates of Vienna: http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html
(070414)
13 Verdens Gang: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10089390 (110805)
14 Southern Poverty Law Center: http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-files/profiles/pamela-geller (odaterad)
15 The Guardian: http://www.guardian.co.uk/uk/2010/oct/10/english-defence-league-tea-party (101010)
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Geert Wilders
Det holländska Frihetspartiets ledare, Geert Wilders, har under de senaste åren blivit
en av de mest tongivande rösterna i den europeiska och internationella antimuslimska
miljön. Wilders söker samarbete med krafter i Europa, Nordamerika och Israel i arbetet
för ett invandringsstopp från muslimska länder. Den holländske politikern har ställts
inför rätta misstänkt för hatbrott men friades från anklagelserna i juni 2011. 16

Robert Spencer
Aktivisten, författaren och bloggaren Robert Spencer leder tillsammans med Pamela
Geller organisationen Stop Islamization of America (SIOA). Spencer specialiserar sig på
att använda citat från Koranen och haditherna för att visa på islams och muslimers farliga natur. Han gör det genom att bortse från Korancitat som motsäger de han valt ut. I
en intervju fastslog Spencer att ”det kommer bli ett inbördeskrig i Europa” på grund av
en växande muslimsk befolkning.17
Han har även givit spridning åt påståenden om att massakern på bosniska muslimer
i Srebrenica är en myt. 18 Spencer medverkar regelbundet i David Horowitz (se nedan)
nättidning Frontpage Magazine och bloggen Jihad Watch är knuten till David Horowitz
Freedom Center.

David Horowitz
Den tidigare marxisten David Horowitz leder David Horowitz Freedom Center, en
organisation som säger sig värna ”försvaret av fria samhällens etiska, kulturella och
ekonomiska grundvalar” från ”vänsterorienterade och islamistiska fiender”. Horowitz
organiserade kampanjen ”Islamofascism Awareness Week” 2007 och har stöttat Robert
Spencers sajt Jihad Watch ekonomiskt. 19

Gisèle Littman - ”Bat Ye’or”
Gisèle Littman är en egyptiskfödd brittisk författare som verkar under pseudonymen
Bat Ye’or (”Nilens dotter” på hebreiska). Hennes mest kända bok är “Eurabia: The
Euro-Arab Axis” (2005). Den fick ett varmt mottagande i Sverigedemokraternas tidning
SD-Kuriren där skribenten Harry Vinter skrev: “Omfattande hemsändelse av muslimer
bosatta i Europa är det enda som kan förhindra Europas förvandling till ett dhimmiområde i utkanten av den stagnerade muslimska världen.” 20 Dhimmi är en beskrivning
i Koranen på en person som lever i en islamisk stat men som tillhör en annan religion.
Littman hävdar att muslimer under islams historia utkämpat ett krig för världsherravälde. Den nuvarande fasen i kriget spåras till oljekrisen 1973. I utbyte mot oljeleveranser
från arabiska länder påstås Europas makthavare ha låtit dem plantera en arabisk-muslimsk
befolkning i Europa och påbörjat omvandlingen till Eurabien. Enligt Littman bildade
Arabförbundet och EG ett hemligt organ – den Euroarabiska dialogen för att implementera OPEC-ländernas krav. Genom denna påstådda konspiration har politiken, bankerna,
universiteten och medierna i Europa hamnat i händerna på en främmande makt. 21

16 Expo.se: http://expo.se/2011/wilders-frias-fran-hets-mot-muslimer_4156.html (110623)
17 FrontPage Magazine: http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=27415 (070718)
18 Jihad Watch: http://www.jihadwatch.org/2009/08/after-14-years-of-investigating-events-that-took-place-in-srebrenica-in-1995-i-can-attest-there-was.html (090828)
19 Southern Poverty Law Center: http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2011/
summer/the-anti-muslim-inner-circle (nr 142, sommaren 2011)
20 SD-kuriren: “Eurabia - Europas integration med islam” (nr 63, april 2005)
21 Ut ur skuggan – En kritisk granskning av Sverigedemokraterna (Natur & Kultur, 2010)
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Lars Hedegaard
Historikern, författaren, journalisten och numera Dansk Folkeparti-politikern Lars
Hedegaard är president för Tryckfrihetssällskapet som grundades 2005. 22 Sällskapet
bildades i kölvattnet av Jyllands-Postens Muhammedkarrikatyrer. I nätverket samlas
bloggare, opinionsbildare och politiker från flera länder. En av dem är ledaren för holländska frihetspartiet, Geert Wilders.

