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Kriget mot islam
Islamofobin är inget nytt fenomen.
Men i skuggan av kriget mot terrorismen och
en ökad misstro mot muslimer har en ny
europeisk anti-islamsk rörelse börjat ta form.
För första gången granskas den nya
rörelsen mot islam.

•

kriget mot islam

ENADE MOT ISLAM
Akademiker, bloggare och politiker gör gemensam
sak med högerextremister. Under de två senaste
åren har en rad nya anti-islamska nätverk bildats.
Expo granskar personerna bakom den nya rörelsen.

11

september 2007. Sex år efter terrorattacken mot World Trade Center i USA samlas ett hundratal
personer utanför eu-parlamentet
i Bryssel. De har kommit för att hålla en tyst
minut – och för att protestera mot den, i deras
tycke, växande islamiseringen av Europa.
Det är ett historiskt möte. I flera månader
har information om samlingen spridits bland
anti-islamska bloggare, partier, organisationer
och nätverk. Det har beskrivits som ett startskott. En början för en europeisk, samordnad
proteströrelse mot islams intåg i Europa.
Trots att Bryssels borgmästare förbjudit demonstrationen samlas människor från så gott
som hela Europa. Sverigedemokraterna är på
plats. Kostymklädda representanter för det belgiska högerextrema partiet Vlaams Belang ger
intervjuer till pressuppbådet. Tillresta aktivister viftar med sina nationsflaggor. Medelålders
kvinnor med provisoriska svarta slöjor och vita
t-tröjor med en överkorsad moské på magen gör
v-tecknet. I en symbolisk gest höjer en represen-

Den anti-islamska rörelsen
består av en blandning av
bloggare, författare,
politiker och akademiker.
i slutet av oktober samlades
följande personer vid en konferens mot ”islamiseringen”
Läs mer om mötet på sidan 24.
Adriana Bolchini Gaigher

Italiensk journalist. Ligger bakom organisationen O.D.D.I.I., Observation av
italiensk och internationell lag som bildades i syfte att skydda Italien mot den
”muslimska infiltrationen” av landet.
Har även varit drivande i protesterna
mot ett moskébygge i Bologna.
Andrew Bostom

Amerikansk professor i medicin. Har
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tant från det högerextrema partiet Lega Nord ett
kors mot Bryssels grå himmel.
Till slut stoppas demonstrationen under
dramatiska former av den belgiska polisen.
Flera av demonstranterna grips och förs iväg.
Dagarna efter sprids bilder och videor från
händelsen snabbt över internet. Den belgiska
polisens agerande mot demonstranterna ses
som det yttersta beviset på att de aktivister som
varit på plats är på rätt spår.
Polisen anses gå islams ärenden. Friheten är
hotad. Hoppet står nu till den växande skara
personer som vågar säga ”sanningen” om islam.
I en kommentar till ett inlägg på en av de
mest tongivande anti-islamska bloggarna hyllar en anonym skribent de som visat sitt stöd
för demonstrationen. Han beskriver dem som
frihetshjältar och avslutar
”Den fullständiga segern skall bli vår!”
till demonstrationen i Bryssel var det då nyskapade nätverket Stop Islamisation of Europe (sioe). Ett nätverk som
INITIATIVTAGARE

bland annat skrivit ”The Legacy of
Jihad: Islamic Holy War and the Fate of
Non-Muslims”. Arbetar på Rhode Island
Hospital och skriver om islam i bland
annat Washington Times och American
Thinker.
Arieh Eldad

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.

under det senaste året har utvecklats till den
organiserade islamofobins frontorganisation i
Europa. Bakom organisationen står det lilla
lokala danska partiet Stop Islamiseringen af
Danmark (siad) och den Englandsbaserade
gruppen No Sharia Here! I inledningsskedet
var även grundaren av den tyska bloggen Akte
islam, Udo Ulfkotte, med som arrangör.
siad uppstod sommaren 2005 ur den miljö
av anti-islamska grupper som frodas i bakvattnet
av Dansk Folkepartis framgångar. Gruppen leds
av slaktaren Anders Gravers. 2005 försökte han
starta en lokalavdelning till den främlingsfientliga organisationen Den Danske Förening. Men
han tröttnade snabbt på föreningens ovilja att
agera och startade i stället siad.
Gravers strategi är tydlig. Genom provokativa demonstrationer ska siad få den danska
befolkningen att ”vakna upp” och inse att
Danmark är på väg att ockuperas av muslimer.
siad har på kort tid orsakat stora rubriker
i dansk media. Partiet har få aktivister men
lyckas genom sina spektakulära aktioner or-

Armando Manocchio

Giséle Littman

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.

Egyptiskfödd författare numera bosatt
Schweiz. Står bakom pseudonymen Bat
Ye´or. Har skrivit en rad böcker och forskningsstudier om ickemuslimer i islamska
samhällen. Hennes senaste bok ”EURABIA: The Euro-Arab Axis” beskriver hur
Europa är på väg att förvandlas till en
del av den islamska världen.
David Littman

Arnaud Dotezac

Schweizisk professor i juridik som inriktat sig på islamsk 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.

Människorättsaktivist som i dag representerar Association for World Education (AWE) och World union for Progressive Judaism (WUPJ). Har publicerat en
rad texter om islamsk antisemitism. Är
gift med Giséle Littman.
Elisabeth Sabaditsch-Wolff

Österrikisk lärarinna. Har skrivit om

saka starka reaktioner. I mars 2006 genomförde
siad en demonstration för att protestera mot
den danska statens slapphet mot vad siad
uppfattade som muslimska terrorgrupper i landet. Aktionen möttes av våldsamma motdemonstrationer. Demonstrationen fick ställas in.
Motdemonstranterna greps. Och siad var inte
sena att göra en politisk poäng av händelsen. De
konstaterade att den danska yttrandefriheten
fick stå tillbaka för islams närvaro i landet.
Under 2005 kontaktades Anders Gravers
av engelsmannen Stephen Gash. Gash hade
månaderna innan samtalet läst Koranen från
pärm till pärm och blivit förskräckt. Efter ett
omfattande surfande på olika anti-islamska
hemsidor hittade han siad, den enda organisation som verkade vara beredd att göra något
konkret för att stoppa islams intåg i Europa.
Gash, som varit aktiv i den engelska nationalistiska kampanjen Justice for England, kom
bra överens med Gravers. De beslutade sig för
att sprida den aktionsinriktade strategin ut i
Europa.
fick namnet Stop Islamisation of
Europe (sioe). Efter demonstrationen i Bryssel har nätverkets aktiviteter fortsatt med stor
intensitet.
Den 21 oktober arrangerade siad, som i
dessa sammanhang numera går under namnet
sioe Danmark, en demonstration i protest
mot Saudiarabiska kommissionen mot mänskliga rättigheters besök i Danmark.
Den 26 oktober samlades mellan 30 och 50
personer i London för att demonstrera mot
vad de kallar ”Kuffarfobia” och ”Kalifascism”.
Begreppen är skapade av sioe som moteld till
anklagelser om islamofobi och kopplingar till
högerextrema grupper. ”Kuffarfobia” är enligt
sioe muslimsk intolerans mot icke-muslimer,
som de ser som ett betydligt värre problem än islamofobi. ”Kalifascism” är ett försök att beskriva
det ideologiska innehållet i islams påstådda strävan efter ett världsherravälde.
sioe planerar även en antimoskédemonstration i Marseille den 8 december i år. Parol-

”

NÄTVERKET

kvinnors situation i Kuwait, där hon
också varit bosatt. Är medlem i österrikiska akademikersällskapet och håller
föredrag för till exempel politiker om
islamiseringen av Europa.
Filip Dewinter

Känd profil från det
högerextrema partiet Vlaams Belang.
Representerar partiet i det flamländska parlamentet.
Har gjort sig känd för sina kontroversiella uttalanden om muslimer.
Gerard Batten

Engelsk politiker. Grundare av det populistiska anti-EU partiet UK Independence Party (UKIP). Representerar i dag

muslimer anses
helt enkelt inte
välkomna i
europa. De
klumpas ihop
och anklagas
för att vara
terrorister, ha
en medeltida
kvinnosyn och
sakna förståelse för demokratiska idéer.

