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Inledning
Denna rapport släpps kort innan rättegången mot Anders Behring Breivik,
norrmannen som utförde Norges värsta terroristdåd genom tiderna. När det
stod klart att dådet utförts av en blond och blåögd norrman riktades fokus
först mot den rasideologiska miljön och de nazistiska grupperna. Men ingen av
dem ville veta av mördaren. De avfärdade Breivik som en ”kristen högersionist” och ”fanatisk Israelanhängare, frimurare och antirasist” – vilket är synnerligen graverande inom miljön.
Inspirationen till terrordåden hämtade Anders Behring Breivik snarare inom
den antimuslimska counterjihadrörelsen. Till stora delar handlar det om en
nätbaserad rörelse som även anordnar fysiska möten och demonstrationer.
Bland centrala idéer är föreställningen om ett Europa under ockupation av
muslimer och en anpassning av samhället till sharialagar. Det sker i smyg med
beslutsfattarnas tysta medgivande. Här odlas känslan av ett belägringstillstånd
där vi befinner oss i den yttersta tiden och inväntar en snabbt annalkande
katastrof.
Det är inom denna miljö som Breivik fann sina ideologiska förebilder och
började planera för sitt krig mot islamiseringen av Norge. Men efter terrordåden ville inte heller den antimuslimska miljön veta av honom, han klassades istället som en ”ensam galning”. Hur deras undergångsvisioner kunde
inspirera till sådana handlingar var för dem ofattbart.
Breivik är ensamt ansvarig för sina handlingar. Men än idag har ingen direkt
självrannsakan förekommit bland de som förfäktar samma slags undergångsteorier som han. Den som tar till sig deras undergångsbudskap lär förr eller ställa
sig frågan vad som bör göras. Anders Behring Breiviks vansinnesdåd var för
honom ett rationellt svar på den frågan.
Muslimer i Europa möter ett allt hårdare klimat. Till exempel den folkomröstning i Schweiz där majoriteten stödde ett förbud mot minareter. I Frankrike har de första personerna bötfällts för att de burit burka. Moskebyggen
kantas av demonstrationer och protester. Runtom i Europa går partier till val
på en antimuslimsk agenda.
I denna rapport kartlägger vi nätverken kopplade till counterjihadrörelsen:
aktivisterna, hemsidorna och bloggarna samt kontakten dem emellan. Rapporten är en uppföljning av Den antimuslimska miljön - idéerna, profilerna och
begreppen som släpptes under hösten 2011. Den fokuserade på den svenska antimuslimska miljön. Denna rapport har ett större internationellt fokus och är en
mer ingående granskning.
Rapportens huvudförfattare är Martha Hannus. Medförfattare är Emanuel
Westerlund och Anna-Sofia Quensel.
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Vad är counterjihad?
Det finns fyra föreställningar som är centrala för counterjihadrörelsen:
– Uppfattningen att islam är en totalitär politisk ideologi som förespråkar krig
snarare än en religion.
– Föreställningen om en långtgående konspiration mellan den europeiska
eliten och arabländerna i syfte att förslava Europa
– Föreställningen om en demografisk bomb, det vill säga att muslimer föder
fler barn än den inhemska befolkningen och därmed tar över landet successivt, helt enkelt genom att bli fler än icke-muslimerna.
En fjärde faktor som skiljer allmänt islamofobiska grupper från de som hör
till counterjihadrörelsen, eller som använder counterjihadretorik, är stödet till
staten Israel och ett ställningstagande mot antisemitism. Det hindrar inte att
grupper med antisemitiska åsikter tidvis deltar i counterjihadsammanhang.
Men för att bli accepterad fullt ut krävs i regel att gruppen eller organisationen
tar ställning för Israel.
Utifrån dessa föreställningar har ett löst sammansatt internationellt counterjihad-nätverk bildats med den gemensamma målet att stoppa ”islamiseringen”. Centralt för rörelsen är uppfattningen att islam får allt större utrymme i
västvärlden på olika sätt, ett fenomen som beskrivs som ”islamiseringen av Europa”. Dessa tankegångar finns helt eller delvis representerade på olika bloggar
och organisationers hemsidor samt kommer till uttryck i intervjuer och debattartiklar. Inte alla inom counterjihadrörelsen delar alla föreställningarna. Till
exempel tror inte alla på en konspiration som syftar till att skapa ett europeiskt
Arabien – Eurabia. Men många inom miljön kan likväl anse det vara relevant
att tala om Eurabia, eftersom invandring och demografisk utveckling påstås
leda till samma resultat som konspirationsteorin – att den muslimska befolkningen tar makten genom att hamna i majoritet.
I många europeiska länder finns antimuslimska grupper utan direkt koppling
till counterjihadrörelsen, och som inte alltid är pro-Israeliska. För att visa på
att det finns en potential för ytterligare internationellt samarbete inom den
antimuslimska rörelsen och counterjihadrörelsen, har vi valt att beskriva också
dessa grupper. Counterjihadrörelsen har dessutom inte fötts ur ett vakuum.
Det finns en kontinuerlig långvarig tradition av organiserad islamofobi i
Europa. Därför är dessa grupper och organisationer relevanta att beskriva. Vi
gör inte anspråk på en uttömmande kartläggning av all counterjihadrelaterad
aktivitet i Europa idag.

Begrepp som används i rapporten
Det finns en rad begrepp som är vanliga inom counterjihadrörelsen och som
används i rapporten.
Islamofobi är ett omdiskuterat begrepp.1 Vi har valt att använda följande
1 Begreppet ”islamfobi” har mött en del kritik. För en diskussion kring de olika definitionera hänsvisar
vi till Kriget mot Islam där regligionshistorikern Göran Larsson går igenom begreppet och och de olika
definitionerna. Kriget mot Islam går att ladda ned på http://expo.se/www/download/expo-4-07-kriget-motislam.pdf.
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definition: Islamofobi är fördomar och hat riktat mot muslimer och islam. De
antimuslimska fördomarna bygger på en idé om att det bara finns ett islam
och att alla muslimer är en del av samma kultur med samma vilja och samma
åsikter. Religionen islam anses skilja sig i grunden från andra religioner. Islam,
menar islamofoberna, är primitiv och omöjlig att kombinera med demokrati.
Därför påstår man att muslimer är ett hot mot demokratin.2 Enligt denna definition är counterjihadidéerna att klassa som islamofoba.
Ofta anklagas personer i counterjihadrörelsen för att vara rasister, vilket de
förnekar att de är. Rasism har sin grund i idén att mänskligheten kan delas
upp i olika ”raser” som kan särskiljas genom att de ser olika ut och har olika
intellektuella egenskaper. Utifrån skillnaderna rangordnas därefter människoraserna. Begreppen rasism och kulturrasism glider ofta ihop. Kulturrasism kan
beskrivas som en fientlighet mot vissa grupper eller kulturer och som innebär
att man klumpar ihop och beskriver människor på ett negativt sätt utan att ta
hänsyn till individerna. Kulturrasister uppfattar kulturer som separata, fasta
enheter som har olika värde. Så kallad ”västerländsk kultur” värderas högt
medan islam beskrivs som medeltida och ofta som inkompatibel med svensk/
västerländsk kultur. Det annorlunda förknippas ofta med determinerade
egenskaper som den enskilde besitter på grund av en så kallad folkmentalitet,
kultur eller religion. Kulturrasismen gör kultur – eller en religion – till den
funktionella motsvarigheten till ras. Counterjihadrörelsen ger många exempel på kulturrasistiska uppfattningar. Sverigedemokraterna till exempel pekar
ut Islam som en problematisk religion och skriver i sitt principprogram att:
”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är
enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat
sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska
kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största
möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med
starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”3
Counterjihadrörelsen definierar sig som en motståndsrörelse mot jihad. Jihad
kan översättas som ”strävan” eller ”kamp”, och inom islam innebär jihad framförallt självrannsakan och kamp mot frestelse och det förbjudna (haram) samt
strävan efter att vara så rättfärdig som möjligt. Inom antimuslimska miljöer
och counterjihadrörelsen väljer man att tolka jihad som ”heligt krig”. Daniel
Pipes skriver att jihad: ”/.../ betyder den lagliga, obligatoriska, gemensamma
ansträngningen att expandera områden som styrs av muslimer på bekostnad av
områden som är styrda av icke-muslimer.”4 Syftet med jihad är att uppnå muslimskt herravälde över hela världen, menar counterjihadrörelsen. Counterjihad
är alltså det begrepp som används för den kamp och det motstånd som måste
föras gentemot det ”heliga kriget” för att inte västvärlden ska islamiseras.
Islamisering innebär för counterjihadrörelsen anpassning efter islam och en
ökad närvaro av personer från muslimska länder. Att bygga moskéer, tillåta
separata badtider för muslimska kvinnor på kommunala badhus samt att servera halalslaktat kött i skolorna ses i Sverige som exempel på att vi blir mer och
2 http://skola.expo.se/islamofobi_126.html
3 Sverigedemokraternas principprogram 2011, sid. 21. https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/asiktsdokument/
4 http://sv.danielpipes.org/2818/vad-betyder-jihad
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Föreställningen om att islam ska dominera världen. Klipp ur Geert Wilders film Fitna.

mer islamiserade. Begreppet är mycket vanligt inom counterjihadrörelsen.
Islamisering är tätt förknippat med begreppet dhimmifiering. Dhimmi är en
historisk term för en icke-muslim som lever i en muslimsk stat. Inom islam betyder termen en ”skyddad person”. En person som betecknades som
dhimmi hade inte samma rättsliga status som en muslim, en dhimmi behövde
till exempel inte tjänstgöra i försvaret utan betalade en särskild skatt för det
militära beskyddet. En dhimmi hade rätt till liv, egendom och att utöva sin
religion. Men deras religösa byggnader fick inte vara större eller vackrare än de
muslimska byggnaderna. Sedan mitten på 1800-talet existerar det inte längre
några dhimmis.
Enligt counterjihadrörelsen så är en ”dhimmi” en person som är förtryckt
av muslimer eller som muslimerna ser som en lägre stående människa. Ordet används ofta inom counterjihadrörelsen för att beskriva de personer som
man menar går muslimernas ärenden eller som anpassar sig efter muslimerna.
Dhimmifiering används för att beskriva hur den politiska och kulturella eliten
alltmer anpassar sig efter muslimernas krav: de dhimmifieras. Begreppet
dhimmitude som bygger på ordet dhimmi har utvecklats och använts av Gisèle
Littman/Bat Ye’or i bland annat The Decline of Eastern Christianity under Islam.
Begreppet används flitigt inom den anti-muslimska miljön och counterjihadrörelsen för att beskriva det tillstånd av underordning för icke-muslimer som
islamiseringen påstås leda till.
Ytterligare två termer som ofta används på bloggar och forum är Dar al-Harb
och Dar al-Islam. Dar-al-Harb översätts till engelska som ”house of war”
(krigets boning) och används som term för de länder som inte lyder under
muslimsk lagstiftning. Motsatsen är Dar al-Islam (engelska ”house of peace”,
fridens boning) som används om de länder där muslimer kan utöva sin religion
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fritt, vanligtvis muslimska länder. Begreppen finns inte i Koranen utan har
utvecklats av muslimska teologer för att förklara vilka områden som präglas av islam respektive av andra traditioner/religioner. Begreppen är, enligt
religionshistorikern Göran Larsson, svåra att tillämpa på Europa.5 Att leva i
fredens boning innebär att man kan utöva sin religion fritt, det är alltså inte
nödvändigt att leva i ett muslimskt land. Muslimer kan fritt utöva sin religion
i Europa och därmed befinner de sig i Dar-al-Islam. Inom counterjihadrörelsen
används begreppet Dar-al-Harb på olika sätt. Ibland menar man att muslimerna ser Europa som Dar-al-Harb, och att muslimerna därför är en form av
ockupationsstyrka här. Ibland menar man att muslimerna vill göra om Europa
till Dar-al-Islam, och därmed, menar man, inskränka medborgarnas fri- och
rättigheter och införa sharialag.