Alan Lake
Den förmögne IT-konsulten Alan Lake finansierar och stöttar det antimuslimska aktivistnätverket English Defense League (EDL) och driver portalen 4 Freedoms Community. Lakes koppling till EDL har varit känd sedan han i september 2009 deltog under
ett ”anti-islamiseringsmöte” arrangerat av Sverigedemokraterna. Lake beskrev då EDLs
aktivism och sin roll i organisationen.
Alan Lake knyter kontakter med ideologer inom den internationella antimuslimska
miljön. I september förra året medverkade Lake och ett antal EDL-aktivister vid Pamela
Gellers och Robert Spencers demonstrationer mot det planerade muslimska kulturcentret på Manhattan i New York. 23

Mark Steyn
Den kanadensiske kolumnisten Mark Steyn har skrivit den flitigt citerade boken ”America
Alone – The End of the World as We Know It” som kom ut 2006. I boken hävdar Steyn
att väst befinner sig i demografisk och kulturell stagnation. Steyns tes är att stora delar av
västvärlden håller på att bli muslimskt och att USA snart kommer att stå ensamt. Steyn
är även kritisk till jämställdhet mellan könen och välfärd eftersom det, enligt honom, gör
samhället kvinnligt och sårbart samtidigt som det innebär ett minskat barnafödande. 24

Kent Ekeroth
Sverigedemokraternas riksdagsledamot och internationella sekreterare, Kent Ekeroth,
har tillsammans med sin bror Ted spelat en viktig roll för att föra in Sverigedemokraterna i den internationella antimuslimska miljön. 25 Bröderna driver Anti-islamiseringsfonden och Kent Ekeroth upplåter sitt plusgirokonto för donationer till den betydelsefulla, och till Sverigedemokraterna närstående sajten, Politiskt Inkorrekt. 26

René Stadtkewitz
Den tyska kristdemokratiska parlamentsledamoten René Stadtkewitz stängdes av från partiet sedan han i oktober 2010 bjudit in Geert Wilders. Stadtkewitz grundade kort därefter
partiet Die Freiheit, modellerat efter Wilders antimuslimska parti i Nederländerna. 27
Vidare medverkade Stadtkewitz vid Ground Zero i New York på tioårsdagen för 9/11-attentaten. Bakom minnesstunden stod Pamela Gellers och Robert Spencers organisationer
American Freedom Defense Initiative (AFDI) och Stop Islamisation of America (SIOA). 28

22 Expo: http://expo.se/www/download/expo-4-07-kriget-mot-islam.pdf (nr 4, 2007)
23 Searchlight: http://www.searchlightmagazine.com/index.php?link=template&story=344 (mars 2011)
24 Ut ur skuggan – En kritisk granskning av Sverigedemokraterna (Natur & Kultur, 2010)
25 Ut ur skuggan – En kritisk granskning av Sverigedemokraterna (Natur & Kultur, 2010)
26 Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1521081/SD-politiker-hjalper-hogerpopulistisk-sajt.html
(110803)
27 Reuters: http://uk.reuters.com/article/2010/09/14/uk-europe-immigrants-analysis-idUKTRE68D1Z520100914
(100914)
28 Jihad Watch: http://www.jihadwatch.org/2011/09/afdisioa-911-freedom-rally-welcomes-clergy-first-responders911-family-members-banned-from-official.html#comments (110910)
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DEL 3

Den antimuslimska
begreppsvärlden
Den antimuslimska retoriken är full av begrepp. Begrepp som tidvis används i vardagligt
tal men som ges en annan innerbörd, ofta en fientlig sådan. Som exempel används ordet
“islamisering” för att beskriva ett planerat och fientligt maktövertagande av Europa,
inte nödvändigtvis genom våld, utan via barnafödande och krav på särrättigheter.
I retoriken spelar konspirationsteorier och svepande generaliseringar en viktig roll. Tongivande personer kan visserligen förklara att inte alla muslimer är fientliga, som sekulära
eller liberala muslimer, för att i nästa andetag ge dem rollen som tysta medlöpare. Bilden
av islam är i slutänden extremt stereotyp och saknar nyanser. Tillsammans bidrar de till en
känsla av belägringstillstånd där vi befinner oss i den yttersta tiden. Snart omvandlas Europa till Eurabia. Här förklaras några av de mest återkommande begreppen. Vi redovisar
också hur begreppen och teorierna återspeglas i den svenska antimuslimska bloggosfären.