len är: ”Inga fler moskéer i Europa förrän vi ser
kyrkor och synagogor i Mecka”.
Enligt sioe har det under kort tid bildats
en rad nationella avläggare till sioe runt om i
Europa. Enligt deras hemsida finns de i dag i Belgien, Danmark, Ryssland, Srotbritannien, Tyskland, Holland, Norge, Polen och Rumänien. De
flesta grupper utgörs i huvudsak av redan existerande internetbaserade nätverk av anti-islamska
bloggare och aktivister som i och med sioe:s
tillkomst erbjuds en gemensam plattform.
har bestämt sig. sioe ska inte
bara prata om att göra saker. De ska på försöka
stoppa islamiseringen. I en intervju med Expo
förklarar han att sioe är en antitotalitär orgaSTEPHEN GASH

partiet i EU-parlamentet och sitter som
ledamot i EU-parlamentets säkerhetsoch försvarskommitté.
Jens Anfindsen

Norsk journalist med magisterexamen i
filosofi. Ligger bakom den islamkritiska
bloggen Honest thinking. Arbetar som
politisk analytiker på den norska invandringskritiska organisationen Human
rights service. Anfindsen skriver även för
den kristna tidningen Norge i dag.
Johannes J. G. Jansen

Holländsk professor vid universitetet i
Utrecht. Var tidigare chef på holländska
institutet i Kairo. Har studerat islamsk
fundamentalism sedan 1980-talet.
Hans senaste bok är en biografi över
profeten Muhammed.

nisation. Och att islam är den värsta formen av
totalitarism. Enligt Gash pågår det en islamisering av Europa. Muslimska krav på särskilda
rättigheter tillgodoses i allt snabbare takt medan den europeiska demokratin utarmas.
sioe:s är inte bara motståndare till islams
företrädare. Europas ledande politiker är minst
lika skyldiga till utvecklingen.
– eu rör sig mot en post-demokratisk era
där politiker uppträder som oligarker. De har
märkt att sharialagar är effektiva för att hålla
kontroll på människor och vill därför införa
dem i Europa. Men de förstår inte att de får
islamister med på köpet som inte kommer att
acceptera att bli kontrollerade, hävdar han.
Gash är inte ensam om dessa idéer. Idén om
islamiseringen är en utgångspunkt för i princip
alla de olika nätverk av anti-islamska grupper
och bloggare som finns runt om i Europa. De
menar att alla muslimer är en del av en muslimsk ockupation av västvärlden. Genom omfattande invandring, ökade krav på rättigheter
för muslimer och understöd av terrorism kommer islam till slut att nå sitt mål: Att införliva
Europa i ett världsomspännande kalifat.
Idén bygger på att muslimer är en enhetlig
grupp med gemensamma intressen som står
i motsats till västvärldens ideal om frihet och
yttrandefrihet. Muslimer anses helt enkelt inte
välkomna i Europa. De klumpas ihop och anklagas för att vara terrorister, ha en medeltida
kvinnosyn och sakna förståelse för demokratiska idéer.
Politiker och media anses generellt antingen
duperade, fega eller förblindade av politisk korrekthet. Hoppet står därmed till aktivisterna
själva. Till de som vågar säga ”sanningen” om
islam. Enligt anti-islamiseringsgrupperna befinner sig Europa i ett fem-i-tolv-läge där islam dag
för dag stärker sitt grepp. Det är ett läge som kräver hjältar. Som kräver någon som säger ifrån.
Stephen Gash ser sig som en av dem. Han
hävdar bestämt att han inte är rasist. sioe är är
motståndare till nazism och kommunism, menar han. Och anklagelser om islamofobi är bara
ett sätt att försöka tysta kritikerna av islam.

Lars Hedegaard

Dansk historiker, journalist och författare.
Tidigare chefredaktör för morgontidningen Information. Är i dag president
i Tryckfrihetssällskapet som grundades
2005. Flitigt använd som stark kritiker av
islam i dansk media. Skriver regelbundet
i Berlingske Tidende. Arbetade för Nordiska Ministerrådet på 1990-talet.

»

Gents universitet. Cogen var med och
grundade den proisraeliska lobbygruppen European Friends of Israel.
Matyas Zrno

Tjeckisk journalist som studerat internationella relationer vid Karlsuniversitetet
i Prag. Är i dag aktiv i den tjeckiska konservativa tankesmedjan Civic Institute.

Laurent Artur du Plessis

Nidra Poller

Fransk journalist född i Algeriet. Jobbade för Figaro under 1980-talet. Har
skrivit en rad böcker om islam och extrem islamism. Jobbar just nu med en ny
bok om arabiska bankers inblandning i
finanseringen av terrorism.

Amerikansk historiker som skrivit en rad
böcker och essäer. Redaktör för islamkritiska Pajamas media. Förekommer
som skribent i amerikanska och franska
tidningar. Gästföreläser också på amerikanska och israeliska universitet.

Marc Cogen

Patrick Sookhdeo

Belgisk professor i internationell lag vid

Född i Guyana, numera bosatt i Eng-

»
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– Vi är inte emot folk för vilka de är utan
för vad de tycker. Vi bryr oss inte om de är vita
eller svarta muslimer. Vi vill helt enkelt inte ha
sharialagar i Europa, säger han.
Sedan citerar han den slogan som står skriven på sioe Englands hemsida.
– Rasism är den lägsta formen av dumhet, islamofobi är den högsta formen av sunt förnuft.
ensamma i sin kamp mot islamiseringen. Parallellt med framväxten av sioe
har ett nytt anti-islamskt nätverk av akademiker, bloggare och politiker tagit form. Nätverket har inget formellt namn men träffas vid så
kallade counter jihad-konferenser.
Det första kända mötet ägde rum i Köpenhamn den 14 april i år. Initiativtagare var nätverket Center for Vigilant Freedom (cvf), tidigare
910 Group. cvf startades hösten 2006. Till en
början var det tänkt som ett nätbaserat medborgarnätverk. Enligt cvf hade de 28 medlemmar
med från start, ett medlemsantal som påstås ha
växt till över 1 000 medlemmar i 41 amerikanska
delstater och 21 länder. Kontakterna mellan
anti-islamanhängare har i ett fåtal fall skapat en
grund för fysiska möten och aktioner. I Maryland har till exempel cvf-aktivister arrangerat
demonstrationer till stöd för kriget i Irak med
slogans som ”Win the War or lose to jihad”.
cvf säger sig jobba för att försvara frihet,
motarbeta sharialagar som går emot mänskliga
rättigheter och bekämpa terrorist- och extremistgrupper. Enligt en av de mest tongivande
bloggarna i den anti-islamska bloggosfären, Baron Bodessey, fungerar cvf som ett nätverk för
nätverk. Idén är att samla alla counter jihadgrupper under ett paraply för att underlätta
spridandet av erfarenheter och information.
Huvudsakligen sker det via internet. Men
från och med mötet i Köpenhamn har cvf
även börjat arrangera riktiga möten mellan
aktivister, politiker, bloggare och akademiker.
Vid cvf:s första konferens i Köpenhamn den
14 april fanns ett 30-tal personer närvarande.
Bland dem Anders Gravers från siad som var
SIOE ÄR INTE

land. Har doktorerat på islams påverkan på samhället vid Londons universitets skola för afrikanska och orientaliska
studier. Sookhdeo är chef för Institutet
för studier om islam och kristendom.
Hans senaste bok är ”Global Jihad: The
Future in the Face of Militant Islam”.
Paul Belien

Belgisk jurist och journalist. Var under
början av 1990-talet med och grundade det flamländska partiet VLD men i
protest mot partiets vänstervridning blev
han aldrig medlem.

en av arrangörerna. Även den svenska bloggaren
”Fröken Sverige”, Sverigedemokraternas IT-ansvarige Ted Ekeroth och ”Reinhard” från det
anti-islamska internet-forumet fomi, Forum
mot islamisering, var där.

onsvetaren Robert Spencer. Spencer har gjort
sig ett namn genom sin kontroversiella kritik
av islam. Han är bland annat författare till de
två bästsäljarna: The Politically Incorrect Guide to
Islam och The Truth about Muhammed.

senare arrangerade cvf ännu
ett möte. Denna gång i Bryssel. Under två dagar samlades akademiker, författare, bloggare
och politiker för att lägga fram en strategi mot
”islamiseringen” av Europa.
Under en av dagarna rapporterade inbjudna
”experter på islamiseringen” om läget i deras
respektive länder. Bland de inbjudna fanns en
rad kända högerextremister.
Bland annat berättade veteranen inom det
högerextrema partiet Vlaams Belang, Filip Dewinter, om situationen i Belgien. Israel representerades av Arieh Eldad från det högerextrema partiet Moludat, ett parti som med en grovt
islamofobisk retorik motsätter sig en palestinsk
stat. Partiets huvudfråga är att få palestinier att
gå med på en frivillig utvandring ur Palestina.
Även sverigedemokraten Ted Ekeroth och
”Reinhard” från fomi var på plats. Ted Ekeroth har en relativt anonym roll i den sverigedemokratiska partiorganisationen. Men i
dessa sammanhang är han partiets länk till den
växande europeiska anti-islamrörelsen.
Utöver representanter från högerextrema
partier lyckades cvf även locka en rad namnkunniga och högljudda kritiker av islam till konferensen. En av dem var den danske historikern
och journalisten Lars Hedegaard, president för
Tryckfrihetssällskapet, känd för sin islamkritik.
Hedegaard uppmärksammades bland annat då
han sökte medlemskap i danska pen-klubben
2003. I samband med hans ansökan uppdagades
ett hemligt islamkritiskt sällskap som Hedegaard
varit med och bildat – Bruno Giardano-sällskapet. Sällskapet bestod av danska skådespelare,
politiker och journalister. Hedegaard drog senare tillbaka sin medlemsansökan.
En annan av deltagarna på konferensen
var den amerikanske journalisten och religi-