Föreställningen om Eurabia: Det förslavade Europa
In just thirty years (1973-2003), the Euro-Arab Dialogue has successfully
brought about the mutation of European civilization, giving birth to a hybrid culture: Eurabia – as foreseen in 1969 in Cairo by the European Committee for Coordination of Friendship Associations with the Arab World.6
Bat Ye’or, eller ”Nilens Dotter”, är en pseudonym för en egyptiskfödd, brittisk
och judisk författare vid namn Gisèle Littman. Littman har kommit att bli en
viktig ideolog inom counterjihadrörelsen och har författat en rad böcker om
islam och ”dhimmiskap”. Citatet kommer från hennes bok Eurabia: The EuroArab Axis (2005) i vilken Ye’or beskriver hur en europeisk-arabisk konspiration förslavar Europa under islam. Denna process har, menar hon, pågått sedan
1962 då Frankrikes dåvarande president de Gaulle började föra en samarbets
inriktad politik gentemot arabvärlden. Men det var först under oljekrisen
1973 som Europa verkligen tvingades böja
sig under arabvärldens krav för att inte
oljetillgången skulle strypas. På så sätt har
Europa förbundit sig att betala en skatt till
arabvärlden i form av oljepengar. Samtidigt tillåts arabländerna att exportera sin
befolkning till Europa genom invandring.
I utbyte skyddas Europa från det heliga
kriget, jihad. Den årligen återkommande
”Euro-arabiska dialogen”, European-Arab
Dialogue (EAD), är det organ där europeiska ledare möter arabiska ledare. Medier,
universitet och politiker följer alla de beslut
som fattats inom EAD. Resultatet är enligt
Bat Ye’or förödande: det leder till islamisering och att Europa förslavas och omvandlas
till en eurabisk kontinent – Eurabia.7
5 Larsson, Göran ”Islam i Europa, vart går du? Muslimer mellan dar al-islam och dar al-harb”, artikel i
Dom - och vi: populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 28-29 oktober 2006: Humanistdag-boken nr 19, finns att hämta på http://hdl.handle.net/2077/10325
6 Ye’or, Bat, Eurabia: The Euro-Arab Axis, Associated University Presses, 2005, s. 102.
7 Ye’or, Bat, 2005. Historien om EAD berättas främst i kapitel 3.
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Genom att använda sig av arabiska ord, som Dhimmi och Dar-al-Harb, som
hon ger en hotfull innebörd och egenkomponerade betydelser förmedlar Ye’or
en bild av en uråldrig, oföränderlig, hotfull muslimsk enhet som verkar mitt
ibland europeerna.8 Ye’or har utvecklat begreppet ”dhimmiskap”, en form
av förslavande som pågår i Europa. För Ye’or är allt tecken på Europas dhimmiskap: att Förenta Nationerna 1992 erkände en muslimsk stat, Bosnien, i Europa verkar enligt Ye’or vara en kompensation för Gulfkriget, och förstörelsen
av Iraks vapenarsenal balanseras av NATOs bombning av serber under Bosnienkriget.9 Muslimerna dikterar alltså den europeiska politiken, enligt henne.
De mest betydelsefulla exemplen på att Europa är dhimmifierat är den alltmer
växande ”officiellt sponsrade anti-amerikanismen, antisemitismen/antisionismen och ’Palestinianismen’”.10
Multikulturalismen är också problematisk. Bat Ye’or menar att islam förbjuder muslimerna att anpassa sig efter icke-muslimers lagar. De arabiska
regeringarna genom EAD har förhandlat fram ”speciella arrangemang /…/ för
bevarandet av de invandrades avskildhet, egenskaper, och för att behålla dem
under sin egen jurisdiktion”, och därför tvingar inte de europeiska regeringarna muslimska invandrare att anpassa sig efter sitt nya lands lagar.11 ”Verklig,
fredlig multikulturalism” har blandats ihop med ”en illusorisk respit från ett
ändlöst jihad”.12
Den antimuslimska rörelsen har tacksamt tagit emot Ye’ors böcker, men
utanför rörelsen har hennes analys av Europas historia beskrivits av författaren
och journalisten Matt Carr, som har studerat Eurabia som idékonstruktion,
som ”rappakalja som ligger någonstans mellan hypersionistisk propaganda,
förenklade konspirationsteorier och deliriska fantasier”.13 Hennes böcker har
fått stor genomslagskraft trots att de ofta saknar referenser, innehåller uppenbara lögner och faktafel samt saknar klara och begripliga definitioner. Deras
värde tycks inte heller minska av att hon ägnar sig åt historierevisionism och
läser in en konspiration i de få dokument hon refererar till. Inte heller det
faktum att USA har samarbetat med arabländer och sponsrat ”anti-Sovjetiskt
jihad” i Afghanistan, och således också kunde betraktas som offer för dhimmimentaliteten, behandlas av Ye’or. USA och Israel betraktas istället som försvarare av friheten i hennes böcker.14
Inom den antimuslimska rörelsen citeras Ye’or ofta, och hon hyllas som ett
klarsynt orakel av rörelsens journalister, politiker och bloggare, som återger
hennes texter på bloggar och i tal. Ye’or är också en ofta anlitad föreläsare och
talare.

Eurabias intellektuella rötter
Bat Ye’or är inte den enda som har inspirerat counterjihadrörelsen. Tankar om
den muslimska civilisationen som enhetlig, oföränderlig och inkompatibel med
den europeiska var allmänt idégods i början av 1990-talet, då Bat Ye’or började
publicera sina verk. Också idén om att Europas storhetstid är över har gamla
8 Carr, Matt, ”You are now entering Eurabia”, Race & Class, vol. 48, No. 1, 2006, p. 7.
9 Myths and politics: The tolerant pluralistic Islamic society: origin of a myth, Dinner address by Bat Ye’or at
Symposium on the Balkan War, 31.8.1995 http://www.dhimmitude.org/archive/LectureE1.html, läst
13.9.2011.
10 Ye’or, Bat, 2005, s. 10, min översättning.
11 Ye’or, 2005, s. 162, min översättning.
12 Ye’or, 2005, s. 162, min översättning.
�����������������������������������������������
Carr, Matt, “You are now entering Eurabia”, Race & Class, Vol 48 no 1,2006, p. 8.
��������������������
Carr, 2006, s. 8.
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rötter. Etablerade akademiker som till exempel Samuel Huntington får se sina
verk användas som argument inom den antimuslimska miljön.
Enligt Matt Carr är idén om den europeiska civilisationens sammanbrott
inte något nytt. I början på 1900-talet beskrev den tyske filosofen Oswald
Spengler den europeiska civilisationen som utmattad och dekadent, och
förutspådde dess snara fall i sitt verk Västerlandets undergång. I berättelsen om
Eurabia har Spenglers undergångsvision kompletterats med ”fantastiska science fiction-scenarios”, där minareter har ersatt kyrktorn och där kristna och
judar lever undangömda i små enklaver som slavar under Europas muslimska
majoritet, menar Carr.15
Två av de mest inflytelserika teorierna om ”västerlandets” öde som lanserades efter kommunismens fall kom från två amerikanska akademiker. Francis
Fukuyama proklamerade ”historiens slut” och liberalismens seger över andra
ideologier i sin bok The End of History and The Last man från 1992. Samuel
Huntington menade å andra sidan att andra ideér än liberalismen i allra högsta
grad fortfarande levde, och såg framför sig en kommande ”civilisationernas
kamp”. I sin artikel ”The Clash of Civilizations” från 1993 förutspår Huntington att ”civilisationernas kamp kommer att dominera den globala politiken.”16
Artikeln tillkom bland annat som ett svar på Francis Fukyamas bok. Huntington beskriver sex eller sju existerande kulturer eller civilisationer, varav en
är den islamiska. Enligt hans teori skiljs civilisationerna åt av historia, språk,
kultur, tradition och religion, något som återkommer i senare tankegångar om
islam och Europa.17 Huntington menar att den islamiska civilisationen präglas av konflikt, samt att denna konflikt inte bara är intern. Under 1300 år har
en konflikt pågått mellan den islamska och den västerländska civilisationen.18
Huntington menar också att utvecklingen efter andra världskriget resulterade
i att väst blev beroende av oljan från de muslimska länderna. Dessa länder blev
rika och fick tillgång till vapen. En rimlig tolkning är att det är omöjligt för
civilisationerna att dra jämnt, och att arabvärlden har ett övertag gentemot
oss. Counterjihadörelsen kan alltså se detta som ett stöd för sina idéer. Trots
att Huntington är en aktad akademiker, och definitivt inte counterjihadist,
har hans artikel och den efterföljande boken, Civilisationernas kamp: mot en ny
världsordning från 1996, påverkat många av dagens antimuslimska skribenter
(bland dem Bat Ye’or, som i sin bok refererar till Huntington) och akademiker.
Hans teori anses också ha haft stort inflytande över amerikansk utrikespolitik.
I ”The Clash of Civilizations” citerar Huntington Bernard Lewis, en historiker som specialiserat sig på islam. Lewis försöker förklara grunden till den
muslimska världens agg mot USA i sin artikel ”The Roots of Muslim Rage”
(1990). Lewis slutsats är att orsaken till detta hat är just en civilisationernas kamp, ”en historisk reaktion från en uråldrig rival till vårt judisk-kristna
arv, vårt sekulära nu och den världsomspännande spridningen av bägge
civilisationerna.”19 Lewis anser att det finns fler traditioner inom islam än enbart fundamentalism, men att det är upp till muslimerna själva att bestämma
vilken strömning som ska leda dem, något som väst ska låta dem avgöra själva.
Varken Huntington eller Lewis är på något som helst sätt engagerade i den
antimuslimska rörelsen eller counterjihadrörelsen. Gemensamt för Lewis
15 Carr, 2006, s. 3-4.
����������������������
Huntington, Samuel, ”The Clash of Civilizations”, Foreign Affairs, Summer 1993 s. 22.
������������������
Huntington,1993 The Clash of Civilizations sid. 23..
18 Ibid. sid 31.
����������������������������������������������������������������������
Lewis, Bernard, ”The Roots of Muslim Rage”, The Atlantic, Sep. 1990.
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och Huntington är att de ser civilisationer som inkompatibla och även om
de försöker beskriva skillnader inom gruppen muslimer, förmedlar de en bild
av islam som en enda organism, styrd uppifrån eller av irrationella religiösa
känslor. Denna bild återkommer i dagens antimuslimska rörelse. Att söka stöd
för sin antimuslimska retorik i etablerade akademikers arbeten är ett sätt för
counterjihadrörelsen att få ökad trovärdighet.

Islam som totalitär ideologi
Uppfattningen att islam är totalitär och inkompatibel med västerländska
demokratiska värderingar är central för counterjihadrörelsen. Vissa menar att
islam inte är en religion i första hand, utan en totalitär politisk ideologi som
sprids genom globalt jihad. Denna syn är speciellt vanlig i USA, där man på
olika ställen försöker motsätta sig byggandet av moskéer med argumentet att
islam är en ideologi, och att grundlagens religionsfrihet därför inte ska gälla.20 Den franska sekularismen, laïcité, innebär att staten inte ska ägna sig åt
religion eller på något sätt vara religiöst färgad, och att de religiösa samfunden
inte heller ska hålla på med politik. Religionen ska endast komma till uttryck
inom den privata sfären och detta har också blivit en viktig pricip för intoleranta att försvara. 2004 instiftade Frankrike en lag som förbjöd alla religiösa
symboler i skolorna och 2011 ett förbud mot burka eller heltäckande slöja på
offentliga platser. Gemensamt för det internationella counterjihadnätverket är
ändå att islam, oberoende av om det betraktas som en ideologi eller en religion, anses totalitär, ickedemokratisk och aggressivt expansiv. Ofta jämförs
islam med nazismen.
Dessa idéer uttrycks tydligt i counterjihadmanifestet från 2009 som publicerades på Gates of Vienna, en av de centrala sajterna för counterjihadrörelsen.21 Bloggaren Edward May på Gates of Vienna skriver i manifestet att islam
har varit i krig med västerlandet i fjorton århundraden, det vill säga ända sedan
religionens tillkomst. Han menar att muslimer fortfarande anser att de är i krig
med icke-muslimer, och därför kallar den övriga världen för Dar al-Harb eller
”krigets hus”. Islam är ingen vanlig religion, som vi i västerlandet tror, menar May, utan en totalitär politisk ideologi. I Edward Mays tolkning finns ett
allmänt uttalat mål med den muslimska teologin och den tillhörande politiska
ideologin, nämligen att införa ett globalt islamskt styre och göra resten av
världen till Dar al-Islam eller ”underordningens hus”. May menar också att
islamisk teologi, med stöd från Koranen, kräver att islam ska spridas med alla
medel, inklusive med våld och masslakt. May avslutar med att säga att denna
process är det som kallas jihad eller heligt krig.