Eurabia
Det finns två huvudlinjer i det som kallas för ”Eurabiateorin”. Den ena är en konspirationsteori om en hemlig överenskommelse. Den andra är mer generell. Gemensamt är
föreställningen om att Europa håller på att bli muslimskt - ett europeiskt Arabien.
Konspirationsteorin tar sitt avstamp i oktoberkriget 1973 då de oljerika länderna i Mellanöstern beslutade sig för att införa ett embargo mot västvärlden. Enligt den antimuslimska ideologen Bat Ye´or såg arabländerna sin stora chans och tvingade EG till förhandlingsbordet. Arabländerna förhandlade enligt Bat Ye´or fram en lösning där Europa
i utbyte mot olja skulle ta emot en stor muslimsk population. En grupp som skulle bli
garanterade att få importera islamsk kultur och få leva efter muslimska seder och bruk.
Svenska antimuslimska bloggar som ”476” 29 och ”Klartexten” 30 länkar exempelvis
till en text respektive filmklipp där Bat Ye´or förklarar sin teori. Bloggen ”Vår stund i
Sverige” anslöt sig 2010 till Eurabiateorin:
”Nu kan vi vänta på den slutliga och avgörande invasionen (…) Det är knappast
en tillfällighet att de första synliga tecknen på Eurabiaprojektet kom samma år som
EU-politiker tyst beslutat att vi ska ha ett övervakningskontor, som skulle hålla koll
på enskilda EU-länders ’massmedia och medborgare i fråga om deras åsikter om EUpolitik’. Europeiska Unionen var således fullt medveten om att de inte hade diskuterat
med folk i Europa!” 31
Men det är inte enbart enskilda bloggare som hävdar sådana teorier. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth konstaterade efter att SVT granskat Eurabiateorin
i ett inslag augusti 2011 att ”SVT ifrågasätter såklart hela konceptet om ’Eurabia’”.32

29 476: http://fyrahundrasjuttiosex.blogspot.com/ (odaterad)
30 Klartexten: http://klartexten.wordpress.com/2011/08/04/eurabia-europas-framtid/ (2011-08-04)
31 Vår stund i Sverige: http://varstundisverige.blogspot.com/2010/01/eurabia-invasionen-ar-nu-en-realitet.html
(100125)
32 Kent Ekeroth: http://kentekeroth.se/2011/08/03/kommentar-om-svts-inslag-om-eurabia/ (2011-08-03)
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Enligt Bat Ye´or har detta högst konfidentiella samarbete administrerats av något som
kallas Euroarabiska dialogen som i själva verket fungerar som en hemlig regering i dagens Europa. Dialogen är närvarande i alla viktiga instanser och forum som till exempel
universitetsvärden, media, näringslivet och i parlamenten.
Eurabiabegreppet kan även ta sig mer generella uttryck. En blogg som i första hand
inte tillhör den antimuslimska miljön är ”Rent principiellt”. Bloggen hör snarare
hemma i vit makt-rörelsen och ligger under vit makt-portalen “Motpol”. Den 3 augusti
2011 publiceras ett inlägg där Bat Ye´ors teori diskuteras. Även om skribenten inte helt
ansluter sig till teorin så finns ändå ett visst medhåll:
”På gatunivå har vi också enligt uppgift begreppet ‘bötning’, dvs muslimska gäng som
kräver djizya av etniska svenskar. De tar deras mobiltelefoner och pengar etc för de anser
det vara deras rätt som muslimer gentemot de otrogna. Där har vi Eurabia i sin prydno”. 33