FRAMVÄXTEN AV

FYRA MÅNADER

En av personerna bakom den anti-islamska hemsidan FOMI, Forum mot islamisering, en samlingspunkt för svenska
anti-islamska bloggare och aktivister.
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Robert Spencer

Stefan Herre

Traian Ungureanu

Amerikansk författare och chef för Jihad
watch, en organisation som bevakar extrem islamism och islamsk antisemitism.
Spencer är författare till de kontroversiella bästsäljarna ”The Truth about Muhammed” och ”The Politically Incorrect
Guide to Islam”. Spencer är i grunden
religionsvetare och återkommande skribent i bland annat Washington Times
och New York Post. Hans senaste bok är
”Religion of Peace? Why Christianity is
and Islam isn´t”.

Tysk bloggare som står bakom sidan
Politically incorrect. Bloggen startades
som en konservativ blogg i syfte att
”väga upp den tyska antisemitismen och
antiamerikanismen”. Sedan Muhammedkrisen har Herre riktat allt mer fokus
på islam.

Rumänsk journalist. Flydde från kommunismens Rumänien 1988 och bosatte
sig i England. Jobbade fram till 2003
som producent på BBC World Services
rumänska avdelning, men fick sparken
sedan han protesterat mot ”antiamerikanismen” i BBC:s ledning. Är nu
frilansjournalist. Skrev 2005 boken
”Western Decline and Islamist Siege”.

Sam Solomon
”Reinhard”

de anti-islamska nätverken
har skapat nya möjligheter för den europeiska
extremhögern. Sedan andra världskrigets slut
har högerextrema grupper varit i behov av att
kunna anpassa sin politik till en aktuell politisk
fråga. Under kalla kriget anslöt sig extremhögern till den antikommunistiska retoriken.
I samband med den ökade invandringen till
Europa var det plötsligt mångkulturen som utgjorde det yttre hotet. I skuggan av kriget mot
terrorismen och en ökad misstro mot muslimer
utgör nu den anti-islamska retoriken en ny
plattform för extremhögern.
Men det finns problem. Trots att det finns
en stor acceptans för främlingsfientliga partier
inom de anti-islamska nätverken vill de inte
svärtas ner av alltför tydliga kopplingar till uttalat fascistiska grupper.
sioe vill hålla partier och partipolitik
utanför sitt nätverk. Enskilda personer är dock
välkomna så länge de inte gör reklam för sin
egen organisation.
cvf och counter jihad-rörelsen har dock öppnat dörren för såväl israeliska högerextremister
som Vlaams Belang och Sverigedemokraterna.
Men inte utan protester. På cvf:s blogg 910
blog har en vild diskussion om Vlaams Belang
och Sverigedemokraternas vara eller icke vara
i nätverket blossat upp. De anti-islamska bloggarna och aktivisterna ser sig som försvarare av
europeiska värden. Nazistiska, fascistiska och
homofobiska grupper platsar helt enkelt inte i
den självbilden.
Men med löfte om respekt för de mänskliga
rättigheterna och en tydlig pro-israelisk politik
välkomnas högerpopulister och högerextremister in i gemenskapen.
Daniel Poohl

Ex-muslim som konverterat till kristendomen. Bor i dag i England och leder Fellowship of Faith for Muslims och är en
av de mest anlitade experterna på islam
inom den kristna rörelsen.

Ted Ekeroth

IT-ansvarig för Sverigedemokraterna.
Grundare av den
proisraeliska organisationen Föreningen
För Israel och Demokrati i Mellanöstern. I somras tilldelades
Ekeroth Herzl Award av World Zionist
Organisation för sina ”exceptionella
insatser för Israel och sionismen”.

”tundra tabloids”

Finländsk bloggare. Står bakom den
anti-islamska bloggen Tundra Tabloids.

Daniel Poohl

daniel.poohl@expo.se

Lisa Bjurwald

lisa.bjurwald@expo.se

expo

Svenskspråkiga antiislamska sidor på internet
Sidor som hävdar att islam är en enhetlig idé som
bryter mot västvärldens ideal som upplevs som
högre stående. och/eller som motsätter sig muslimers rättighet till utövande av sin religion 0ch/eller som påstår att politiker och media medvetet viker
sig för en upplevd islamsk invasion av Europa.
algonet.se/-milld/blogg

Drivs av invandringskritikern och före detta sverigedemokraten Jan Milld. Menar att muslimsk invandring måste
stoppas.
bartijolomsky.blogspot.com

Anonym blogg som drivs av skämttecknaren ”Barti
Jolomsky”. Har publicerat en rad nidbilder av muslimer.
bgf.nu

Hemsida för invandringskritiska Blågula Frågor. Anser att
Sverige är på väg att ockuperas av muslimer.
den-svenske.com

Hemsida för Nationalsocialistisk Front som bland annat
länkar till sin kampanjsida mot moskéer i Sverige.
engelbrekt.wordpress.com

Anonym blogg vars skapare menar att islam alltid haft
anspråk på Europa men att dagens krig förs genom
muslimsk invandring.
erikhellsborn.blogspot.com

Drivs av sverigedemokraten Erik Hellsborn från Varberg.
Menar att Sverige står inför en muslimsk ockupation.
everykindapeople.blogspot.com

Drivs av de anonyma bloggarna ”Jean Moulin”, ”Knute”
och ”Berit”. Menar bland annat att islam är skyldigt till alla
självmordsbomber i Irak.
exodus2332.blogspot.com

Drivs av de anonyma bloggarna ”Svensk demokrat” och
”Islamolog”. Förespråkar ett svenskt förbud av islam.
faderjonatan.blogspot.com

Drivs av Johan Mattsson, präst i en av Stockholms södra
förorter. Menar bland annat att profeten Muhammed ”är
en av de värsta katastrofer som drabbat mänskligheten”.

så sprids den
svenska islamofobin

fomi.nu

Anti-islamskt forum som fungerar som samlingsplats för den
svenska anti-islamska rörelsen. En av medlemmarna på
sidan är pseudonymen ”Reinhard” som också deltagit i en
rad internationella möten mot islamiseringen av Europa.
fornuftet.blogspot.com

Drivs av anonym bloggare som förklarat att han ”hatar”
att islam får ”bre ut sig och kolonisera näst intill fritt i vårat
land”.

Under de två senaste åren har antalet hemsidor
som sprider ett anti-islamskt budskap mer än
fördubblats. Samtidigt ställer Sverigedemokraterna in siktet på landets muslimer.

D

en svenska anti-islamska propagandan har under lång tid spridits av
främst högerextrema grupper. Men
under de senaste åren har ett nytt fenomen tagit form. I och med internets utveckling har enskilda anti-islamska propagandister
skapat sina egna plattformar, bortom partipolitik eller föreningsliv. De driver bloggar,
hemsidor eller forum. Och de blir fler.
Enligt Expos granskning har antalet svenskspråkiga sidor som på olika sätt ansluter sig till
kampen mot islam ökat dramatiskt. Av de 45
hemsidor och bloggar som Expo hittat har mer
än hälften skapats under de två senaste åren.
Tillsammans har sidorna skapat ett nytt
islamofobiskt universum där besökarna snabbt
dras in i en värld av skräckinjagande bilder på
självmordsbombare och förlöjligande skämt-

germundandersson.blogspot.com

Drivs av Germund Andersson, centerpartist. Anser att islam
inte har i Sverige att göra.
gustafssonisaffle.wordpress.com

Anonym blogg som motsätter sig mångkultur. Anser att
”islamiseringen” måste stoppas ”till vilket pris som helst”.
herrbla.blogspot.com

Anonym bloggare, medlem på FOMI, säger sig vilja ”utrota” islam.
holgersson.blogspot.com

teckningar på kvinnor i slöja. Dagligen publiceras texter om att islam borde förbjudas, att
muslimer inte kan anpassa sig och att politiker
går islams ärenden.
i det växande nätverket har vitt
skilda bakgrunder. Vissa har tidigare varit
aktiva i högerextrema partier eller invandringskritiska organisationer. Andra blandar
sitt anti-islamska budskap med spridandet av
egenkomponerade ideologier. Ett fåtal utger
sig för att enbart granska militant islamism och
terrorism.
De är i olika grad engagerade i kampen mot
islam. Men de enas i uppfattningen att muslimer är en enhetlig grupp som hotar yttrandefriheten, demokratin eller den svenska kulturen.
En av de mest refererade sidorna inom den

Drivs av en ”L. Nilsson” från Malmö. Skriver bland annat
att ”massinvandringen” av muslimer till Malmö kommer att
leda till inbördeskrig.
hogerkanga.blogspot.com/

Drivs av anonym bloggare som bland annat kallat muslimer
för ”arbetsskygga skäggapor”.