Potentiella terrorister
Ofta hävdar skribenterna på counterjihadbloggar att de inte motsätter sig
muslimerna utan endast islam som ideologi. Men ändå ses alla muslimer som
potentiellt farliga. De muslimer som inte aktivt tar avstånd från till exempel
vissa delar av Koranen anses ge ett tyst medgivande till extremisternas tolk
ning av islam. På så sätt avkrävs muslimer som grupp ett ansvar för vad enskilda muslimer säger eller gör. May skriver i counterjihadmanifestet att om bara
en procent av muslimerna tar ”kravet på jihad” på allvar innebär det enligt
honom att det finns femton miljoner människor runtom i världen som vill
20 Lundborg, Beatrice, “USAs oönskade amerikaner”, DN Världen, Nr 2, December 2010.
21 http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/11/counterjihad-manifesto.html.
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förinta västvärlden och västerlänningarna.
Medan några kräver att muslimer på olika sätt ska ta avstånd från islam och
islamistisk extremism, menar andra att man ändå aldrig kan lita på dem oav
sett om de tar avstånd från islam. Man hänvisar då till begreppet taqiyya som är
ett teologiskt begrepp vilket tillåter muslimer att dölja sin tro, eller att låtsas
att de inte är muslimer, för att kunna skydda sig i miljöer där islam inte är accepterat. I counterjihadsammanhang tolkar man begreppet lite annorlunda:
man kan aldrig lita på en muslim, eftersom deras religion tillåter dem att ljuga.
Därför tar de extremisterna på orden, medan de misstror moderata muslimer
som beskylls för att ha en dold agenda.22 Resultatet blir förödande: till och
med den muslim som tar avstånd från islam gör, enligt counterjihadlogiken,
detta för att kunna fortsätta med islamiseringen i smyg.
På så sätt målar counterjihadrörelsen upp en skrämmande bild av extremister gömda mitt bland oss. Det blir också uppenbart att rörelsen, obereoende
av hur mycket man uppskattar konvertiter eller avhoppade muslimer, ändå
betraktar gruppen muslimer, eller människor från muslimska länder som ett
kollektiv med likadana egenskaper och som bör misstros.

Den demografiska bomben
Åsikten att alla muslimer är farliga är tätt förknippad med idén om att de tar
över den icke-muslimska världen med demografins hjälp. Genom att invandra
till Europa och sedan föda fler barn än europeiska kvinnor, skapas en situation
då muslimerna blir fler än den ickemuslimska befolkningen. Detta kommer
leda till att sharialagar införs och att inbördeskrig bryter ut, tror counterjihadrörelsen. En vanlig propagandabild som illustrerar den demografiska bomben,
och som används på olika bloggar, visar en höggravid slöjbeklädd kvinna där
magen utgör en bomb med brinnande stubintråd.
En idé som lyfts bland counterjihadister är teorien om ”youth bulge”. Socio
logen Gunnar Heinsohn menar i sin teori om youth bulge att den höga andelen unga män i befolkningen är en riskfaktor för konflikt och social oro.23  Han
har intervjuats för Sappho.dk som drivs av Lars Hedegaard, och säger att det
inte är islam som religion det är fel på, utan andelen unga män i muslimska
länder som söker en stark ideologi att identifiera sig med: ”Islam does not
create islamism, young muslims do”. Han menar också att det europeiska
välfärdssystemet skapar barnafödande kvinnor och aggressiva unga män av
invandrade – och menar att det är bättre att låta länder lösa sina konflikter själva.24 I counterjihadrörelsen blir detta ännu ett argument för att muslimerna ger
upphov till konflikt. Att Heinsohn själv i intervjun försöker göra en distinktion
mellan islam och islamism spelar ingen större roll. Intervjun publicerades även
på bloggen Gates of Vienna.
Idén om den demografiska bomben är en rasistisk föreställning. Det hjälper
inte att counterjihadrörelsen hävdar att de bara kritiserar islam och inte enskilda
muslimer, samt säger sig ogilla rasism. Idén om den demografiska bomben visar
att man tänker sig att personer med föräldrar från muslimska länder har vissa
medfödda, oföränderliga egenskaper som är oberoende av tid och plats. Det
spelar ingen roll om man är född och har levt hela sitt liv i Storbritannien och
22 Archer, Toby, ”Countering the counterjihad”, RUSI Homeland Security & Resilience Monitor, Vol. 7 no. 7,
september 2008.
23 http://online.wsj.com/article/SB123171179743471961.html, 12.1.2009, läst 22.9.2011.
24 http://www.sappho.dk/interview-a-continent-of-losers.htm, maj 2007, läst 8.11.2011.
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aldrig har satt sin fot i en moské. Om ens föräldrar är av muslimsk härkomst är
man, i counterjihadrörelsens ögon en del av den muslimska invasionen.

”Den gröna korridoren”
Ett annat koncept som används för att beskriva islamiseringen av Europa är
idén om ”den gröna korridoren” i Balkan som Srdja Trifkovic, en inflytelserik
serbisk counterjihadaktivist, presenterade vid counterjihadmötet i Köpenhamn
2009. Presentationen publicerades också i boken The Kosovo Score 1999-2009
som gavs ut av Lord Byron Foundation i samarbete med American Council for
Kosovo, en organisation som motsätter sig Kosovos självständighet och i vars
rådgivande styrelse bland andra tongivande counterjihad-bloggare som Robert Spencer och Andrew G. Bostom sitter.25 Trifkovic menar i sitt anförande
att den gröna korridoren är ett ”geopolitiskt koncept” som har använts för att
beskriva det islamistiska målet att skapa ett geografiskt sammanhållet område
mellan Turkiet och nordvästra Bosnien som domineras av muslimer.26 Han
menar också att begreppet kan beskriva en pågående process av ökande självsäkerhet bland muslimerna i Balkan och deras dominanta position i förhållande
till den icke-muslimska befolkningen där. Via denna korridor attackerade
ottomanerna och den muslimska kolonisationen genomfördes, menar Trifkovic. Som en följd av detta är området instabilt och disharmoniskt. De kristna
föder få barn medan muslimerna, framför allt i Albanien, förökar sig, fortsätter Trifkovic. De muslimska länderna och områdena på Balkan är en ”breeding ground”, en rekryteringsbas, för unga islamister, och Turkiet bidrar till att
hota stabiliteten i området, menar han. Med ”den gröna korridoren” lanserar
Trifkovic en idé om att muslimerna är mitt ibland oss och att en invasion pågår
enligt historisk modell. Den kombinerar det historiska hotet från arabvärlden
med tanken om ett demografiskt övertagande och används också för att
förklara Balkankrigen och Kosovos självständighetssträvanden.

”Islamofobi är rationellt”
Ofta möter counterjihadaktivister anklagelser om islamofobi och rasism. Vid
counterjihadmötet i Wien 2008 höll Srdja Trifkovic ett anförande där han
diskuterade begreppet islamofobi så som det definierats av European Monitoring Centre for Racism and Xenophobia (EUMC), och menar att deras
definition diskvalificerar all meningsfull diskussion om islam.27 Kontentan av
Trifkovic diskussion är, även om det aldrig sägs rent ut, att islamofobi faktiskt
är det enda rimliga förhållningssättet i Europa idag. En indikator på islamofobi
enligt EUMC är att islam ses som monolitisk och statisk. Det menar Trifkovic
är helt korrekt, det är uppenbart för alla att islam är oföränderligt. Att se islam
som våldsamt och aggressivt är enligt honom inget konstigt, och beror inte på
någon förutfattad mening. Det är en slutsats man kan dra av att se på islams
skrifter, islams historia och Muhammeds exempel, menar han. Att försvara sig
mot islamsk aggression är naturligt och normalt, trots att ”eliterna” försöker
förtiga detta synsätt. Anförandet är ett bra exempel på hur man inom counterjihadsfären bemöter anklagelser om rasism och islamofobi: dels är det inte
muslimer utan religionen man ogillar, och dels är det inte fobiskt utan fullständigt rationellt att ogilla islam.
25 American Council for Kosovo, About Us, http://www.savekosovo.org/?p=1 , 16.3.2012
26 http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/05/green-corridor-in-balkans.html Läst 14.3.2012.
27 http://missioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/serge-trifkovic-can-the-west-be-saved/ Läst 4
april 2012.

COUNTERJIHADRÖRELSEN – EN DEL AV DEN ANTIMUSLIMSKA MILJÖN

12

Folkmordet på Balkan och
dagens counterjihadrörelse
Efter terrordåden i Norge den 22 juli 2011 har många pekat på likheterna
mellan Anders Behring Breiviks manifest och de idéer som förekommer inom
counterjihadrörelsen. Många inom counterjihadbloggosfären har tagit avstånd
från Breiviks dåd och vägrat att förknippas med honom. Ett återkommande
argument är att counterjihadrörelsen är en icke-våldsrörelse, och att man slåss
mot islamiseringen med ord snarare än med vapen. Men det är svårt att veta
vem orden når fram till och vilken effekt de kan ha. Inom counterjihadrörelsen
reagerar man ofta på våldsretorik när den riktar sig mot judar, medan man
själv använder samma typ av retorik mot muslimer. Detta speglar en större
trend. Vissa menar att det finns en tydlig skillnad mellan synen på antisemitisk
och antimuslimsk retorik. Antisemitism är mer tabubelagd och anses farligare
eftersom den antisemitiska retoriken lade grund till förintelsen av judar under
andra världskriget. I sin bok Hatet mot muslimer menar Malm, att påståendet
att ”islamofobin saknar dödsskugga” är felaktigt.28 Det skedde ett folkmord på
muslimer i Europa för omkring tjugo år sedan. Bland de författare och bloggare som hyllas av counterjihadanhängare förekommer idéer som är skrämmande lika dem som förekom i Bosnien i början på 1990-talet innan kriget
bröt ut. Några inom counterjihadmiljön ifrågasätter till och med folkmordet
i Srebrenica, medan andra menar att kriget var en logisk följd av den stora
ökningen av antalet muslimer i Serbien.
Den norske terroristen Anders Behring Breivik är en av dem som tagit till sig
den serbnationalistiska propagandan. I sitt manifest hyllar han serbiska krigs
hjältar och beskriver serberna som sina bröder utsatta för indirekt folkmord
under många år. Breivik förutspår en framtida omdragning av gränserna på
Balkan och en deportation av Balkans muslimska befolkning.29
Under kriget i Bosnien mellan 1992 och 1995 dog, enligt siffror från Forsk
nings- och dokumentationscentrum i Sarajevo, 97 207 personer, varav 65
procent var bosniska muslimer.30 De flesta av dessa deltog inte i striderna, utan
var civila som massakrerades i tusental. Den mest omfattande massakern ägde
rum i Srebrenica 1995, med 5 336 identifierade offer. Haagtribunalen menar
dock att antalet döda kan vara så högt som 7 826 personer. De flesta offren
var muslimska män.31 I Haagtribunalen, där processerna mot de värsta krigsförbrytarna fortfarande pågår, har man funnit att offrena mördades på grund
av sin etniska, politiska och religiösa tillhörighet.32 Muslimer beordrades att
28 Malm, Andreas, Hatet mot muslimer, Falun, 2009, s. 441.
29 Breivik’s Balkan obsession, The Economist, 25.7.2011, http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/07/norway-killings?page=3, 22.9.2011.
30 Bosnia war dead figure announced, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6228152.stm,
21.7.2007, hämtad 20.9.2011.
31 International Tribunal for the Prosecution of Persons responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Jugoslavia since 1991, Case No.
IT-05-88-T, 10.6.2010, Prosecutor v. Popovic et al.(judgement), http://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/
en/100610judgement.pdf, hämtad 20.9.2011.
32 The International Tribunal for the Former Jugoslavia, Case No. IT-95-5-1, Prosecutor of the Tribunal
against Radovan Karadzic and Ratko Mladic(Indictment), http://www.icty.org/x/cases/mladic/ind/en/karii950724e.pdf, hämtad 20.9.2011.
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bära speciella armbindlar och listor upprättades över framstående muslimska
personer. Muslimer fördes till läger för slavarbete och avrättades slutligen.
Serbnationalisternas stridsrop, srbinje, betyder enligt Malm ”serbplats”, det
vill säga en plats för serberna, fri från Bosniens muslimer.33 Muslimska kvinnor
internerades i våldtäktsläger och moskéer jämnades med marken. Målet var att
skapa en homogen serbisk befolkning.