Islamisering
I den antimuslimska begreppsvärlden kopplas islamisering samman med det mesta i samhället, och är nära knuten till Eurabiateorin. Idén bygger på uppfattningen att islam både är
enhetligt och något väsensskilt från det västerländska levnadssättet. Enligt den antimuslimska föreställningen är Europa i full färd att anpassa sig till islam. Den välbesökta bloggen
Politiskt Inkorrekt publicerade den 13 september 2010 ett inlägg med rubriken ”Islamiseringen av Sverige – SVT visar vägen” där man uppmanar läsarna att se en dokumentär:
”Den som till äventyrs, trots alla fakta om saken, inte tror på att Sverige är på god väg
att transformeras till kalifatet Swedistan kunde enkelt få det bekräftat idag genom att
titta på SVT2 klockan 16.35.” 34
Bloggen publicerade samma år ett inlägg om att flygbolaget SAS planerade att börja
servera halalkött på sina turer:
“Som skäl anges att det kommer att bli billigare än att behöva servera olika sorters
mat på planen. Varför man då väljer att gå muslimerna till mötes istället för att de
skall anpassa sig förtäljer inte artikeln. Någon kanske drar sig till minnes hur muslimen och sociademokratiske Kalmarpolitikern Nasim Malik anmälde SAS för diskriminering när han på ett flyg serverades en skinkmacka då ostmackorna var slut.
Den processen kostade säkert SAS en rejäl summa pengar.” 35
Att islam håller på att bli statsreligion i Sverige är också en återkommande farhåga.
Bloggen ”MXp” skriver:
”Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Men kanske är det dags att ge sig och
inse att vi har blivit ett land där statsreligionen numera är islam. Det här är inte
riktigt rätt att skriva, risken är väl att jag sammanblandas med den norske massmördaren. Men det skiter jag i. För sanningen ska göra er fria, säger Herren.” 36

33 Rent principiellt: http://princip.motpol.nu/eurabia/ (2011-08-03)
34 Politiskt inkorrekt: http://politisktinkorrekt.info/2010/09/13/islamiseringen-av-sverige-svt-visar-vagen/ (2010-09-13)
35 Politiskt inkorrekt: http://politisktinkorrekt.info/2010/09/14/islamiseringen-fortsatter-sas-gar-over-till-halalmat/
(2010-09-14)
36 MXp: http://missionxp.webblogg.se/2011/august/den-svenska-islamiseringen.html (2011-08-04)
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Bloggen ”Alexander den store” skyller beslutet att montera ner kyrkklockor i Malmö på
islamiseringen:
”Nu ska Klockringningarna i Kyrkorna bort. Sanitär olägenhet kallas det för nu, men
vilka som står bakom är ganska lätt att förstå, det heter annat på de korrumperade
politikernas språk”. 37
Kriminalitet som våldtäkter och kravaller i storstädernas förorter anges också bero på
islamiseringen. På samma sätt är våldsamma konflikter av etnisk eller religiös karaktär
resultatet av islamisering, inte resultatet av rasism, överdriven nationalism eller intolerans. Moskébyggen utmålas som ett synligt bevis på utvecklingen. Bloggen ”Sverige
idag” skriver:
”I det invandrartäta Järvaområdet med sina enorma betonggetton planeras nu flera
moskéer. Behovet av moskéer i Sverige ökar snabbt i takt med att antalet muslimer
ökar. Svenska politiker har ju bestämt sig för att muslimerna ska få ta över Sverige och
att ingen ska få ifrågasätta det. Som ett led i islamiseringen kommer fem nya moskéer
att byggas i Järva, förutom alla de kanske hundratals moskéer som är på planeringsstadiet på andra håll i landet”. 38
Även krav på slöjförbud är ett återkommande tema. År 2009 jämställde den numer
frekvent uppdaterade bloggen ”Allahu Akbar” islam med nazism och landade i följande
slutsats:
”Islam är ingen religion. Våra politiker och andra makthavare måste fatta detta. Islam
är en hardcore varian av nazismen. Vad är det våra politiker och proffstyckare missar?
Niqab och slöja är ett steg bakåt i tiden. Inte framåt.” 39
Ett totalstopp av invandring från muslimska länder är ett annat återkommande krav. Pseudonymen ”Ollirein” skriver följande om MENA-regionen, Mellanöstern och Nordafrika, i
en kommentar på den främlingsfientliga bloggen ”Pettersson försöker göra skillnad”:
”Här talar statistiken helt för att man bör stoppa all invandring från MENA- länderna,
då det är nästan uteslutande därifrån dessa mördare och våldtäktsmän kommer från”. 40
År 2007 skriver bloggen ”Every Kinda People:
”Skandinaviens politiker borde ta ett krafttag för att ta ifrån klaner och imamer makten.
Assimilera de muslimska invandrarna innan vi får parallella samhällen, som i Frankrike,
dit ingen icke-muslim vågar gå. Och stoppa invandringen från muslimska länder”. 41