PERSONERNA

info14.com

Nazistisk nyhetssida.
imittsverige.blogspot.com

Drivs av pseudonymen ”Fröken Sverige”. En av de mest
ihärdiga anti-islamskribenterna. Menar att Sverige är på
väg att slukas av islam. Är ivrig påhejare till Sverigedemokraternas anti-islam politik.
islamkritik.blogspot.com

Anonym blogg som presenterar islam som ”en totalitär
politisk ideologi”. Menar att politiker medvetet underkastar
sig islam och dess strävan efter att förslava Europa.
jihadimalmo.blogspot.com

»

Drivs av den före detta kristdemokraten Hans C Pettersson.
Granskar den militanta islamismen och förmedlar nyheter
från den internationella anti-islamiseringsrörelsen.

»
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johanbjornsson.blogspot.com

Drivs av en Johan Björnsson. Påstår att det inte kommer
dröja länge förrän vi har sharialagar i Sverige.
jormas-sd-blogg.blogspot.com

Drivs av Jorma Lindgren. Skriver bland annat att Sverige
varit för frikostigt mot ”dessa kräk” (muslimer reds. anm.)
kulturkamp.blogspot.com

Drivs av anonym bloggare som uppmanar muslimer att
”åka hem”.
kurtlundgren.webblogg.se

Drivs av den öländske journalisten och författaren
Kurt Lundgren. Anser att alla moskébyggen i Europa bör
stoppas.
magnusorerar.blogspot.com

Drivs av en Magnus Andersson. Menar att Europa är på
väg att islamiseras och att det pågår ett kulturkrig mellan
islam och yttrandefriheten.
morgothsrike.wordpress.com/

Drivs av en 17-åring som anser att judendom och islam är
två främmande religioner som inte har i Europa att göra.
nd.se

Nationaldemokraternas hemsida.
ndu.nu

Nationaldemokraternas ungdomsförbunds hemsida.
nilsdacke.blogspot.com

Drivs av anonym bloggare. Menar att islam är världens
mest anti-demokratiska religion.
noquarter.wordpress.com/

Anonym bloggare som menar att ”vanliga” muslimer gör
allt för att skada yttrandefriheten.
patriot.nu

Nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsens
hemsida.
pejle.blogspot.com

Drivs av sverigedemokraten Jörgen Pejle. Hävdar bland
annat att hederskultur enbart är ett muslimsk fenomen.
rakryggad.blogspot.com

Drivs av före detta sverigedemokraten Rolf Weine Berg.
Är motståndare till mångkultur och menar att svenskar
måste välja mellan islam eller yttrandefrihet.
ramberget.com/

Hemsida för en kampanj mot ett planerat moskébygge
i Göteborg. Sidan är registrerad av sverigedemokraten
Mikael Jansson.
reactionary-front.blogspot.com

Drivs av anonym bloggare som uttrycker stöd för
Nationaldemokraterna. Menar att politiker sätter
muslimer på piedestal, medan den svenska kulturen
förlöjligas.
robsten.blogspot.com

Drivs av de två anonyma invandringskritiska bloggarna
”Grue” och ”Robsten”. Menar att politiker och media
medvetet viker sig för islams företrädare.
sdblogg.se

Sverigedemokratisk bloggportal. Flera av bloggarna
driver en tydlig anti-islamsk linje.
sdkuriren.se

Partiorgan för Sverigedemokraterna.
sdkuriren.se/blog/index.php/jomshof

Sverigdemokraten Richard Jomshofs partiblogg.
Läs mer i artikeln om Sverigedemokraterna på nästa sida.
sdkuriren.se/blog/index.php/soder

Sverigedemokraten Björn Söders partiblogg. Menar att
svenska politiker ”kryper för” islam.
skafferigodis.blogspot.com/

Anonym blogg med citat ur Koranen. Sidan uppmanar till
en kamp mot ”islamskt inflytande”.
skafferitrollen.blogspot.com

Anonym blogg med anti-islamsk agenda. Menar bland
annat att islam och religionsfrihet inte fungerar ihop.
thoralfalfsson.webblogg.se

Drivs av sverigedemokraten Thoralf Alfsson från Kalmar.
Protesterar bland annat mot muslimsk invandring till
Sverige.
tobiasstruck.blogspot.com/

Drivs av Tobias Struck. Beskriver den muslimska delen av
den svenska befolkningen som en ”krutdurk”.
varjager.blogspot.com

Anonym blogg som drivs av en man som kallar sig ”Grim”.
Har bland annat krävt att islam ska förbjudas.
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anti-muslimska bloggosfären är Jihad i Malmö.
Bloggen drivs av den före detta kristdemokraten Hans C Pettersson. Pettersson menar att
han enbart granskar islamismen. Men han har
samtidigt svårt att hålla rågången. Han rapporterar om den internationella anti-islamska
rörelsens aktioner och tackar för artikeltips
från öppet anti-islamska bloggkollegor.
En av de mest betydelsefulla bloggarna är I
mitt Sverige som drivs av den anonyma skribenten ”Fröken Sverige”. Sidan fungerar som en
vidareförmedlare av negativa nyheter om muslimer och islam. ”Fröken Sverige” har även goda
kontakter utanför landets gränser. Den anonyme
skribenten har deltagit vid möten mellan bloggare från usa, England, Norge och Danmark.
underlättar spridandet av den antiislamska propagandan på flera sätt. De skribenter som inte vill skylta med sitt namn kan lätt
gömma sig bakom alias. Expos granskning visar
att 22 av de 45 anti-islamska sidorna drivs av
personer som valt att vara anonyma.
En av dessa sidor är fomi, Forum mot islamisering, en samlingsplats för den anti-islamska bloggosfären. fomi beskriver sig själva som
en starkt islamkritisk organisation som inte har
något emot mot muslimer utan mot islam som
religion. Trots att de kallar sig organisation
fungerar fomi främst som diskussionsforum.
Under rubriker som ”Naturreservat blir muslimsk gravplats?” och ”Pedofili och barnäktenskap inom islam” flockas anti-islamska bloggare
och tyckare för att diskutera olika aspekter av faran med islam. Bland medlemmerna på forumet
finns till exempel ”Fröken Sverige” men också
muslimer som säger emot. Tonen kan många
gånger bli grov. I en diskussion om nyheten att
var fjärde dansk ung invandrare drömmer om
att lämna landet skriver ”Reinhard”:
”Vi måste göra det plågsamt tydligt för
muslimerna att vårt land aldrig kommer att
anpassas efter islam. Detta är enda sättet att få
bort dem. Först gör vi det tydligt att de inte är
välkomna, sedan inför vi en generös repartieringspolitik så att man underlättar för dem att
flytta till muslimska länder”.
		
Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna är de två partier som tydligast profilerat
sig med en anti-islamsk politik. Men deras islamofobi syns inte bara i kommunfullmäktige eller
i pariets propaganda. Framför allt är flera av Sverigdemokraternas aktivister en viktig del av den
anti-islamska bloggosfären. (Läs mer ingående
om Sverigedemokraterna på nästa sida.)
På bloggportalen sdblogg.se publicerar bland
annat sverigedemokraten Ted Ekeroth kontinuerligt anti-islamska texter.
Jörgen Pejle, sverigedemokrat från Varberg
hävdar på sin blogg att hederskultur enbart är
ett muslimskt fenomen.
Även före detta sverigedemokrater finns
med i den anti-islamska nätgemenskapen. Rolf
Weine Berg, som lämnade Sverigedemokraterna 2006, menar på sin blogg att svenskarna
måste välja mellan islam och yttrandefrihet.
Sverigedemokraterna döljer sig också bakom
kampanjsidan ramberget.com, som står registreINTERNET

rad på Sverigedemokraterna i Göteborgs
adress. Sidan uppmanar till motstånd mot
ett moskébygge i Göteborg. Information
om kampanjen har
spridits på flera antiislamska bloggar.
Utbytet
mellan
Sverigedemokraterna
och den anti-islamska
bloggo-sfären har förfinats under de senaste
åren. Bloggarna har
utvecklats till alternativa nyhetsförmedlare
varifrån partiet hämtar bränsle till sin antiislamska propaganda.