Antimuslimsk retorik då och nu
Folkmordet på Bosniens muslimer föregicks av en upptrappning av den antimuslimska retoriken. Serbnationalisternas sätt att tala om islam och muslimer
påminner skrämmande nog om retoriken som används inom counterjihadkretsar i dagsläget. Islam beskrevs, precis som idag, som ett totalitärt system
utan utrymme för personlig frihet och som skadligt för moderna samhällen.
Muslimer jämställdes med nazister. Arabiska ord och termer användes för att
skapa en känsla av distans och olikhet. Man menade att muslimerna använde
en ”jihad-strategi” för att skapa en ”islamisk stat”.34 För serbnationalisterna
innebar en islamisk stat inte nödvändigtvis ett nytt Iran eller en teokrati, utan
helt enkelt en stat med huvudsakligen muslimsk befolkning. Bosnien sågs av
serbnationalisterna som det första steget i islamiseringen av Europa. I upptrappningen inför kriget tillspetsades retoriken ytterligare, och serbnationalisterna använde sig av kraftfulla symboler för muslimernas påstådda ondska
och annorlunda sinnelag och livsstil. I skrämselpropagandan ingick påståendet
att muslimer var födda till slaktare, och ett bevis för detta fanns, ansåg man, i
halal-slaktens grymhet. Även förbudet mot att äta fläskkött blev till en symbol för muslimernas annorlunda väsen.35 Också idag används förbudet som
en symbol för att muslimerna är annorlunda, och som ett sätt att hota eller
håna muslimer. Ett exempel på nutida ”grisretorik” är till exempel Bolog
nas antimoskékampanj från 2007 då Roberto Calderoli, före detta minister i
Berlusconis regering, föreslog att man skulle anordna en ”grisdag mot islam”,
med en tävlingen om den vackraste grisen. Vinnargrisen skulle sedan ställas ut
på platsen för moskén.36 Ett annat exempel är den franska ”Svinparaden” som
anordnades av Bloc Identitaire i Lyon och som Tommy Robinson och andra
ur English Defence League deltog i.37 Ibland kritiseras också den islamska
halalslakten och man menar att djuren utsätts för en grym behandling under
slaktproceduren. Men det är inte någon genuin omsorg om djurens rätt som de
antimuslimska grupperingarna uppvisar. Halalslakten lyfts fram som en symbol för att peka på en skillnad mellan vi och dem, och någon mer avancerad
diskussion om slakt och djurskydd i allmänhet förs inte.
I det tidiga 1990-talets Serbien hade diskursen kring muslimer helt klart en
rasistisk komponent. Muslimer beskrevs som genetiskt underlägsna, av ”ökenursprung” och produkter av en ”soldatgen”, ett tydligt tecken på ockupationen
av Europa som inleddes med Ottomanska riket och som fortsatt i nutid. Serberna däremot sågs som ett starkt folk, en ”rotnation”. Biljana Plavsic, biolog,
senare president i Republiken Srbska och dömd krigsförbrytare menade att
muslimerna främst var ett ”genetiskt deformerat material” som hade kon33 Malm, 2009. s. 442-443.
34 Malm, 2009 s. 478.
35 Malm, 2009, s. 472 och 521-523.
36 Revisiting Lepanto: The Political mobilization against Islam in contemporary Western Europé, Betz,
Hans-Georg and Meret, Susi, Patterns of Prejudice, 43, 2009.
37 http://www.marchedescochons.com/, last 25.10.2011.
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verterat till islam under den ottomanska perioden.38 I retoriken användes även
demografiska argument: muslimerna födde för många barn som skulle komma
att överta Europa. Därför var de icke-muslimska kvinnorna särskilt hotade
av islamisterna, vars mål var att förslava och våldta dem, menade man. Detta
var paradoxalt nog även logiken bakom serbnationalisternas våldtäktsläger
för muslimska kvinnor. Enligt serbnationalisterna ärvdes ras på fädernet, och
hädanefter skulle de muslimska kvinnorna endast föda serbiska barn.39

Inspiration för counterjihadrörelsen idag
Bat Ye’or inspirerades av händelserna på Balkan under 1990-talets början.
Hon har beskrivit Bosnienkriget som ”ett befrielsekrig för kristna dhimmier”
mot islamiseringens förtrupper.40 I ett tal inför International Strategic Studies Association 1995 argumenterar hon för att serberna har förslavats i dhimmiskap.41 Under titeln ”Myths and politics: The Tolerant Pluralistic Islamic
Society: Origin of a Myth”, beskriver Ye’or hur tidigare rika, inhemska kristna
civilisationer har blivit till små, utspridda och utdöende minoriteter. Denna
”islamiseringsprocess” kallar Ye’or för dhimmiskap, och menar att serberna
slåss för att befria sig från.42
Ännu idag ser personer inom counterjihadmiljön Bosnien som ett exempel
på hur illa det kan gå – inte för muslimer men för de länder som inte ser upp
för ”det gröna hotet” från islam. Författaren Mark Steyn använder i sin bok
America Alone från 2006 Bosnien som ett exempel på faran med en demografisk obalans. Han pekar på att det var den ökade andelen bosniska muslimer
i förhållande till bosniska serber som kom att leda fram till den värsta slakten av människor i Europa sedan andra världskriget. Under de trettio år som
föregick massakern minskade serbernas andel av befolkningen från 43 procent
till 31 procent medan muslimernas ökade från 26 till 44 procent, enligt Mark
Steyn. I ett demokratiskt tidevarv, säger Steyn, kan man inte lura demografin –
förutom genom inbördeskrig. ”Detta förstod serberna: om du inte kan föröka
dig snabbare än fienden – döda dem”. Europas problem är enligt Steyn att
hela Europa nu har samma demografiska profil som Bosnien – alltså kommer
Europa också att kollapsa.43
Även om Steyn inte på något sätt förespråkar folkmord, visar hans resonemang på ett tänkt samband som ofta förekommer i counterjihadrörelsens
idévärld: ju fler muslimer, desto mer krig och konflikt. På Gates of Vienna, en
av de mest lästa counterjihadbloggarna, går bloggaren Edward May ett steg
längre och menar att sanningen om Srebrenica inte tillåts komma fram:
One of the most important things that we Counterjihad information warriors can do is to debunk the myth of the genocidal Serbs by pounding home
the truth about the Balkans as often as we can. […] And Srebrenica is not
the only piece of disinformation – another example is the ‘concentration
camp’ hoax, whose debunking gained virtually no media attention.44
38 Sells, Michael A, Draft: Breivik, Trifkovic and Bat Ye’or, Part 1, July 2011 s. 7 samt Malm, 2009 s. 485.
39 Malm, 2009, s. 490-491.
40 Malm citerar Carr, Matt, You are now entering Eurabia, Race & Class, vol. 48, no. 1, 2006
41 Bat Ye’or, Myths and politics – The tolerant pluralistic Islamic society: Origin of a Myth, Dinner Address,
31.8.1995, At the International Strategic Studies Association Symposium on the Balkan War/The Lord Byron Foundation.
42 Bat Ye’or, 1995.
43 Steyn, Mark, America Alone: The End of the World as We Know It, Regnery Publishing, 2006, s. 5.
44 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/08/persistent-myth-of-srebrenica.html, läst 27.10.2011.
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Också den antimuslimska amerikanska bloggaren Pamela Geller ifrågasätter
folkmordet på Balkan. Den 4 juni 2011 skriver hon på sin blogg Atlas Shrugs:
The international community jumped to manufacture a ‘genocide’ of a couple
of hundred people, when real genocides like the millions of Armenians, Greeks
and Assyrians by the muslims are systematically ignored, demied (sic.).45
Även bloggaren Robert Spencer på Jihad Watch har antytt att allt inte är som
det ser ut gällande Srebrenica.
Srdja Trifkovic fungerar som en betydelsefull länk mellan rädslan för, och
folkmordet på, de bosniska muslimerna och dagens antimuslimska rörelse.
Trfikovic deltar tillsammans med Bat Ye’or, Robert Spencer och Walid Shoebat i filmen What the West Needs to Know från 2006.46 2007 publicerade Trifkovic en artikel där han förutspår USAs undergång genom den befolkningsök
ning (den demografiska bomben) som leder till att muslimerna får övertag.
Trifkovic beskriver alla muslimer som ”faktiska eller potentiella jihadister” och
menar att den regerande ”kulturmarxistiska” klassen ser folkens förnekande
av sin historia och kulturella identitet som ett medel för att förverkliga sitt
”revolutionära projekt”.47 Vid andra tillfällen har han förnekat att massakern
i Srebrenica skulle ha ägt rum, och hävdat att Balkans muslimer är anhängare
till Bin Laden.48
Trifkovic har själv kopplingar till 1990-talets serbiska nationaliströrelse. Han
var mellan 1993 och 1995 rådgivare49 – och enligt egen utsago – någon slags
inofficiell talesperson för Republika Srbska.50 Trifkovic mötte personligen
Karadzic medan massakern i Srebrenica pågick, men förnekar att han skulle
ha känt till vad som hände.51 Ett forum för spridandet av Trifkovics idéer i
form av böcker och artiklar är The Lord Byron Foundation for Balkan Studies, ett forskningscenter för Balkanstudier, döpt efter ”poeten som gav sitt liv i
kampen mot muslimskt styre”. Bland annat granskar forskningscentret Srebrenica ur ett historierevisionistiskt perspektiv.52
Sammanfattningsvis har antimuslimska idéer bevisligen lett till ett folkmord.
Även om offren för de serbnationalistiska förbanden också tillhörde andra
religioner, föregicks kriget av en upptrappning av den antimuslimska retoriken
och etnisk polarisering. Mycket av våldet riktades mot muslimer, vilket tydligt
visas av andelen döda muslimer under konflikten, och de systematiska våldtäkterna mot muslimska kvinnor. Retoriken bland radikala serbnationalister underminerade muslimernas ställning och porträtterade dem som fienden. Och
det är inte bara så att retoriken idag är snarlik de bilder som frammanades av
radikala serbnationalister i det sönderfallande Jugoslavien i början av 1990-talet. Samma personer som då var centrala för den antimuslimska idéproduktionen är idag centrala ideologer för den antimuslimska rörelsen i USA och
Europa.
45 http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2011/06/mladics-record-distorted.html,läst
18.2.2012.
46 http://video.google.com/videoplay?docid=-871902797772997781, 15.9.2011
47 Trifkovic, Srdja, Half a billion ”americans”?, 31.8.2007, Chronicles: A magazine of American Culture
48 Sells, 2011
49 Sells, 2011, se även vittnesmål 4 september 2008 för Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag,
http://www.icty.org/x/cases/popovic/trans/en/080904ED.htm, hämtad 30.11.2011
50 Republika Srbska är den ena av Bosnien och Hercegovinas två entiteter, den andra är Federationen Bosnien och Hercegovina.
51 Sells, 2011
52 http://www.balkanstudies.org/about-us-disclaimer, hämtad, 27.9.2011, http://www.balkanstudies.org/
articles/deconstruction-virtual-genocide, 26.2.2011, hämtad 27.9.2011
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Hur fungerar
counterjihadrörelsen?
Counterjihadrörelsen är framför allt ett internetfenomen och det är svårt att
veta hur många personer som är aktiva. Trots det kan man beskriva counterjihadrörelsen som just en rörelse då den samlas kring en gemensam diskurs och
en gemensam världsbild. Då aktivisterna finns spridda över hela världen kan
man se rörelsen som internationell.
I counterjihadmanifestet som publicerades på Gates of Vienna i november
2009 beskrivs counterjihadrörelsen av Edward May som ”ett löst sammansatt
internationellt sällskap av likasinnade individer och privata organisationer”
som delar vissa gemensamma mål, och ”som visar ett starkt engagemang för
västerlandets humana och demokratiska värden”. 53 Dessa mål är:
1		Att motarbeta ytterligare islamisering av de västerländska länderna genom
att stoppa den muslimska invandringen, och genom att inte anpassa oss till
islam på allmänna platser och institutioner, samt förbjuda det påträngande
offentliga utövandet av islam.
2		Att se till att islam stannar inom gränserna för de existerande muslimska nationerna, deportera alla kriminella muslimer och de som är oförmögna eller
ovilliga att totalt assimilera sig i de länder de invandrat till.
3 		Att stoppa allt bistånd eller andra former av bidrag till de muslimska nationernas ekonomi.
Enligt Edward May ska counterjihadrörelsen uppnå dessa tre mål genom att
göra sig av med den rådande mångkulturalistiska ideologin. Ett fjärde mål för
rörelsen är ”att utveckla ett nätverk på gräsrotsnivå med syfte att ersätta den
existerande politiska klassen i våra länder och att eliminera den härskande
mulitkulturella ideologin”.54
May menar att det effektivaste sättet att organisera ett counterjihadnätverk är att sätta upp ett decentraliserat, icke-hierarkiskt nätverk. En sådan
”paraplyorganisation”55 ska enligt May fungera som en kontakt mellan olika
aktivistgrupper och enskilda aktivister, samt göra dem medvetna om varandra. På så sätt kan man lansera samma aktiviteter i olika länder samtidigt, och
sprida information snabbt. Att nätverket är decentraliserat är också en garanti
för att infiltration och sabotage inte kan nå särskilt långt in i rörelsen, menar
han. Säkerhet kommer enligt May att bli ännu viktigare i framtiden.56
Counterjihadrörelsen har, från att vara ett löst sammansatt nätverk av bloggare, börjat anordna fysiska möten och demonstrationer. Aktivismen inom
rörelsen tar sig olika uttryck. Förutom möten som anordnats i Europa årligen
sedan 2007, uppmanar counterjihadrörelsen sina aktivister bland annat till
att skriva brev till politiker eller genomföra anti-moskékampanjer. De flesta
53 http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/11/counterjihad-manifesto.html, 20.11.2009, Läst 17.10.2011,
(vår översättning)
54 Ibid.
55 Den engelska termen som Edward May använder är ”distributed network”.
56 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/05/distributed-emergence-networking.html, 08052008, läst
14.3.2012.
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aktivisterna är privatpersoner men även politiska partier driver frågor baserat
på counterjihadretorik.