37 Alexander den store: http://roljede.blogspot.com/2011/07/islamiseringen-av-malmo-borjar-ta-fart.html (2011-08-04)
38 Sverige idag: http://sverigeidag.wordpress.com/2011/04/26/fem-nya-moskeer-planeras-i-jarvaomradet-utanfor-stockholm/ (2011-04-26)
39 Allahu Akbar: http://allahuakbar.se/wordpress/2009/12/slojforbud-kranker-manskliga-rattigheter-det-gor-overraskningssex-med-eller-ar-det-med-en-rattighet/ (2009-12-09)
40 Pettersson försöker göra skillnad: http://petterssons.bloggsida.se/politik/farre-mord-i-sverige-och-dodligt-valdminskar (2011-04-27)
41 Every kinda people: http://everykindapeople.blogspot.com/2007/12/norsk-pakistanier-vill-stnga-grnserna.html
(2007-12-11)
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För att påvisa islamiseringens risker används uttalanden och terrordåd från radikala
islamister. Utvalda Korancitat används för att misstänkliggöra och skuldbelägga muslimer. Sekulära muslimer beskrivs gärna som personer med en dold agenda.

Sharialagar
Införande av sharialagar framställs som ett ständigt hot och något som kommer att
tillämpas i hela Europa. ”Vill du se liknande i Sverige?” frågar sverigedemokraten Ted
Ekeroth sina läsare i ett blogginlägg om radikala islamister som demonstrerar för sharialagar i England. 42 Sharialagarna baseras på texter ur Koranen och Muhammeds Sunna.
I sharia ingår både rekommendationer och sådant som betraktas som obligatoriskt. Det
finns dessutom olika tolkningar av sharia. 43 Även sharia som lagsystem skiljer sig åt i de
länder som praktiserar den. Bland länderna finns exempelvis Iran, Saudiarabien och Israel.
I det sistnämnda fallet är lagen riktad till den muslimska minoritetsbefolkningen. I den
antimuslimska retoriken är dock sharialagar något enhetligt som inte skiljer sig mellan
länderna. Enligt den antimuslimska miljön kommer de mest extrema lagtolkningarna att
införas i Europa som ett resultat av islamiseringen. Bloggen ”MXp” skriver:
”Vi kan lära mera om islam och sharia. Vi kan be regeringen att sätta stopp för den
utveckling som pågår i Europa, i Sverige och Malmö. Vi kan ta kontakt med Radio,
TV samt lokaltidningar. Vill vi stå upp för Mänskliga rättigheter i Sverige eller ska
den svenska Tystnaden ignorera processen som pågår?” 44
Den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Thoralf Alfsson skrev 2008 om en journalist i Afghanistan som dömts till döden för att denne laddat ned material från internet
om kvinnors ställning i olika länder, och frågar sedan retoriskt: ”Är det dessa shariadomstolar som våra nysvenskar önskar sig i Sverige”. 45
I samma blogginlägg ondgör sig Alfsson över ett uttalande från Fredrik Reinfeldt där
statsministern sagt att ”Ursvenskt är bara barbariet”:
”Jag vet i varje fall i vilka länder som det råder barbari och jag hoppas också att Fredrik Reinfeldt inser sitt misstag även om det kanske dröjer till hösten 2010 då han står
som förlorare i riksdagsvalet.. Det är i de 55 länder som kan räknas som muslimska
länder som det fortfarande råder barbari. Det som är väldigt förvånande är att alla
dessa muslimer som kommer till Sverige vill ha tillbaka samma omänskliga rättssystem och religion som de flytt ifrån. Jag rekommenderar dem istället att söka sig till
något av dessa 55 länder istället för Sverige”. 46

Jihad
Begreppet har olika innebörd i den muslimska världen. Det kan betyda alltifrån
självrannsakan till kamp. I den antimuslimska miljön har begreppet emellertid en tydlig
och enhetlig inriktning. Antimuslimska aktörer ser jihad som synonymt med heligt krig.
Därav kallar sig delar av den antimuslimska miljön för counterjihad-rörelsen.