Misstron mot politiker

är stor på de anti-islamska
bloggarna och hemsidorna.
De anklagas för att vara förblindade av politisk korrektehet eller medvetet gå islams
ärenden. Mona Sahlin är
en av de vanligast förekommande hatobjekten. Bilden är
hämtad från bloggen Everykindapeople och visar Mona
Sahlin på besök i en moské.
Bilden är tidigare publicerad
i Nationaldemokraternas

bloggar och hemsidor utnyttjar den legitima
debatten om extrem skrift Jihad i folkhemmmet.
islamism. De använder den religiösa fundamentalismen som
ett bevis på att hela islam och/eller all världens muslimer är ett
hot mot demokratin,
mot
yttrandefriheten, mot ”vår” (dvs.
icke-muslimers) själva Trots att skribenterna på
existens. Ofta rycks de anti-islamska bloggarna
citat ur sitt samman- och hemsidorna generellt
hang, men anses ändå säger sig vilja föra en
ge resonemanget oan- nyanserad kritik mot islam
tastlig tyngd, då källan faller de då och då in i ren
är exempelvis en stor hatpropaganda. På bloggen
dagstidning, ett känt Högerkänga skrev till exemuniversitet eller en res- pel en anonym skribent
pekterad forskare.
”Ut med dessa arbetsSedan kryddas ar- skygga skäggapor, deras
gumentationen med pingvinklädda kärringar,
internationella beg- imamer, falska profeter och
repp som under det övrigt slödder!” Bilden är
senaste året blivit allt hämtad från bloggen Hövanligare i den anti- gerkänga.
islamska retoriken.
Ett av dessa begrepp är ”Dhimmis”. För hundratals år sedan var en dhimmi en icke-muslimsk
invånare i en stat styrd av sharialagar, där ickemuslimer hade färre rättigheter än muslimer.
De anti-islamska bloggarna menar att islams
framfart i Europa måste stoppas, annars riskerar
vi att hamna i samma läge igen. Ett annat är ”Euroabia”. Idén om att Europa är på väg att bli en
del av Asien. I dag är dessa begrepp standard på
de flesta anti-islamska bloggar. Frågan är hur
lång tid det tar innan de också hörs i talarstolar
runt om i landets kommuner.
Daniel Poohl
Anti-islamska

daniel.poohl@expo.se

Lisa Bjurwald

lisa.bjurwald@expo.se

Johannes Jakobsson

johannes.jakobsson@expo..se

hämtar inspiration
från sina utländska föregångare. Little Green Footballs var en av de första som, beroende på hur
man ser på saken, varnade för extrem islamism
eller började sprida den moderna islamofobin. På
senare tid har dock sidans islamkritik ofta slagit
över i renodlat muslimhat.
Journalisten RJ Smith på Los Angeles Magazine skrev till exempel i en artikel förra året
att Little Green Footballs är en ”dysfunktionell
blandning av vackra foton som [innehavaren
Charles] Johnson tar på sina cykelturer längs
kusten och konstitutionellt skyddad hatpropaganda” som ”förutsätter att alla muslimer är
terrorister tills motsatsen bevisats.”
En annan viktig blogg, Anti-Dhimmi, beskriver sig själva så här:
”Vi avslöjar det största hotet mot den västerländska civilisationen i dag: den islamska
törsten för världsherravälde och fienden inom
oss, den passiva vänster som öppnade våra
portar till massiv invandring av folkslag främmande inför det västerländska sättet att leva.”
De svenska bloggarna

Lika välbesökta Gates of Vienna är en tongivande och flitigt refererad engelskspråkig
blogg. Liksom hos Little Green Footballs och
Anti-Dhimmi frodas konspirationstänkandet
och misstänksamheten mot islam:
”Vid belägringen av Wien år 1683 verkade islam vara på väg att ta över det kristna Europa. Vi
är i en ny fas av ett mycket gammalt krig”, skriver man i domedagston under sidans logotyp.
Bland övriga inflytelserika internationella
bloggar i den islamofobiska sfären kan nämnas:
AntiJihad Norge, en norsk, så gott som dagligen uppdaterad blogg.
God Help Britain, brittisk blogg som ”kämpar
mot islamiseringen av Storbritannien”.
The Religion of Peace, engelskspråkig site –
snart även på spanska – som håller islam ansvarig för terrordåd i religionens namn. samt
Snaphanen, dansk blogg som är en av de
mest länkade skandinaviska bloggarna inom
området.
Lisa Bjurwald
lisa.bjurwald@expo.se

Föregångslandet Danmark
är Danmark det land där islamofobin
fått starkast fotfäste. Dansk Folkeparti (df)
har med demagogen Pia Kjaersgaard i spetsen
hetsat mot muslimer i åratal. Liksom i Sverige finns ett antal högerextrema och uttalat
nazistiska grupper som sprider islamofobisk
propaganda. Men det är främst den ”rumsrena” islamofobin som på senare tid vunnit allt
mer mark. Sedan Dansk Folkeparti valdes in
i Folketinget år 2001 har nämligen de övriga
politiska partierna svepts med av df:s retorik
och skärpt tonen mot Danmarks ungefär 210
000 muslimer.
Vid tiden för krisen som uppstod efter publiceringen av Muhammedbilderna var det
ibland svårt att skilja mellan rättmätig kritik
av extrem islamism och förtäckt islamofobi.
Stämningen mellan den muslimska befolkningen och övriga danskar har, efter incidenter
som attacker mot landets ambassader i Mellanöstern, blivit allt mer spänd.
I Norden

varannan månad demonstrerar danskar mot islam. I september manade till exempel
Alex Ahrendtsen, df-politiker och vice borgmästare i Odense, till stopp för den ramadanfest som planerades i rådhuset. Den rasistiska
webbsiten Balder satte ord på den misstänksamhet mot muslimer som många danskar nu
hyser:
”Stop den planlagte ramadan-fest i Odenses rådhus og nedlæg integrationsrådet. Dette
såkaldte integrationsråd er kuppet af muhamedanere og festen hvor ‘alle er inviteret’ er
muhamedansk propaganda.”
På Dansk Folkepartis Ungdoms hemsida
kan man under rubriken Udlændingepolitik
Var och

(”utlänningspolitik”) bland annat ta del av
följande ståndpunkter:
”Danmark har aldrig været og skal aldrig omdannes til et multikulturelt samfund.
Flygtninge skal aldrig have tildelt permanent opholdstilladelse og hjemsendes når
forholdene i deres hjemland tillader det.
Dansk Folkepartis Ungdom er modstander af
integration. Det er de fremmede, der er kommet til Danmark, ergo er det de fremmede,
der må indrette sig under danskernes vilkår
(assimilation). Ghettoer og parallelsamfund
som f.eks. på Nørrebro og i Vollsmose skal
opløses.”
Lisa Bjurwald
lisa.bjurwald@expo.se

Danska grupper, föreningar och partier
som sprider islamofobi:

Altermedia Danmark: dk.altermedia.info
Altid Danmark: www.altiddanmark.dk
Balder: www.balder.org
Dansk Samling: www.dksamling.dk
Den Danske Forening: www.dendanskeforening.dk
De Frie Demokrater: www.defriedemokrater.dk
Foreningen Dansk Kultur: www.danskkultur.dk
Fremskridtspartiet: www.frp.dk
Frie Danske Nationalister: www.kickme.to/fdn
Frit Danmark: www.fritdk.dk
Islaminfo.dk: www.islaminfo.dk
Islamkritisk Netværk: www.inif.dk
Kvinder for Danmark:  kvinderfordanmark.org
Nomos: www.nomos-dk.dk
Patrioten: www.patrioten.org
Radio Holger: www.radioholger.dk
Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD): www.siad.dk
Århus Mod Moskéen: www.aarhus-mod-moskeen.dk
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Internationella förebilder