Internationella counterjihadmöten
Sedan 2007 har årliga counterjihadmöten organiserats. Idén till det första
fysiska mötet föddes, enligt aktivisterna själva, vid ett onlinemöte för counterjihadnätverket Center for Vigilant Freedom, som senare kom att uppgå
i International Civil Liberties Alliance. På onlinemötet uttryckte de danska
deltagarna missnöje över att man i counterjihadsfären bara pratade men att de
engelska deltagarna tydligen hade goda erfarenheter av aktivism. För att lära
sig av dessa goda erfarenheter av aktivism ville man mötas på riktigt.57
Det första counterjihad-mötet ordnades i Köpenhamn i april 2007 under
rubriken ”The UK and Scandinavia Counterjihad Summit”. Organisatörer för
mötet var bloggaren Edward May, den danske aktivisten Anders Gravers Pedersen och den danske bloggaren Exile. Bland deltagarna fanns den norske bloggaren Peder Jensen, känd som Fjordman, representanter från USA och Europa,
samt vad Edward May kallar ”medlemmar av en svensk politisk grupp”.58 Om
May med detta avsåg representanter från Sverigedemokraterna är oklart. Tre
personer från Sverige deltog, Ted Ekeroth, pseudonymerna Fröken Sverige och
Reinhard. Jesus Alcala hävdar i en artikel i Svenska Dagbladet att Ted Ekeroth
som närvarade vid mötet var där i egenskap av Sverigedemokrat. Ted Ekeroth
hävdar i ett genmäle till Jesus Alcala i Svenska Dagbladet att han deltog som
privatperson.59
Redan i oktober samma år möttes counterjihadrörelsen i Bryssel igen vid ett
möte som det internationella nätverket International Civil Liberties Alliance
anordnade. Detta möte tycks ha varit mer påkostat: Bat Ye’or och David Littman var huvudtalare och rapporter som beskrev situationen i flera europeiska
länder presenterades av deltagarna. Vid detta möte deltog även flera representanter för partier runt om i Europa: Gerard Batten från brittiska EU-kritiska
UK Independence Party, Filip Dewinter från belgiska främlingsfientliga partiet
Vlaams Belang, sverigedemokraten Ted Ekeroth samt Arieh Eldad, medlem
i israeliska parlamentet Knesset för partiet Hatikva.60 Även två inflytelserika
amerikanska counterjihadaktivister, författaren Robert Spencer och bloggaren
Pamela Geller närvarade. Övriga personer som haft betydelse för counterjihadrörelsen fortsättingsvis, är Stefan Herre från den tyska bloggen Politically
Incorrect, före detta muslimen Sam Solomon, danska journalisten Lars Hedegaard, nederländska professorn Hans Jansen, österrikiska lärarinnan och
counterjihadaktivisten Elisabeth Sabaditsch-Wolff samt norske författaren och
journalisten Jens Anfindsen.
Det tredje mötet som hölls i Wien 2008 arrangerades under mottot: Defending Civil Liberties in Europe. Där deltog den före detta rådgivaren för Republika Srbska, Srdja Trifkovic som huvudtalare. Bland de amerikanska gästerna
57 http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html, 14.4.2007,
hämtad 16.11.2011
58 http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html, 14.4.2007,
hämtad 18.10.2011.
59 Den antimuslimska miljön: Idéerna, profilerna och begreppen, Fokusrapport 2011:1, Expo Research..
Alcalas artikel : http://www.svd.se/kultur/hatet-kanner-inga-granser_6364558.svd och Ekeroths genmäle:
http://www.svd.se/kultur/ekeroth-svarar-alcala-jag-deltog-som-privatperson_6393151.svd#article-comments
60 http://counterjihadeuropa.wordpress.com/conferences/counterjihad-brussels-2007/, hämtad 26.9.2011
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märks Steve Merley från the Nine/Eleven Finding Answers Foundation, vars
syfte är att förhindra terroristdåd genom att avslöja terrorister.61 Totalt deltog
representanter från 16 länder.
Trifkovic deltog också vid det fjärde mötet 2009 i Köpenhamn och vid
samma möte deltog sverigedemokraten Kent Ekeroth.62 Vid 2010 års counter
jihadmöte som hölls i Zürich hade deltagarlistan utökats med representanter
för främlingsfientliga Schweiziska Folkpartiet, den brittiska organisationen
English Defence League, EDL, och det italienska främlingsfientliga partiet
Lega Nord, enligt Edward May.63
Counterjihadmötena verkar ha varit mer eller mindre formaliserade genom
åren. Ibland, som i Bryssel 2007, har man presenterat rapporter om islamiseringen i respektive land. Ibland har fokus legat på nätverkande och erfarenhets
utbyte. 2009 i Köpenhamn var målet med mötet att ”stärka, utöka och för
djupa de existerande nätverken av antijihadaktivister och bloggare”.64 Det har
också hållits workshopar i olika metoder att bekämpa islamiseringen. I Zürich
hölls bland annat en workshop om hur man utformat counterjihadaktvismen
i Frankrike. Där tillåts inte regeringen att ingripa i religionsfrågor på grund
av den franska principen om sekularism, laïcité, och därför har islam angripits
genom att hänvisa till sharia-lagen som en rättsprincip.65 I Wien 2008 diskuterades hur aktivisterna genom lagförslag och lobbying kan påverka politiska partier, och mötet diskuterade också möjligheterna att ekonomiskt stötta
nya partier.66
Resultat och rapporter från mötena har presenterats på olika bloggar. Bland
de bloggare som deltagit flitigast finns KGS, eller Kenneth Sikorski från
Tundra Tabloids, Aeneas67 och Gaia från Storbritannien, International Civil
Liberties Alliance (ICLA), representanter från hemsidan EuropeNews, samt
ett flertal danska bloggare och Gates of Viennas Edward May, som rapporterat
från samtliga möten. Hittills har deltagarna främst jobbat med att skapa samt
stärka nätverket och sprida sina idéer mellan länder.
Vid det senaste counterjihadmötet i London hösten 2011 deltog representanter för rörelsen från Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, Italien, Norge, Sverige, Storbritannien och USA. Fokus låg på
situationen i Storbritannien.68 Personer från ICLA närvarade, bland dem Paul
Weston, numera ledare för British Freedom Party, men också Elisabeth Sabaditsch-Wolff. Mötets betydelse underströks av att flera centrala EDL-ledare:
Stephen Yaxley-Lennon som även går under namnet Tommy Robinson samt
Kevin Carroll och Jack Smith, deltog. Enligt Edward May möttes för första
gången ett tvärsnitt av den europeiska counterjihadrörelsen.69 Representanterna från EDL berättade om svårigheterna med att verka i Storbritannien och
avslöjade planer på en framtida demonstration i Afghanistan. Även potentialen
61 http://missioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/, hämtad 26.9.2011.
62 http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/05/slouching-towards-copenhagen.html, 23.5.2009, läst
23.9.2011.
63 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/06/slouching-towards-zurich.html, 23.5.2011, läst 30.11.2011.
64 http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/05/slouching-towards-copenhagen.html,23.5.2009, läst
23.9.2011.
65 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/06/slouching-towards-zurich.html, 16.6.2010, läst 23.9.2011
66 Archer, Toby, Countering the Counter-jihad, RUSI Homeland Security & Resilience Monitor, Vol. 7 No. 7,
September 2008
67 Bloggaren Aeneas Lavinium har identifierats som den brittiske aktivisten Chris Knowles (Searchlight,
The international anti-muslim network, David Williams, augusti 2011.
68 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/09/counterjihad-london-2011.html, 25.9.2011, läst 26.9.2011.
69 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/10/slouching-towards-london.html, 2.10.2011, läst 5.10.2011.
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för ett nytt brittiskt parti diskuterades. På söndagen medverkade även medlemmar från British Freedom Party och UK Independence Party. Enligt British
Freedom Party deltog partirepresentanterna Peter Mullins, Lee Barnes, Simon
Bennett och George Whale efter att de hade fått en formell inbjudan.70 I slutet
av november stod det klart att English Defence League och British Freedom
Party kommer att samarbeta tätare i framtiden. Kanske är detta ett tecken på
att de mer moderata islamkritikerna har lämnat counterjihadrörelsen, och att
man nu har slagit in på en mer hårdför linje. Det är i alla fall ett tecken på att
counterjihadaktivisterna har som mål att agera också genom politiska partier.
Counterjihadrörelsen lyfter fram att man uteslutande slåss med ord. English
Defence Leagues deltagande på mötet 2011 kan tyda på att man börjar försöka
skapa en mer utåtriktad verksamhet där man mobiliserar deltagare till demonstrationer för att väcka uppmärksamhet.