42 Ted Ekeroth: http://tedekeroth.se/2011/03/31/muslimer-demonstrerar-for-sharia-oxford-st-london-video/ (2011-03-31)
43 Utbildningsradion - Muslim i Europa: http://www.ur.se/Serie/Muslim-i-Europa/Fem-sharia-kategorier/ (odaterad,
besökt 110915)
44 MXp: http://missionxp.webblogg.se/2008/august/stoppa-sharia-i-malmo-och-hela-sverige.html (2008-08-09)
45 Thoralf Alfsson: http://thoralfalfsson.webblogg.se/2008/january/framtidens-domstolar-i-sverige.html (2008-01-26)
46 Thoralf Alfsson: http://thoralfalfsson.webblogg.se/2008/january/framtidens-domstolar-i-sverige.html (2008-01-26)
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I den antimuslimska retoriken kommer detta heliga krig till Europa som ett resultat
av invandring från muslimska länder. I februari 2009 kopplade sverigedemokraten Ted
Ekeroth samman skadegörelse i förorterna Sofielund och Tensta med ”jihad”:
”’Ungdomar?’ Jihad och mångkultur i Sverige… Tensta och Sofielund. Mellersta
Sverige och södra Sverige. Mångkulturens framsida visar sig på båda ställen samtidigt!” 47
Samma år skriver bloggen ”I mitt Sverige” om stenkastning i Göteborgs förorter. Blogginlägget har rubriken: ”Jihad i Göteborg. Brandmän skadade i stenattack i natt”. 48
Skribenten skriver sedan följande:
”Ja, folk blir så lugna, generösa och kärleksfulla under ramadan. Det ser vi varje år
numera. Halva Sverige brinner i jihad och våra etablerade politiker och media blundar
som vanligt.” 49
Bloggen ”Osagt med Grandmo” hävdar att jihad är inskrivet i grundlagen:
”När jihad dessutom försvaras av sju av de åtta riksdagspartierna och har skrivits in i
grundlagen, lämnas dörren vidöppen för en total islamisering av vårt land. Och folket
har aldrig tillfrågats om det önskvärda i en sådan utveckling. Om någon piper till får
denna genast värdegrunden nerstoppad djupt i halsen: ‘Allas lika värde’.” 50
Bloggen ”MXp” kopplar samman det brutala mordet på en ung kvinna på Hisingen i
Göteborg sommaren 2010 med jihad och ger följande förklaring:
”Invandrarkriminella som bara släpps rakt in i Sverige står ju för 4,5 gånger fler
våldtäkter än de som begåtts av inhemska förövare. Obeservera dessutom islams tradition av våldtäkt som männens jihad”. 51

Den demografiska bomben
Idén att muslimer inom en snar framtid kommer att vara en majoritet i Europa är ständigt
återkommande i den antimuslimska miljön. Den stora rädslan för att detta ska ske bygger på uppfattningen att muslimer agerar kollektivt. Bland annat att de har en gemensam
agenda för att avskaffa demokratin och i slutänden orsaka den västerländska kulturens
undergång. Tesen förutsätter att samtliga personer som invandrat från muslimska länder
de facto är muslimer och att samtliga som bildar familj i Europa gör det med en annan
muslim. I retoriken benämns utvecklingen ofta som den ”demografiska bomben”.
Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth kommenterade det faktum att
det första barnet som föddes i Malmö 2011 hade fått namnet Ahmed på följande sätt:
”Symptomatiskt för Malmö – symptomatiskt för islamisering – symptomatiskt för
den demografiska bomben.” 52

47 Ted Ekeroth: http://tedekeroth.se/2009/02/16/jihad-och-mangkultur-i-sverige/ (2009-02-16)
48 I mitt Sverige: http://imittsverige.blogspot.com/2009/08/jihad-i-goteborg-brandman-skadade-i.html (2009-08-29)
49 I mitt Sverige: http://imittsverige.blogspot.com/2009/08/jihad-i-goteborg-brandman-skadade-i.html (2009-08-29)
50 Osagt med Grandmo: http://majgrandmo.blogspot.com/2011/06/jihad-pa-manga-satt.html (2011-06-22)
51 MXp: http://missionxp.webblogg.se/2011/april/utkast-april-3-2011.html (2011-04-03)
52 Kent Ekeroth: http://kentekeroth.se/2011/01/02/forsta-barnet-i-malmo-2011/ (2011-01-02)
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En av de antimuslimska ideologer som driver tesen om detta påstådda demografiska
hot är kanadensaren Mark Steyn. I boken “America alone” tecknar han en mörk framtid
för Europa där kontinenten kommer att präglas av radikal islamism varpå demokratin
avskaffas.
För att förhindra den påstådda utvecklingen är invandringsstopp från muslimska länder
ett återkommande krav från antimuslimska aktörer. Efter terrordåden i Norge slog
bloggen ”Klartexten” fast att den aldrig trott på Bat Ye´ors så kallade Eurabiateori, men
att invandringen från muslimska länder ändå kommer att resultera i något liknande:
”Hur som helst konspiration eller inte, resultatet blir detsamma ifall massinvandringen
fortsätter som nu! Så småningom har vi muslimsk majoritet. Det är ofrånkomligt.” 53