Sverigedemokraterna
– från fördomar
till politik
I Sverige är det Dansk folkepartis motsvarighet, Sverigedemokraterna, som gjort
politik av islamofobin. Det påstådda hotet
från islam står högt på listan över ämnen som
anses livsviktiga för Sveriges överlevnad.
Sedan valframgångarna hösten 2006 har
Sverigedemokraternas aktivistiska utspel tonats ner. Torgmötena har minskat till förmån för pressmeddelanden och artiklar på
de partistyrda hemsidorna. Men islamofobin
engagerar fortfarande, och driver politikerna
utomhus – och utomlands.
På plats vid demonstrationen mot ”islamiseringen av Europa” i Bryssel var både partisekreterare Mattias Karlsson och partiets IT-ansvarige, Ted Ekeroth. Mattias Karlsson skriver
själv på partitidningens hemsida och berättar
om det bryska bemötandet demonstranterna
fick av den belgiska polisen. Händelsen beskrivs som ”en mörk dag i Europas hjärta”.
Bland de tunga bloggarna på området finns

också den före detta läraren, numera heltidspolitikern, Richard Jomshof från Karlskrona.
Gång på gång återkommer han till den gröna
faran, hotet från de islamska krafterna, både i
Sverige och i andra länder.
I ett inlägg från slutet av 2006 skriver han
om utvecklingen i Tyskland, där muslimer
”förökar sig i en sådan takt” att de väntas
utgöra en majoritet redan innan 2050.
”Det finns bara en väg ut ur detta vansinne; fortsatta satsningar på våra barnfamiljer,
en kraftigt minskad invandring och ökad
återvandring”, skriver Jomshof bland annat.
Bland författarna till de 68 kommentarerna återfinns flera andra bloggare och personligheter från den islamofobiska miljön.
ungdomsförbundet är de islamofobiska tongångarna grundligt förankrade.
Den nytillträdde ordföranden för sdu, Erik
Almqvist, har varit medlem på Forum mot
islamisering, fomi, sedan början av 2007.
Bland annat har han delgett de andra forumdeltagarna synpunkter på hur de skulle
kunna effektivisera spridningen av de ”islamkritiska” jargongerna via portaler och
studiecirklar inom abf.
Johannes Jakobsson
Även i

johannes.jakobsson@expo.se
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kriget mot islam
expo arkiv

•

Islamhat
på agendan

T

rots att vi i dag vet lite mer om den
svenska rasismen och antisemitismens
historiska rötter i det svenska samhället är islamofobin än så länge ett
tämligen outforskat område. Islamofobi är också
– även om fenomenet som sådant är gammalt –
ett nytt begrepp. Det återfinns för första gången
i internationella deklarationer vid Stockholmskonferensen år 2001 på temat ”Combating Intolerance”. Konferensen var en av fyra regeringskonferenser som anordnades kring folkmord
och intolerans i början av 2000-talet.
Men det var inte förrän efter terrorattackerna den 11 september 2001 som islamofobin
på allvar blev uppmärksammad. Detta betyder
inte att vi inte talade om islamofobiska föreställningar tidigare. De rymdes i det lite luddiga begreppet ”rasism och främlingsfientlighet”
– ett samlingsbegrepp, som egentligen mer
döljer än förtydligar vad det handlar om. Varje
form av intolerans – rasism, antisemitism,
antiziganism, islamofobi, homofobi – förtjänar
egen uppmärksamhet och egna analyser. Det
finns givetvis likheter, men också skillnader.
tidigare nämnts, ett stort
behov av mer kunskap om den svenska islamofobins historia och uttryck för att kunna förstå
bakgrunden till de islamofoba föreställningar
som i dag finns i det svenska samhället.
Ända sedan Bevara Sverige Svenskts tillkomst i början av 1980-talet har den anti-islamska agitationen varit en viktig del av extremnationalisternas retorik. I den målas en bild upp
av en hotande ”islamifiering” av det svenska
samhället, ett hotande ”mångkulturellt våldssamhälle” fyllt av våldtäkter och våldsbrottslighet och, efter den 11 september 2001, islamistisk extremism. Misstankar om existensen
Det finns, som
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av jihadistiska terrorceller i Sverige förvandlas
i retoriken till horder av fanatiska terrorister
och islam ses som en aggressiv fiendemakt i krig
med det svenska samhället. Mot detta ställs en
bild av ”det gamla Sverige” – en nationalromantisk dröm om en gyllene tidsålder av harmoni,
trygghet och traditioner som har gått förlorade
under efterkrigstidens internationalisering och
mångkulturalism.
broschyr från början av 1990-talet heter det bland annat, på temat
”den hotande islamifieringen”: ”Vad muslimerna aldrig riktigt lyckades med under sina många
korståg mot Europa i det förflutna nämligen att
lägga kontinenten under sig, kommer de möjligen att lyckas med i framtiden på grund av våra
politikers ofattbara dumhet och naivitet.”
I ett flygblad från samma parti stod följande
ironiska text; ”Moskéer och minareter i Mora,
Gagnef, Mockfjärd, Falun med flera orter, där
islams böner utropas på persiska, turkiska och
arabiska av särskilda böneutropare berikar ursprungsbefolkningen enormt.”
Den anti-islamska propagandan var även ett
återkommande tema i såväl nationaldemokraters som sverigedemokraters valpropaganda år
2006. I Nationaldemokraternas valmanifest från
2006 sägs till exempel:
”Samhället skall byggas utifrån svensk kultur och tradition. Islam och andra värdesystem
som kolliderar med det västerländska fria tänkandet ska inte tillåtas att påverka samhällsstrukturen.”
På temat ”islamifieringen av Sverige” skrev
Sverigedemokraternas tidning SD-kuriren:
”Allt fler muslimer menar att det svenska
samhället ska omdanas för att passa de ’svenska’ muslimerna, att det ska införas sharialagar
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Vi vet lite om islamofobins historiska rötter
i Sverige. Men vi vet tillräckligt mycket för
att inse att idéerna föddes långt innan
11 september. Historikern Heléne Lööw
om hetspropagandan vi glömde av.

I en sverigedemokratisk

i Sverige. Lagar som endast tar hänsyn till
Koranen och som inte på något sätt erkänner
Sveriges lagar. Detta skapar en mycket farlig
situation, inte minst med tanke på den växande muslimska populationen i Sverige. Detta
kommer definitivt att hota svensk säkerhet och
sammanhållning på sikt. Vi riskerar en framtid
då Sverige omvandlats till en muslimsk stat;
det otänkbara blir tänkbart.”
Det var under 1980- och 1990-talet som dessa

föreställningar kom upp till ytan och omsattes
i konkret politisk handling, delvis i samband
med Bevara Sverige Svenskts verksamhet. Men
de var inte de enda.
I riksdagsvalet 1991 spelade nydemokraten
Viviann Franzén ut det islamofoba kortet i
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”

varje form
av intolerans
- rasism,
antisemitism,
antiziganism,
islamofobi,
homofobi
- förtjänar
egen uppmärksamhet
och egna
analyser.

olika kampanjer mot byggandet av moskéer.
Exempelvis deltog en företrädare för Sverigedemokraterna i en lokaldebatt i Helsingborg år
2003 kring ett eventuellt moskébygge – något
denne motsatte sig. I Helsingborg startades
även en partipolitiskt obunden kampanj med
namnet ”Helsingborgare mot moskén”.
Kampanjen stöddes dock av Nationaldemokraterna, som bland annat bedrev namninsamlingar mot moskén. Detta är bara några
få exempel på de många strider och konflikter
som har varit och som återuppväcks i samband
med nya etableringar av moskéer.
kring moskéer har
lämnat för spår efter sig i lokalsamhällena, vad
de har kommit att betyda för Sverigedemokraternas genombrott i den kommunala politiken
i valet 2006 och vad de har betytt för inställningen till islam i stort vet vi mycket lite om.
Det finns studier som berör den konkreta konflikten – men vad hände sedan? Och vart tog
de människor som var involverade i striderna
vägen? Detta är frågor som det här inte finns
möjlighet att fördjupa sig i, men som är viktiga
att undersöka och att försöka besvara.
Heléne Lööw
Vad dessa konflikter

valrörelsen med uttalanden som: ”Snart måste
alla svenska skolbarn vända sig mot Mecka”.
De negativa föreställningarna om islam kom
också till uttryck i de konflikter som uppstod på
olika håll i landet i samband med byggandet av
moskéer. En av dessa moskéstrider kom att stå
i Göteborg, där det 1989 utbröt en långdragen
och infekterad strid om byggandet av en moské.
Moskén var ursprungligen tänkt att byggas i
Biskopsgården, en stadsdel där många invandrare bor, men motståndet mot moskébygget var
kompakt från den lokala stadsdelsnämnden. Den
lokala socialdemokratiska föreningen gick dessutom, tillsammans med hyresgästföreningen och
delar av kyrkan, aktivt emot moskébygget.
Det planerade moskébygget stoppades i det
aktuella bostadsområdet och kommunen för-

sökte finna en ny plats för moskén. Det blev
Lundby, men inte heller där var befolkningen
positiv. Kyrkan ställde sig dock, till skillnad
från i Biskopsgården, positiv till moskén och
striden mellan förespråkarna för moskén och
motståndarna kom därefter att föras i samband
med valet till kyrkofullmäktige.
Motståndet mot moskén kom att ledas av
Hisingens kommunalförening – en organisation med långa anor. Föreningen ställde upp i
kyrkovalet 1991 med moskéfrågan som huvudfråga och skördade stora framgångar: fem av de
tio platserna i kyrkorådet.
Moskéfrågan flammade åter upp 1993 då en
moské öppnades vid Kvilletorget. Sverigedemokraterna fanns med i dessa konflikter och partiet
har under större delen av sin existens bedrivit
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Islamofobins
svårfångade natur
”Islamofobi” är ett relativt nytt begrepp som
mött mycket kritik. Religionsvetaren Göran
Larsson reder ut begreppet och varför det kan
vara problematiskt.