Partipolitik och arvet från nazismen:
Counterjihadrörelsens kontakter med europeiska partier
De politiska partiernas deltagande har varit en viktig fråga inom counterjihadrörelsen. Partier med nazistiska tendenser är otänkbara. Rörelsen har också
som krav att partierna är pro-Israeliska. I slutet av 2007 drabbades rörelsen av
avhopp på grund av meningsskiljaktligheter mellan viktiga bloggare om vilka
partier som skulle vara välkomna inom rörelsen. Konflikten gällde om partier
som tidigare varit antisemitiska skulle tillåtas att delta och på vilka villkor.
Enligt forskaren Toby Archer finns det viktiga skillnader mellan den nord
amerikanska counterjihadrörelsen och den europeiska, även om de länge varit
sammanlänkade. Archer beskriver counterjihadrörelsen i USA som ett resultat
av 9/11, och att fokus legat på kriget mot terrorismen snarare än på den muslimska befolkningen i USA. I Europa har rörelsen snarare sett invandringen
från de muslimska länderna som problemet, eftersom man ser alla muslimer
som potentiella terrorister och att den muslimska kulturen skiljer sig för
mycket från den europeiska.71 Counterjihadrörelsens anhängare i såväl USA
som Europa beskyller de ledande politikerna för att ha ”sålt ut” Europa, och
har också enligt Archer, gett de populistiska högerpartierna en ny, mer acceptabel och politiskt gångbar agenda, där de istället för att tala om ras talar
om kultur. Men partiernas deltagande i counterjihadsammanhang leder också
till problem: de europeiska populistiska partiernas historia är inte fläckfri,
och antisemitiska tendenser är inte populärt i den pro-israeliska counterjihadrörelsens kärna. Där beskriver sig många i likhet med den tyska nyhetssajten
PI-News, som är en del av counterjihadnätverket på internet, som ”proamerikanska – proisraeliska”.
Därför var en schism inom counterjihadrörelsen att vänta. I samband med
mötet i Bryssel 2007 uppstod en kontrovers. Rörelsens amerikanske nestor,
jazzmusikern och webbdesignern Charles Johnson, som sedan 2001 drivit
bloggen Little Green Footballs gick till angrepp mot deltagarna för att de hade
allierat sig med fel människor, nämligen Sverigedemokraterna och belgiska
Vlaams Belang, vilka han menade hade kopplingar till naziströrelsen.72 Han
har även kallat de amerikanska bloggarna och aktivisterna Pamela Geller och
70 http://britishfreedom.org/british-freedom-representatives-attend-international-counterjihad-meeting/,
27.9.2011, last 5.10.2011.
71 ”Diffus rörelse med muslimer som hatobjekt”, Toby Archer, Svenska Dagbladet, 3.8.2011.
72 http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=27674_About_Vlaams_Belang_and_Sweden_
Democrats&only Läst 4 april 2012.
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Demonstration i tyska staden Duisburg mot islamisering och för ett förbud av minareter organiserad av Pro-NRW. Foto: Roland Geisheimer/attenzione.

Robert Spencer för hatbloggare. Enligt huvudpersonerna bakom Gates of Vienna skadade Johnsons utspel allvarligt den amerikanska bilden av den europeiska counterjihadrörelsen.73
2008 förklarade Edward May varför Österrikiska Frihetspartiet, Front National och bulgariska Ataka inte blev inbjudna till counterjihadkonferensen
2007. May menade att inget av dessa partier är öppet pro-israeliska, att de
historiskt inte har motsatt sig antisemitism och förintelseförnekande och att de
inte heller har en historia av anti-islamisering.74 Det har däremot, enligt May,
Vlaams Belang och Sverigedemokraterna och därför var de inbjudna. Men han
antyder att man inte helt gillar att Vlaams Belang allierat sig med Österrikiska
Frihetspartiet, Front National och Ataka i ett nytt pan-europeiskt parti – det
numera insomnade ”Identitet, tradition och självständighet”.
Samtidigt, i början av år 2008, rasade debatten på JihadWatch, en av de sidor
som attackerades av Johnson. Robert Spencer menade att Vlaams Belang inte
tydligt hade markerat sitt avståndstagande från British National Party (BNP),
eftersom de tillsammans hade deltagit på ett evenemang för ”Städer mot
islamisering”. Spencer menar att BNP:s rasistiska idéer inte är användbara i
kampen mot det globala jihad. Även om det är positivt att Vlaams Belang och
Sverigedemokraterna vill delta i counterjihadsammanhang bör man behandla
dem med försiktighet och avvakta för att se om de verkligen har tagit avstånd
från sitt förflutna, skriver Spencer.75
Det är med andra ord svårt för ett parti att verkligen bevisa att man är pro-israelitiskt och inte bara vänder kappan efter vinden, för att få hamna i counterjihadrörelsens finrum. Trots detta finns ingen större enhetlighet. Nätverket är
odefinierat, löst sammansatt och man vet inte vem som dyker upp i ytterkanten. Idag tycks många partier vara accepterade: Sverigedemokraterna, Vlaams
Belang, Lega Nord och Schweiziska folkpartiet. I skrivande stund tycks ännu
ett parti välkomnas i counterjihadkretsar. Den 10 november 2011 meddelade
73 http://washingtonindependent.com/39629/civil-war-raging-in-right-wing-blogosphere, 21.4.2009, läst
25.10.2011.
74 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/01/about-patriotic-party.html, 25.1.2008, läst.25.10.2011.
75 http://www.jihadwatch.org/2008/01/vlaams-belang-allies-with-british-national-party.html, 20.1.2008,
läst 26.10.2011.
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British Freedom Party att Paul Weston tar över ordförandeskapet för partiet.
Weston har publicerat artiklar på Gates of Vienna och varit aktiv på counterjihadmötena. Enligt partiets pressmeddelande vill man vara ett parti som talar
öppet om hotet från islam. British Freedom Party skriver att det finns behov
av ett parti som försvarar landet från islam men som inte har ett problematiskt
förflutet, som British National Party.76 Representanter för British Freedom
Party deltog i counterjihadmötet i London i september 2011.

Internationella forum och kampanjer
Vid sidan om counterjihadmötena och de organisationer och partier som
deltar på dem förekommer andra organisationer och nätverk på internationell
nivå, där counterjihadidéer sprids. Där får centrala personer inom counterjihadrörelsen tillfälle att driva sin agenda. Här presenteras några av dem.
International Civil Liberties Alliance är ett internationellt nätverk som säger
sig förespråka yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. De har länge varit
med och organiserat counterjihadmöten och flera av deras medlemmar deltar
regelbundet på konferenser som rör islam och mänskliga rättigheter. På deras
hemsida sprids information om islam, korancitat med
mera i syfte att visa att
77
islam inte är förenligt med västerländsk demokrati. De länkar även till antimuslimska bloggare i olika länder. Gruppen har också kontakter med English
Defence League och Tea Party-rörelsen i USA.78 International Civil Liberties
Alliance har även deltagit i möten för frivilligorganisationer vid Organization
for Security and Co-operation in Europe (OSCE) där deras delegater anklagats
för ”hate speech”.79 De har även kritiserats för att ha spridit Sam Solomons
”Proposed Charter for Muslim Understanding”, en text som uppmanar muslimer att ta avstånd från delar av Koranen.80
Vissa av organisationerna och grupperna ser vid första anblicken ut att vara
samarbetsprojekt med undergrupper i många länder. Men när man tittar efter
noggrannare är det bara ett fåtal personer som driver flera internetsidor och
facebookgrupper, och antalet egentliga sympatisörer är troligtvis mycket färre
än vad internetfasaden ger intryck av. Ett sådant exempel är Stop Islamisation
of Europe (SIOE)-grupperna och deras facebooksidor.
Stop Islamisation of Europe är en ”aktionsgrupp […] för att förebygga och
omvända implementeringen av sharialag i Europa”. Enligt organisationens
hemsida har muslimerna många allierade i Europa och muslimska ledare
utnyttjar den västerländska toleransen för att etablera ”islams intolerans”.81
Ledare för SIOE är Anders Gravers Pedersen tillsammans med Stephen Gash
som tidigare varit medlem i English Democrats Party.82 SIOE har en mängd
undergrupper på Facebook, men de administreras av samma personer i de
allra flesta fallen. Grupperna verkar inte vara särskilt aktiva förutom SIOE
Poland, och SIOE Norway. SIOE:s nära samarbete med Stop the Islamisation
76 British Freedom Party Press Release, 10.11.2011, http://britishfreedom.org/press-release/.
77 http://www.libertiesalliance.org/ Läst 4 april 2012.
78 http://www.guardian.co.uk/uk/2010/oct/10/english-defence-league-tea-party, 10.10.2010, last 26.9.2011,
79 http://www.libertiesalliance.org/2009/11/06/proposed-charter-of-muslim-understanding-under-fire-atosce-meeting-in-vienna/, 6.11.2009, läst 26.9.2011.
80 http://counterjihadeuropa.wordpress.com/charters/the-proposed-charter-of-muslim-understanding/
81 http://sioeeu.wordpress.com/about/, läst 26.9.2011.
82 The international anti-muslim network, David Williams, Searchlight, augusti 2011.
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of America verkar vara begränsat till kretsen kring Anders Gravers Pedersen.
Anders Gravers driver också Stop Islamisation of Denmark (SIAD) som var
en föregångare till SIOE. SIOE bildades av medlemmar ur SIAD och engelska
aktivister.
I januari 2012 bildades Stop Islamization of Nations, eller SION. Organisationen är ytterligare ett försök att få till ett transatlantiskt samarbete. Två av
den antimuslimska miljöns främsta profiler i USA, Pamela Geller och Robert
Spencer, leder organisationen som är ett samarbete mellan Stop Islamization of Europe, SIOE och Stop Islamization of America, SIOA. SIOE:s ledare,
dansken Anders Gravers, sitter med i styrelsen. Organisationen säger att den
ska upplysa om ”islamiseringen” av västvärlden, och att den kommer att publicera namn på politiker, akademiker, journalister och artister som ”främjar
islamiseringen”.83
Vissa projekt har syftat till att öka kontaktytorna mellan den europeiska och
den amerikanska grenen av counterjihadrörelsen. Senast har den nederländske politikern Geert Wilders annonserat att han vill starta ett nätverk med ett
sådant syfte under rubriken International Freedom Alliance, men inte mycket
verkar ha åstadkommits. European Freedom Alliance var ett europeiskt projekt
från American Freedom Alliances sida. American Freedom Alliances beskriver
sig som en ”opolitisk … rörelse som förespråkar, försvarar och upprätthåller
västerländska värden och idéer.” Ett av dess huvudområden är ”den islamska
penetrationen av Europa”. En central person är advokaten och journalisten
Avi Davis, men även här dyker Robert Spencer upp, och Bat Ye’or anlitas som
talare.84 Ett annat försök att förena rörelsen i Europa och USA planerades
sommaren 2011. Stop the Islamisation of America och Stop the Islamisation of
Europe ville anordna en gemensam konferens och demonstration, i Strasbourg
den 2 juli 2011 för att diskutera ”muslimsk överhöghet”.85 Planerade deltagare
var Pamela Geller, Robert Spencer, Anders Gravers samt Conny Meier från
Pax Europa, Roberta Moore från EDLs judiska avdelning och Pavel Chernev,
bulgarisk politiker.86 Den nya filmen ”The Ground Zero Mosque: Second
Wave of the 9/11 Attacks” skulle också ha europapremiär. Men konferensen
ställdes in, då polisen, enligt Pamela Geller, inte kunde garantera deltagarnas
säkerhet.87
Organisationen European Freedom Initiative kan främst kallas för ett nätverk
av nätverk.88 Medlemmar är Stop Islamisation Of Europe, International
Civil Liberties Alliance, BPE/Pax Europa, sajten Politically Incorrect, de olika
ländernas Defence Leagues, SITA (Sensibilisation à l’Islam Tous Azimuts)
Frankrike, Mission Europa-Netzwerk Karl Martell, och Una Via Per Oriana. Hemsidan för European Freedom Initiative fungerar som en nyhetssajt
som förmedlar andra sidors nyheter. Enligt deras facebooksida vill de vara en
hemsida för alla counterjihadnyheter.89 European Freedom Initiative har även
83 http://expo.se/2012/ny-antimuslimsk-organisation-bildad_4689.html, EXPO 19.1.2012, läst 1.3.2012.
84 http://www.americanfreedomalliance.org/AboutUs-Mission.aspx, hämtad 7.10.2011.
85 http://sioeeu.wordpress.com/2011/06/, 28.6.2011, läst 26.9.2011, http://atlasshrugs2000.typepad.com/
atlas_shrugs/2011/06/united-we-stand-.html, 21.6.2011, läst 26.9.2011.
86 http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2011/06/united-we-stand-.html, 21.6.2011, läst
26.9.2011.
87 http://sioeeu.wordpress.com/2011/06/, 28.6.2011, läst 26.9.2011.
88 European Freedom Initiative, http://www.european-freedom-initiative.org/, läst 6.10.2011.
89 https://www.facebook.com/pages/European-Freedom-Initiative-New/169390529798549?sk=info läst
10.4.2012.
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Anders Gravers från organisationen Stop Islamization of Denmark. Foto: David Lagerlöf/Expo.