Dhimmifiering
Dhimmi är en beskrivning i Koranen på en person som lever i en islamisk stat men som
tillhör en annan religion. Denna status innebar att de inte fick delta i krig och att de
betalade en speciell skatt, som endast ickemuslimer betalade. Med andra ord ”betalade”
de för sitt skydd. Ideologer, bloggare och politiker hävdar tidvis i sina skräckscenarion
att om den muslimska befolkningen blir i majoritet så kommer detta uråldriga system att
införas på nytt. De europeiska samhällenas påstådda anpassning till islam beskrivs också
tidvis som en ”dhimmifiering” eller i följande exempel som ”självdhimmifiering”. Inlägget är en kommentar till en nyhet om att ett belgiskt företag bytt ut motivet på toalettpapper efter protester. Orsaken var att papprets symbolmönster kunde utläsas som
“Allah”, skriver bloggen:
”Den stora franska butikskedjan Carrefour har beslutat att dra in alla exemplar av ett
visst toalettpapper från sina varuhus i Belgien. Det är det senaste exemplet på självdhimmifiering i Belgien”. 54

Ockupationsmakt
Enligt den antimuslimska världsbilden håller Europa på att ockuperas. Bat Ye´ors
Eurabia är snart ett faktum där makthavare och media är underordnade den muslimska
konspirationen. Bloggen ”MXp” publicerar utdrag ur en antimuslimsk bok:
”Motstånd mot ideologin är i flesta fall meningslöst och enda alternativet, för de besegrade människorna i en ockuperad geografisk enklav, är att konvertera till islam, mannen
förvandlas då till en islamistisk drönare i kriget mot de otrogna och kvinnan förslavas
till en drönarfödande moder. De som överlever ockupationen och inte kapitulerar, har
ofta som enda alternativ att fly och bosätta sig i ett annat vänligt sinnat område, varifrån
de eventuellt senare kan bekämpa en vidare spridning av islamismen.” 55
De som motsätter sig den påstådda utvecklingen får rollen av en slags motståndsrörelse
av allt ifrån politiska partier till bloggare och enskilda aktivister som delar den antimuslimska världsbilden. Men särskilt bland bloggare märks en viss bitterhet. I samband
med 2011 års nationaldagsfirande skriver bloggen ”Verkligheten”:

53 Klartexten: http://klartexten.wordpress.com/2011/08/04/eurabia-europas-framtid/ (2011-08-04)
54 Verkligheten i Sverige: http://verklighetenisverige.wordpress.com/2011/05/25/muslimer-i-belgien-upprorda-overtoapapper/ (2011-05-25)
55 MXp: http://missionxp.webblogg.se/2011/january/hotet-inifran-islamistisk-teokratisk-diktatu-1.html (2011-01-22)
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”Men när jag idag läser om hur den svenska nationaldagen nu kidnappats och grovt
förhånas av företrädare för den djupt folkfientliga mångkulturen förvandlas min förtvivlan till raseri. Jag vill slita flaggan ur deras händer och förvisa dem tillbaka till deras
unkna hålor åtminstone denna enda dag. Jag vill slippa se representanter för världens
mest osunda totalitära ideologi trampa på minnet av svenska demokrati- och jämställdhetskämpar åtminstone denna enda dag. Denna enda dag på året vill jag vara befriad
från åsynen av förtryckta kvinnoslavar i svarta skynken och självgoda skatteförsörjda
skäggiga män i klänning. Denna enda dag vill jag slippa få min näsa gnuggad i den
mångkulturella dynghögen. Är det för mycket begärt?” 56
Ett inslag i retoriken kring ockupationsmakten är historiska paralleller till andra världskriget. Den påstådda muslimska ockupationsmakten likställs med den nazistiska under
1930 och 40-talet. På så vis framställer sig antimuslimska aktörer som en motståndsrörelse. Politiker som inte delar deras världsbild beskrivs ofta som ”quislingar”. ”Germunds blog” skriver:
”Den utvecklingen kan jämföras med nazisternas och kommunisternas nyttiga idioter
som blev landsförrädare och femtekolonnare.” 57