E

n mängd svenska och internationella
undersökningar visar att muslimer
uppfattas som avvikande från övriga
samhället och att många individer idag
hyser förutfattade och negativa uppfattningar
om islam. Dagens motstånd mot islam och muslimer ska framför allt förstås mot bakgrund av
den ökade invandringen från muslimska länder.
Men även Sovjetunionens sammanbrott och de
senaste årens terrorhandlingar i islams namn
har haft stor påverkan på samhällsklimatet. Den
ökade muslimska närvaron i västvärlden har aktualiserat frågor om identitet, religionens plats
i det offentliga rummet, mångkulturalitet och
grundläggande värderingar i samhället.
går de negativa bilderna av muslimer ända tillbaka till medeltidens polemik mellan kristendom och islam,
och maktkampen mellan västvärlden och det
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osmanska imperiet. Även i Sverige finns det
belägg för att turken framställdes som någonting farligt och hotfullt. Till exempel visar
Carl-Martin Bergstrand i sin bok Frimurarna
och hundturken - vad folk trott om frimurarna hur
folksägnen om ”hundturken” användes för
att skrämma barn. Enligt myten hade turken
fått smak på människokött efter det att Karl
XII gått med på att sälja kött till turkarna
som avbetalning för sina skulder till sultanen.
Vid sidan av farliga bilder av den andre florerade även exotiserande och romantiserande
bilder av Orienten. Sveriges föreställningar
om Orienten och den främmande världen var
tydligt påverkad av Europas föreställningsvärld, men också av den begynnande kolonialismen och den framväxande nationalismen.
De historiska rötterna och uppdelningen i ett
vi-och-dom-tänkande tycks fortfarande spela
en betydande roll i dagens Europa.

Utan att fördjupa oss i motsättningarnas orsaker är det tydligt att debatten om den muslimska
närvaron ofta missar viktiga fakta, till exempel
att muslimer inte utgör en homogen massa och
att muslimer inte nödvändigtvis har en gemensam uppfattning om hur islam ”egentligen” skall
tolkas och praktiseras. Merparten av de människor med muslimsk kulturell bakgrund som
bor i Europa är sekulariserade och tron har en
underordnad betydelse. Trots detta framställs
muslimer först och främst som religiösa och
islam beskrivs som en statisk religion. Bilden av
islam och muslimer som ett homogent fenomen
tycks vara en grundförutsättning för många av
dagens negativa attityder.
Den brittiska tankesmedjan Runnymede Trust

anser att ett essentialistiskt tänkande är det
utmärkande kännetecknet för en islamofobisk
uppfattning. I rapporten Islamophobia: A Chal-

lenge for Us All betonas bland annat skillnaden
mellan en ”stängd” och en ”öppen” uppfattning.
De som har en stängd uppfattning anser att
islam är en monolitisk, underlägsen och väsenskild företeelse. En annan utgångspunkt har de
med öppna attityder. De anser att islam är ett
mångsidigt och komplext fenomen.
Föreställningen om att islam alltid har tolkats på ett och samma sätt oberoende av tid
och rum delas faktiskt ofta både av kritiker till
islam, men också av vissa muslimer. För den
senare gruppen handlar det om att framställa
islam som ett homogent fenomen som inte har
utrymme för vare sig diskussion eller teologisk
reflektion. Kritikerna anser att islam är en ond
religion som förespråkar våld, medan försvararna betonar att islam är en fredlig religion.
Trots sina motsatta utgångspunkter är båda
grupperna ovilliga att diskutera och belysa att
religionen både kan tolkas våldsamt och fredligt. Ett faktum som gäller alla religioner, inte
bara islam. Samtidigt anser både kritikerna och
försvararna att förklaringarna först och främst
ska sökas i religionen i stället för i det rådande
samhället eller i andra yttre faktorer.
perspektiv
är både det polemiska och det apologetiska
synsättet lika problematiska. På basis av den
existerande forskningen är det tydligt att islam
har tolkats olika och att muslimer har utövat
religionen på olika sätt vid skilda tidpunkter i
historien. Det är också problematiskt att frånkoppla människors tolkningar av religionen
från den rådande samhällskontexten.
De överväldigande empiriska beläggen för
en stor variationsrikedom i islams historia skall
dock inte förstås som att alla muslimer tycker
olika. Det finns bara en gud (Allah), Muhammad är hans profet och Koranen är Allahs ord.
Tron på änglarna och tron på tidens slut och
domens dag delas av merparten muslimer. Men
dessa trossatser innebär inte nödvändigtvis att
det finns en universell muslimsk uppfattning om
etik, moral, jämlikhet, politik, demokrati och
yttrandefrihet som omhuldas och delas av alla.
Detta empiriska faktum förnekas givetvis
både av företrädare för anti-muslimska ideologier och vissa muslimer som vill slå fast att islam
utgör ett homogent fenomen. Båda sidor är med
andra ord lika övertygade om att det bara finns
ett sätt att tolka och praktisera islam. Antingen
är muslimer onda eller goda. Alla avvikande
uppfattningar uppfattas som bortförklaringar eller som uttryck för att muslimer inte tror ”rätt”.
Mot denna bakgrund är det tydligt att det är
förespråkare för anti-muslimska uppfattningar
och muslimer som företräder essentialistiska
synsätt som tycks tjäna på islamofobin. De båda
ytterligheterna bekräftar och stärker varandras
världsbild. Samtidigt är det tydligt att det är de
”vanliga” muslimerna, som inte delar någon av
dessa extremers utgångspunkter, som drabbas av
diskriminering och islamofobiska attityder.

”

bilden av islam
och muslimer
som ett
homogent
fenomen tycks
vara en grundförutsättning
för många
av dagens
negativa
attityder.

Ur ett religionsvetenskapligt

diskutera ett fenomen som
islamofobi är det tydligt att vi behöver klara
och tydliga definitioner som kan omsättas till
handling. Den rådande definitionen av islaFör att kunna

mofobi som bland annat Brottsförebyggandet
rådet (brå) har använt sig av i Hatbrott 2006
(brå Rapport 2007:17) är dock problematisk
och oklar på flera punkter.
”Rädsla för, fientlighet eller hat mot islam
och muslimer och som aktiverar en antiislamisk reaktion mot islam, muslimsk egendom,
dess institutioner eller den eller dem som är,
uppfattas vara muslimer eller representanter
för muslimer”.
Framför allt är det oklart om det är förövarens
motiv eller offrets upplevelse som ska stå i fokus.
Ur ett juridiskt perspektiv är förövarens motiv
avgörande och offrets upplevelse av sekundär betydelse. Men samtidigt känner många med muslimsk kulturell bakgrund att de särbehandlas och
diskrimineras just för att de är muslimer. Frågan
är om den upplevelsen alltid överensstämmer
med verkligheten. Islamofobiska motiv är ofta
nära sammankopplade med andra främlingsfientliga och rasistiska tendenser. För förövarna
spelar det knappast någon roll huruvida offren är
praktiserande muslimer eller inte, det viktiga är
att offret uppfattas som en muslim.