varit med och organiserat demonstrationer, som den i Amsterdam 30 oktober
2010 till försvar för yttrandefriheten.90
Det finns också exempel på att andra internationella organisationer fungerar
som plattform för counterjihadrörelsen, kanske på grund av bristande omdöme
eller okunskap snarare än deras engagemang i kampen mot den så kallade
islamiseringen. 2005 anordnade International Humanist and Ethical Union91
(där Förbundet Humanisterna92 är medlemsorganisation), i samarbete med
Association for World Education och Association of World Citizens, en konferens i anslutning till FNs kommission för mänskliga rättigheters sextioförsta
session. Konferensens rubrik var ”Jihads offer: muslimer, dhimmis, hädare och
kvinnor”. Bland talarna fanns Hans (Johannes) Jansen, professor vid Universitetet i Utrecht som även deltog vid Counterjihadkonferensen i Bryssel 2007
och som prisas av Edward May på Gates of Vienna, Bat Ye’or/Giséle Littman,
Ayaan Hirsi Ali och amerikanska counterjihadprofiler som David Littman93,
Walid Phares (professor vid Florida Atlantic University) och Ibn Warraq.94

Samarbeten mellan antimuslimska partier
Det finns också grupper som samverkar genom partipolitiska samarbetsprojekt, både i och utanför Europaparlamentet. Vissa av partierna är aktiva i counterjihadrörelsen, andra inte, men de förenas under en counterjihad-agenda, där
man uttrycker stöd för Israel och undviker antisemitism.
90 http://www.libertiesalliance.org/2010/11/06/european-freedom-initiative-amsterdam-rally-for-freeexpression-video-overview/.
91 IHEU är en union för ateistiska, sekulära och humanistiska förbund runtom i världen. http://www.iheu.
org/.
92 Förbundet Humanisterna hette ursprungligen Human-Etiska Förbundet. Enligt deras hemsida ska
”Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar
efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.”
http://www.humanisterna.se/ läst 18.3. 2012.
93Under flera år företrädde David Littman, Giséle Littmans make, organisationen Association for World
Education vid United Nations Human Right Council (UNHCR) i Geneve, Schweiz.
94 Victims of Jihad Conference Programme, http://www.iheu.org/node/1547, 21.6.2005 hämtad 19.10.2011
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European Alliance For Freedom är ett paneuropeiskt parti bildat i slutet av
2010. Enligt partiets hemsida förenas man i sin strävan efter ”nationell frihet och demokrati i motsats till centraliserad övernationell kontroll” snarare
än politiska ideologier. Men i själva verket kommer alla medlemmar från
olika konservativa partier, flera av dem med en antimuslimsk agenda.95 Bland
medlemmarna finns Godfrey Bloom från UK Independence Party, Philip
Clayes från Vlaams Belang, Franz Obermayr från Freiheitliche Partei Österreichs, sverigedemokraten Kent Ekeroth och medlemmar från litauiska Order
and Justice. Partiet är delvis finansierat av Europeiska Unionen.96
I december 2010 besökte en delegation av representanter för antimuslimska
partier Israel. I besöket deltog bland andra Hans-Christian Strache från Österrikiska Frihetspartiet, Filip Dewinter från Vlaams Belang, Renée Stadkewitz
från tyska Die Freiheit och Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna.97Även
Paul Weston, sedan november 2011 partiledare för British Freedom Party, deltog i besöket, enligt egen utsago på sajten Gates of Vienna.98 Även aktivisten
Elisabeth Saabaditsch-Wolff deltog.99 Gruppen besökte det israeliska parlamentet Knesset och mötte judiska bosättare.100 Enligt Der Spiegel var gruppens
kontakt Ariel Shomer, chef för före detta president Ezer Weizmans regering.101
Delegationen producerade också en så kallad ”Jerusalemdeklaration” där man
beskriver sig som demokratins försvarare mot det världsomspännande hotet
från islam. Ayoub Kara, vice minister i Benjamin Netanyahus regering och
medlem i partiet Likud besökte senare Österrike och Hans-Christian Strache.
Detta ledde till kritik från bland annat representanter för Österrikes judiska
samfund, som ansåg att det var problematiskt att Ayoub Kara samarbetade
med ett antisemitiskt parti som den judiska församlingen kämpat mot länge.102
Steden tegen islamisering/Cities Against Islamisation är en kampanjorganisation/koalition av österrikiska Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Vlaams
Belang och franska Alsace d’abord. Gruppen samlades i Antwerpen 2008, i
en demonstration för att uppmana städer att skriva under ”ett kontrakt mot
islamiseringen”.103 Högerpopulister från Tyskland, Belgien, Danmark, Italien,
Spanien och Österrike deltog. Bland talarna fanns bland annat Filip Dewinter
från Vlaams Belang och ledaren för FPÖ, Heinz-Christian Strache.104 Organisationen verkar framför allt vara ett forum för Vlaams Belang.

Antimuslimska aktivister till yttrandefrihetens försvar
Den 30 september 2005 publicerade den danska tidningen Jyllandsposten en
rad karikatyrteckningar föreställande Profeten Muhammed. Vissa av karikatyrerna återgav stereotypa bilder av islam som en våldsreligion och muslimer
95 http://www.eurallfree.org/?q=node/65, hämtad 7.10.2011.
96 http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/grant_amounts_parties.pdf, hämtad 7.10.2011.
97 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,777175-2,00.html, 29.7.2011, hämtad 28.11.2011.
98 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/12/passage-to-israel.html, 31.12.2010, hämtad 15.11.2011,
http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/12/land-for-peace-or-land-for-terror-state.html, 7.12.2010, hämtad
30.11.2011.
99 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/01/looming-islamization-of-austria.html, 8.1.2011, hämtad
15.11.2011.
100 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,737676-4,00.html.
101http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,737676-4,00.html ,, 1.6.2011, hämtad 14.3.2012.
102 http://www.haaretz.com/print-edition/news/austrian-jews-chide-likud-mk-for-meeting-far-right-leader-1.332597, 24.12.10, hämtad 15.3.2012.
103 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/01/cities-against-islamization.html, 20.1.2008, läst 27.9.2011.
104 http://expo.se/2008/demonstration-mot-islam-i-antwerpen_2178.html, 18.1.2008, last 27.9.2011.
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som terrorister. Syftet med publiceringen var, enligt tidningen, att se om
rädslan för islam hade lett till en tilltagande självcensur. Människor i många
länder demonstrerade mot publiceringen och mot dåvarande statsministern
Anders Fogh Rasmussens ovilja att bemöta den oro som uttrycktes av elva
ambassadörer från muslimska länder. Även en bojkott av danska varor genomfördes. I efterdyningarna av karikatyrkrisen har en rad föreningar till yttrandefrihetens försvar bildats. Många av dessa föreningar fokuserar framför allt på
islam som ett hot mot yttrandefriheten. Även om de inte uttalat stödjer counterjihadrörelsen, är många av rörelsens profiler aktiva inom den. Personer som
Geert Wilders och Elisabeth Sabaditsch Wolff, som bägge har åtalats för att ha
kränkt religion eller hets mot folkgrupp, hyllas som försvarare av yttrandefriheten och som sanningssägare i ett allt mer ”dhimmifierat” Europa.
Trykkefrihedsselskabet bildades 2004 av Lars Hedegaard, Sören Krarup105 och
Jesper Langballe,106 efter att Hedegaard och Langballe uteslutits från danska
PEN-klubben på grund av sina åsikter om muslimer.107 Trykkefrihedsselskabet
beskriver sig som en ”tvärpolitisk förening” som uppfattar yttrandefriheten
som den ”viktigaste frihetsrättigheten”: ”Yttrandefriheten innebär rätten
till att håna, bespotta och förlöjliga levande och döda, gudar och människor,
religiösa och politiska dogmer, även om det skulle kränka medborgare i detta
land”.108 Bland talare och debattörer som deltagit i Trykkefrihedsselskabets
evenemang återfinns författaren Bruce Bawer, journalisten och aktivisten
Hege Storhaug, tecknaren Kurt Westergaard, Daniel Pipes och Bat Ye’or. Även
Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och vice ordförande i Dansk Folkeparti,
Peter Skaarup, har besökt Trykkefrihedsselskabets möten.109
International Free Press Society är en spinoff på det danska tryckfrihetssällskapet. Sällskapet bildades 2009 och har en rådgivande styrelse bestående av
bland andra Bat Ye’or, den nederländske politikern Geert Wilders, författaren
och bloggaren Robert Spencer och författaren Mark Steyn.110 Paul Belien från
sajten Brussels Journal är vice ordförande för International Free Press Society. Hemsidan handlar mer om islam än om yttrandefrihet och där säljs bland
annat Lars Vilks teckningar av Mohammed. Sällskapet har försvarat Geert
Wilders med hänvisning till yttrandefriheten, och har sponsrat hans aktiviteter
i USA, tillsammans med bland andra David Horowitz’ Freedom Centre och
Middle East Forum.111