Politisk korrekthet
I den antimuslimska retoriken är begreppet ”politiskt korrekt” ett skällsord. För den
antimuslimska miljön, vars ideologer och aktörer ofta beskriver sig som ”politiskt
inkorrekta”, är den ”politiska korrektheten” en slags konspiration bestående av politiker, journalister och andra som inte delar den antimuslimska miljöns världsbild. Den
ledande svenska främlingsfientliga bloggen ”Politiskt Inkorrekt” har återgett ett tal från
den ultrakonservativa ideologen William S Lind där han förklarar den påstådda konspirationens uppkomst. I talet kopplar Lind, som bland annat talat på en konferens för
förintelseförnekare, 58 samman politisk korrekthet med kulturell marxism, något även
Anders Behring Breivik talar om i sitt manifest:
”Var kommer allt detta ifrån som ni har hört talas om under denna morgon – offerfeminismen, rörelsen för homosexuellas rättigheter, den påhittade statistiken, den
omskrivna historien, lögnerna, kraven, och resten av det – var kommer det ifrån?
För första gången i vår historia, måste amerikaner frukta för vad de säger, för vad de
skriver, och för vad de tänker. De måste vara rädda för att använda fel ord, ett ord
fördömt för att vara stötande eller okänsligt, eller rasistiskt, sexistiskt, eller homofobiskt. Vi har sett andra länder, i synnerhet under detta århundrade, där detta har varit
fallet. Och vi har alltid betraktat dem med en blandning av medlidande, och för att
vara ärlig, en del humor, eftersom det har slagit oss som så märkligt att människor
skulle tillåta en situation att utvecklas där de skulle frukta för vilka ord de använde.
Men vi har nu denna situation i detta land. Vi har den huvudsakligen på college-campusar, men den sprider sig genom hela samhället. Var kommer det ifrån? Vad är det?
Vi kallar det ’politisk korrekthet’. Namnet uppstod som något av ett skämt,

56 Verkligheten i Sverige: https://verklighetenisverige.wordpress.com/2011/06/06/annu-en-sorgens-dag/ (2011-06-06)
57 Germunds blog: http://germundandersson.blogspot.com/2010/09/per-bauhn-och-de-kranktas-kor-samt.html (201009-08)
58 Southern Poverty Law Center: http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2002/
fall/mainstreaming-hate (2002)
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bokstavligt talat i en tecknad serie, och vi tenderar fortfarande tänka på det som
endast halvt allvarligt. I själva verket är det dödligt allvarligt. Det är vårt århundrades
stora sjukdom, sjukdomen som har lämnat efter sig tiotals miljoner döda människor
i Europa, i Ryssland, i Kina; ja, faktiskt över hela världen. Det är sjukdomen ideologi.
PK är inte roligt. PK är dödligt allvarligt. Om vi ser på det analytiskt, om vi ser på det
historiskt, får vi snabbt reda på exakt vad det är. Politisk korrekthet är kulturell marxism”. 59
Den politiska korrektheten som skällsord återkommer titt som tätt. Den 5 september
i år ondgör sig riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) över att poliser ska gå en kurs i
arabiska:
”Sveriges politiska korrekthet har inga gränser. Nu läser vi att ett antal poliser självmant ska gå en kurs för att lära sig arabiska och på så sätt kunna vara artig mot invandrarna som begår våldsamheter. Det är en Sverigehistoria norrmännen kan skratta
gott åt. Det borde snarast vara förbjudet att tala annat än svenska för polisen när de är
i tjänst. Att anpassa sig och samhället på detta sättet kan vara en av de mer patetiska
saker jag hört om på länge”. 60
En återkommande illustration som förekommer på bland andra sverigedemokraten Ted
Ekeroths blogg är en bild där halvmånen (islam), hakkorset (nazism), hammaren och
skäran (kommunism) samt bokstäverna PK (politiskt korrekthet) är sammanlänkande. 61

59 Politiskt Inkorrekt http://web.archive.org/web/20100204133720/http://politisktinkorrekt.wordpress.
com/2009/01/07/ursprunget-till-politisk-korrekthet/ (2009-01-07)
60 Kent Ekeroth: http://kentekeroth.se/2011/09/05/polisen-ska-lara-sig-arabiska-for-att-kunna-vara-artiga-mot-valdsverkare/ (2011-09-05)
61 Ted Ekeroth: http://tedekeroth.se/ (illustration i sidhuvudet, senast kollad 110913)
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