blev speciellt tydligt efter den 11
september då många så kallade sekulära individer med muslimsk kulturell bakgrund drabbades
av diskriminering. Men även kristna invandrare
från Orienten och sikher och hinduer blev betraktade och behandlade som muslimer. Detta
är ett exempel på att gränsen mellan islamofobi
och andra former av invandrarfientlighet är flytande och komplicerad.
Trots att det finns ett stort behov av att
uppmärksamma hur muslimer upplever sin
situation i samhället är det tydligt att ett urskiljande av homofobiska, antisemitiska och
islamofobiska brott avviker från tidigare praktiker. Varför ska man urskilja vissa brott om
man inte också följer upp och sätter in riktade
åtgärder som syftar till att komma tillrätta med
dessa problem i samhället? Om vi tar muslimer
som exempel har svenska politiker under lång
tid hävdat att det inte finns någon specifik
politik för att integrera muslimer i det svenska
samhället. Det finns endast en allmän integrationspolitik som gäller för alla grupper oberoende av deras kulturella, språkliga, etniska
eller religiösa hemvist. Hur skall vi då tolka
det faktum att islamofobi har blivit en kategori
som analyseras av Brottsförebyggande rådet?
Är det ett uttryck för att den svenska integrationspolitiken har förändrats eller för att den
har misslyckats?
Detta faktum

att betona att en diskussion om
islamofobi inte får användas som en ursäkt för
att undvika frågor som kan vara stötande för
vissa muslimer. Om diskussionen om islamofobi innebär att vissa frågor inte kan diskuteras
i samhället på grund av att muslimer kan bli
kränkta har termen förfelat sitt syfte. Det avgörande är hur diskussionerna utformas och hur
en dialog mellan muslimer och icke-muslimer
kan ta form så att konstruktiva möten kan skapas. Lyckas vi inte med denna uppgift är risken
stor att klyftorna ökar och att människor med
stängda uppfattningar får rätt när de påstår att
all kritik tillbakavisas som islamofobi.
Göran Larsson
Det är viktigt
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inte välkomna . Högerextremister

runt
om i Europa är överens. Turkiet har inte
i EU att göra. Men det är inte landets
brist på respekt för mänskliga rättigheter som är huvudargumentet. Problemet
är att landets befolkning till stor del
består av muslimer.

Enad front mot
Turkiskt EU-inträde
Europas högerextrema partier har bestämt
sig. Ett turkiskt medlemskap i eu kommer
att innebära en katastrof för den kristna
europeiska kulturen.
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december 2004 beslutade Europeiska
unionens råd att starta formella förhandlingar om medlemskap för Turkiet från
och med den 3 oktober 2005. Beslutet var
väntat, men långt ifrån välkommet i alla läger.
Frågan om ett Turkiskt medlemskap i eu
har varit den mest diskuterade i unionens
utvidgningsprojekt. Den bristfälliga yttrandefriheten i Turkiet, den kurdiska minoritetens
bristande rättigheter, den officiella synen på
det armenska folkmordet i början av 1900talet och den militära närvaron på norra Cypern har förts fram som argument mot ett
medlemskap av europeiska politiker från hela
höger-vänsterskalan. Många av dessa frågor
har åtminstone till viss del lösts efter att den

kom i tur och ordning
från Italien, Polen, Belgien och Frankrike.
De representarade partierna Fiamma Tricolore, Liga Polskich Rodzin, Vlaams Belang och
Front National, alla partier på den yttersta högerkanten i europeisk politik. Deras skrivelse
uttrycker i friserade ordalag vad frågan om ett
turkiskt medlemskap i eu egentligen handlar
om för europas högerextremister.
För dessa partier är frågor om yttrandefrihet
och minoritetsgruppers rättigheter av underordnad betydelse. Det som spelar någon roll
är att Turkiets befolkning, trots att landet har
sekularismen inskriven i konstitutionen, till 99
procent består av muslimer.
Bruno Gollnisch, andreman i Front National och ordförande för den högerextrema gruppen i europaparlamentet,”Identitet, Tradition,
Suveränitet”, uttryckte det i mars i år så här:
”Västeuropeiska civilisationer härstammar
till största delen från kristendomen. Detta gäller inte för Turkiet. Våra värderingar skiljer sig
väldigt mycket från muslimska värderingar”.
De fyra författarna

Gollnisch ,

liksom övriga politiker från de högerextrema partier i Europa, ser sig som väktare
av en judeo-kristen kultur. För dem utgör de
muslimer som redan bor i eu-länderna en främmande kulturell kropp i ett övrigt kristet samhällsbygge och potentiella femtekolonnare i den
framtida ”civilisationernas kamp” som man tror
är under uppsegling världen över. Ett tillskott på
70 miljoner turkiska muslimer i eu skulle enligt
denna syn utgöra en katastrof för ett Europa
som genom invandring från Nordafrika redan
genomgår vad man kallar en ”islamisering”.
Denna rädsla hörs inte bara från partierna på
den högra ytterkanten. I augusti 2004, ungefär
vid samma tid som de fyra högerextremisterna
författade sin skrivelse, höll den nederländske
liberale eu-kommissionären Fritz Bolkestein
ett tal vid universitetet i Leiden.
Bolkestein sade att eu skulle ”implodera” i
sin nuvarande form om Turkiet skulle släppas
in i unionen och att den europeiska civilisationens kristna värderingar var hotade. Europa,
varnade han, skulle i slutet av århundradet ha
förvandlats till en utlöpare av Nordafrika och
Mellanöstern.
Håkan Gestrin

Det svenska
motståndet
Även i Sverige höjs röster mot Turkiskt
medlemskap i eu. Och även här är det
extremnationalister som är pådrivande.
pressekreterare för
Sverigedemokraterna, säger att partiet
inte vill se Turkiet som en del av eu.
Varför?
– Det handlar om att Turkiet inte uppfyller de grundläggande kraven när det
gäller demokrati och rättvisa. Men vi är
också oroliga för att ett Turkiskt medlemskap skulle leda till en ökad invandring till
Sverige, i och med att de får tillgång till
den fria rörligheten.
Mattias Karlsson säger att Sverigedemokraterna har protesterat mot den tidgare
utvidgningen på ungefär samma grunder.
– Men frågan om Turkiet är mer allvarlig om man tittar på invandringsaspekten
eftersom Turkiet är ett muslimsk land. Vi
kan se det i stora delar av Europa i dag att
de muslimska invandrargrupperna är de
som har svårast att anpassa sig, eftersom
skillnaderna i kulturer och värderingar är
större än vad de är mellan kristna länder.
Hur påverkar skillnaderna den svenska kulturen negativt?
– Det kan vara att muslimska grupper
börjar känna sig kränkta. Till exempel
skolavslutning i kyrkan och olika typer av
högtider kopplade till kristendomen, som
måste sållas ut ur den offentliga verksamheten för att inte uppröra någon.
– Sedan finns det rätt starka grupper,
som Sveriges Muslimska Förbund, som
kräver införandet av sharia-lagar i Sverige
och de kommer så klart få ökat kraft för
sina förslag. Och så finns det etablerade
politiker redan i dag som vill tillåta halalslakt utan bedövning etc. En rad olika områden som skulle påverkas i för oss negativ
riktning om den muslimska invandrings
gruppen skulle öka i Sverige.
Förutom kristna värderingar finns det annat som är hotat?
– Om man får stora grupper som inte
har samma identitet, så innebär det såklart
ett problem. Och framför allt om man har
ett mångkulturellt system, som vi har nu,
där ingen kultur ska stå över den andra.
Om det är så att någon förnärmas, som
Mattias Karlsson,
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turkiska regeringen genomfört ett omfattande
reformprogram för att möta eu:s krav. Inför
omröstningen i ministerrådet formulerade euparlamentsledamöterna Luca Romagnoli, Maciej Marian Giertych, Frank Vanhecke och JeanClaude Martinez en skrivelse. En punkt löd:
”Vår prioritet som europeiska medborgare
måste vara att försvara vår europeiska livsstil och
vi kan därför inte ge Turkiet medlemskap i eu,
eftersom dess kultur, dess annorlunda sociala
struktur och den rådande synen på livet i detta
land troligen kommer att påverka våra kulturella
paradigmer och livsstilar på ett negativt sätt.”

Mattias Karlsson,

pressekreterare i Sverige-

demokraterna.

finns i det ena kulturen, så ska det tas bort
eller neutraliseras.
Vad lägger egentligen SD i begreppet identitet?
– Det har att göra med hur man uppfattar sig själv, vilken grupps historiesyn och
grundläggande värderingar man har och
som man identifierar sig själv med.
Så historiesynen är tämligen avgörande?
– Nej, snarare de grundvärderingar man
har nu. Vilka man solidariserar sig med är
kanske det mest väsentliga.
Vilka solidariserar vi oss då med?
– De som påminner mer om oss själva.
delar Sverigedemokraternas syn på att ett medlemskap
för Turkiet skulle påverka Sverige. År
2005 skrev till exempel dåvarande ordföranden för partiets ungdomsförbund,
Robert Almgren.
”Ifall vi släpper in Turkiet i eu så
kommer 50-60 miljoner turkar att kunna
vandra fritt över våra gränser och förgöra
vår civilisation och vårt folk.”
Anders Dalsbro
Nationaldemokraterna

anders.dalsbro@expo.se
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