105 Före detta ledamot för Dansk Folkeparti i Folketinget.
106 Representant för Dansk Folkeparti i Folketinget. Fälld för brott mot den danska ”rascismeparagrafen”
2010.
107 http://expo.se/2011/kontroversiella-hedegaard-frias-fran-atal-om-rasism_3672.html, 1.2.2011, läst
14.11.2011.
108 Om Trykkefrihedsselskabet, http://www.trykkefrihed.dk/trykkefrihedsselskabet.htm, läst 21.9.2011.
109 http://www.trykkefrihed.dk/kalender/212/12-kampen-mod-totalitarismen-i-vesten.htm, hämtad
7.11.2011, http://expo.se/2011/kontroversiella-hedegaard-frias-fran-atal-om-rasism_3672.html, 1.2.2011,
hämtad 14.11.2011
110 http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/01/announcing-international-free-press.html, x.1.2009, hämtad 21.9.2011
111 Dutch Foe of Islam ignores US allies’ far right ties, Daniel Luban och Eli Clifton, http://ipsnews.net/
news.asp?idnews=45928, 28.2.2009, last 8.11.2011
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Viktiga counterjihadbloggar
och nyhetssajter
Gatesofvienna.blogspot.com är en av de viktigaste counterjihadbloggarna.
Namnet ”Gates of Vienna” syftar på belägringen av Wien 1683, då krigslyckan
vände för det Osmanska riket och dess expansion i Europa. Bloggen drivs
sedan 2004 av amerikanen Edward S. May under pseudonymen Baron Bodissey och av pseudonymen Dymphna, hans fru, från Virginia, USA. Flera andra
skribenter bidrar med texter, bland dem Fjordman, Paul Weston, Takuan Seiyo
och El Inglés. May var med och startade upp counterjihadmötena 2007 och har
sedan dess varit aktiv på mötena. May skriver också under namnet Ned May
på Andrew Breitbarts bigpeace.com.112
Innehållet på Gates of Vienna har varit viktigt för den norske terroristen
Anders Breivik som citerar texter därifrån över 100 gånger i sitt manifest.113
Genom de idéer som presenteras på bloggen får man en inblick i Breviks
idévärld. Till exempel skriver El Inglés 2008 på Gates of Vienna att islams
påverkan på Europa måste elimineras för att den europeiska civilisationen ska
kunna överleva och diskuterar med vilka metoder detta kan göras. El Inglés
menar att det finns tre alternativ för att stoppa islamiseringen av Europa.114
Alternativ ett, att muslimerna lämnar Europa avfärdas av El Inglés och även
alternativ två, massdeportation. Han förutspår en framtida situation där
Europa tvingas till ett val mellan kapitulation inför islamiseringen eller ett
”folkmord”.
Signaturen Fjordman har skrivit för flera ledande counterjihadbloggar som
till exempel Gates of Vienna, Robert Spencers Jihad Watch och Brussels Journal.115 Fjordman var en stor inspirationskälla för Breivik som flitigt refererar
hans texter i sitt manifest. Efter massakern på Utøya trädde Fjordman fram
som Peder Jensen i en artikel i Verdens Gang i augusti 2011.
Vladtepesblog.com länkas ofta till från Gates of Vienna och andra bloggar.
Här finns mestadels nyheter som rör islam och muslimer. Förutom islam är
ett huvudtema för bloggen bland annat ”politisk korrekthet och moralisk och
kulturell relativism”.116 Filmklipp från den kanadensiska mediaprofilen Ezra
Levants show ”The Source” förekommer regelbundet och Fjordmans texter om
Eurabia har fått stort utrymme på bloggen. Enligt bloggen är islam ett religiöst
politiskt och kulturellt system som har mycket gemensamt med nazism och
kommunism.
Kitmantv.blogspot.com (Frank Kitman på Facebook) verkar vara counterjihadrörelsens filmklippscentral. Filmer från Kitman återfinns på många counter
jihadbloggar. Sidan publicerar klipp om islam, ”leftism”, ”etnocentrism” med
mera. På temat islam finns filmer som What the West Needs to know, The Cult of
the Suicide Bomber, Homegrown Jihad och Obsession. Kitman är också skribent för
112 http://bigpeace.com/author/nmay/, hämtad 28.11.2011
113 Den antimuslimska miljön: Idéerna, profilerna och begreppen, Fokusrapport 2011:1, Expo Research s. 9
114 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/04/surrender-genocide-or-what.html, 17.10.2011
115 Den antimuslimska miljön: Idéerna, profilerna och begreppen, Fokusrapport 2011:1, Expo Research s. 9
116 http://vladtepesblog.com/?page_id=138, 18.10.2011.
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David Horowitz Front Page Magazine (frontpagemag.org), där han beskrivs
som en bloggare och ”oberoende forskare som specialiserar sig på hur Amerikas fiender har använt droger som ett vapen mot oss.”117
Tundratabloids.com drivs av Kenneth Sikorski från Finland, under pseudonymen KGS. KGS skriver även på andra bloggar. Bloggen innehåller utlandsbe
vakning med proisraeliskt, antimuslimskt fokus. KGS har nära kontakt med
Edward May och översätter texter från finska till engelska för Gates of Vienna.118 Sikorski är en ca 50-årig pensionerad pappersarbetare född i USA och
bosatt i Suolahti i Finland.119 Han har tidigare drivit bloggarna Bad News from
Finland och Bad News from Sweden.120 Dock har dessa två bloggar inte uppdaterats sedan 2008. Tundra Tabloids uppdateras regelbundet och ”håller koll
på de mest uppseendeväckande händelserna i mellanöstern, islamisk extremism och islamsk hegemoni i Skandinavien och på den politiska korrekthet som
tillåter dem att blomstra fritt”.
Europenews.dk är en nyhetssida med främst antimuslimskt, counterjihad
inspirerat innehåll. Pseudonymen Holger Danske och Henrik R. Clausen står
som utgivare.121 EuropeNews uppdateras dagligen och erbjuder ”ett brett urval
av artiklar om demokrati och islamsk ideologi”, och samlar nyheter från andra
sidor, bloggar och Youtube.122 När Henrik Clausen tillträdde som utgivare
2007 hade han ambitionen att samla alla nyheter om islam för att ge en heltäckande bild av religionen, och han menar att det knappt finns något positivt
att skriva om islam.123 Holger Danske och Henrik Clausen har deltagit på counterjihadmötena. Sajten drivs på frivillig basis, men man kan donera pengar till
arbetet. En version på tyska med delvis andra skribenter och texter finns på
europenews.dk/de.
Pi-news.net är en tyskspråkig nyhetssida som enligt egen utsago samlar
skribenter från hela Tyskland och säger sig vara ”mot islamiseringen av
Europa”.124 Pi står för politiskt inkorrekt. Även en engelskspråkig version av
sidan, med delvis annat innehåll, finns på www.pi-news.org. Där står att läsa
att ”bloggen Politiskt Inkorrekt är resultatet av vår kamp mot den vitt spridda
vänsterideologiska ’politiska korrektheten’ i Europa”.125 Förutom nyheter som
rör islam och multikulturalism skriver man bland annat om ”halaliseringen”.126
Brusselsjournal.com som kallar sig ”konservatismens röst i Europa” är en
nyhetsblogg, med den flamländske journalisten Paul Belïen i spetsen. Brussels Journal publiceras av Society for the Advancement of Freedom in Europe
(SAFE), som beskrivs som en schweizisk icke-vinstdrivande organisation.
Hans texter har publicerats i till exempel Washington Times och Wall Street
117 http://frontpagemag.com/2011/06/17/symposium-sex-drugs-and-psychological-warfare/, 18.10.2011.
118http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/01/snowblind.html, 18.10.2011, http://gatesofvienna.
blogspot.com/2007/05/self-delusion-among-scandinavian.html, 18.10.2011, http://gatesofvienna.blogspot.
com/2007/09/islamizing-finland.html, 18.10.2011.
119 http://www.haaretz.com/bad-news-bloggers-bid-to-beat-press-bias-1.238487, 18.10.2011
120 http://badnewsfrom-finland.blogspot.com/ samt http://badnewsfromsweden.blogspot.com/.
121 http://europenews.dk/en/node/5695, 18.10.2011.
122 Ibid.
123 http://europenews.dk/en/node/6847
124 http://www.pi-news.net/pi-gruppen/, 18.10.2011.
125 http://www.pi-news.org/about-us/, 18.10.2011.
126 http://www.pi-news.net/index.php?s=PI-Reihe+Halal+in+Deutschland, 18.10.2011.
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Journal.127 Bloggen motsätter sig ”politisk islam” och har bland annat publicerat Fjordmans texter. Texter från Brusselsjournal har citerats i Breiviks
manifest. Bland skribenterna finns Diana West (dianawest.net) och Soeren
Kern (soerenkern.com) som skriver om islam. A. Miller beskrivs som brittisk
korrespondent som också skriver för EuropeNews och Vlad Tepes blogg.128 En
annan skribent är Takuan Seiyo som också skriver för Gates of Vienna. Belïen
presenterade en landrapport vid counterjihadmötet i Bryssels 2007.
En annan sajt som är populär bland kulturkonservativa counterjihadister är
New English Review. New English Review är en onlinetidning under ledning
av Theodor Dalrymple, pseudonym för Dr Anthony Daniels, en konservativ
författare och psykiater. Tidningen kan inte sägas vara ett direkt counterjihad
forum, men många inom counterjihadvärlden uppskattar den. Andra som
skriver för New English Review är Ibn Warraq, Nidra Poller och Rebecka Bynum, författare till ”Allah is dead: why islam is not a religion”.129 Sidan länkar
även till Marc Steyn och Vlad Tepes.130 Många av de konservativa counterjihadbloggarna länkar till New English Review, till exempel Gates of Vienna.
Personerna bakom New English Review driver också bloggen The Iconoclast.
Jerry Gordon har intervjuat Bat Ye’or i New English Review.131 Här finns även
mycket positiva recensioner av Bat Ye’ors senaste bok, Europe, Globalisation and
the Coming of the Universal Caliphate.132

127 http://www.brusselsjournal.com/node/2783, 18.10.2011, http://www.washingtontimes.com/news/2008/
jan/16/sensitive-urban-areas/ , 16.1.2008, hämtad 28.3.2012.
128 http://vladtepesblog.com/?author=320, 17.10.2011.
129 http://www.newenglishreview.org/Editorial_Staff/, 19.10.2011.
130 http://www.newenglishreview.org/Links/, 19.10.2011.
131 http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/98500/sec_id/98500, 19.10.2011.
132 http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/98835/sec_id/98835, 19.10.2011
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Counterjihadrörelsen i
Europa
Counterjihadargumenten tolkas olika i olika länder och propagandans genomslagskraft i bloggosfären varierar. Counterjihadrörelsen är framför allt ett
västeuropeiskt fenomen. English Defence League i Storbritannien och Nederländerna med Geert Wilders Frihetsparti betraktas som föregångsländer
inom den antimuslimska miljön. I vissa länder finns en historisk aversion mot
muslimer. I andra länder har muslimer varit bosatta i århundraden, medan
man på andra håll främst möter muslimer som nyligen invandrat. I till exempel Östeuropa verkar inte den nya antimuslimska retoriken ha så stort
genomslag, eftersom rasismen mot andra grupper, som exempelvis romer,
står i förgrunden. Men trenden kan svänga, och det är svårt att veta vem som
kommer att inspireras av rörelsens budskap framöver. Dessutom är det viktigt
att uppmärksamma att antimuslimska grupper inte är något nytt fenomen,
utan att det finns en lång tradition av islamofobi i Europa, som idag kan ta sig
nya uttryck i counterjihadrörelsen. Därför innehåller vår kartläggning av de
europeiska länderna både grupperingar som redan är en del av counterjihadrörelsen, grupper som använder en liknande retorik, och andra antimuslimska
och islamofobiska grupper där counterjihadretoriken skulle kunna få fotfäste.
Vissa länder kommer inte att diskuteras närmare eftersom vi inte kunnat
finna någon organiserad antimuslimsk aktivitet. I de baltiska staterna finns
nästan ingen antimuslimsk rörelse att tala om. Den muslimska befolkningen i
dessa länder är liten, och även om de möter rasism i sin vardag, är de organiserade rasistiska rörelserna mer fokuserade på andra grupper som romer, judar
och HBT-personer. Det råder en liknande situation i Portugal som också har
en låg andel muslimer. Andra länder har uteslutits eftersom information har
varit svår att få tag på. En stor del av Europas muslimska befolkning lever på
Balkan, i Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien och Makedonien. Här har
vi inte haft möjlighet att i detalj kartlägga de antimuslimska strömningarna.
De minsta staterna i Europa, som Monaco och Luxemburg, har uteslutits.
Sverige
Sverigedemokraterna är, genom riksdagsledamoten Kent Ekeroth, den svenska
länken till counterjihadrörelsens nätverk i Europa. Partiet är representerat i
Sveriges riksdag med 19 mandat sedan valet år 2010 då partiet fick 5,7 procent
av rösterna.133 Sverigedemokraterna driver en antimuslimsk agenda. Partiets
representanter framför bland annat åsikten att islam inte är en religion utan
en ideologi. Detta skedde exempelvis i en direktsänd debatt hösten år 2011 i
Sveriges Radio P1 mellan den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Kent
Ekeroth och Expos utbildningsansvarige Alexander Bengtsson. I debatten
säger Ekeroth ”Jag bloggar om islam för att det finns ett problem med den
muslimska ideologin.”134 De antimuslimska föreställningarna är inte någonting
133 http://sverigedemokraterna.se/vart-parti/samthttp://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____21580.aspx Väljarstöd se http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
134 http://www.dn.se/nyheter/politik/expo-sd-medverkar-i-hets-mot-muslimer 2011-09-27 eller http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4714579 2011-09-27
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Robert Spencer var inbjuden att tala på ett seminarium arrangerat av Sverigedemokraterna
under Almedalsveckan 2010. Foto: Expo.

nytt inom Sverigedemokraterna men har blivit allt mer synliga under senare
år.135 Det handlar som exempel om förbud mot att bära heltäckande slöja och
moskébyggen. Tillsammans med Sverigedemokraternas stöd till Israel är det
ett exempel på hur counterjihadidéer genomsyrar partiet.
I valmanifestet från 2010 är Sverigedemokraternas antimuslimska retorik
tydlig. Under rubriken En ansvarsfull invandring ställer partiet krav på ”Ett
stopp för islamiseringen av det svenska samhället”.136 Under Almedalsveckan
2010 bjöd Sverigedemokraterna in Robert Spencer att tala om ”Islam and the
Jihad against Europe”.137 Vid Almedalsveckan i Visby 2011 slog SD:s partisekreterare Björn Söder fast att ”islam är det största hotet mot västerlandet”.
Söder har tidigare varnat för ”islams erövring och kolonisering av Sverige och
hela västvärlden” och slagit fast att ”precis som nazismen bekämpades måste
nu islam bekämpas”.138
Svenska counterjihadbloggare är bland andra ”Fröken Sverige” och Conservative Swede. Pseudonymen Fröken Sverige driver sedan 2006 bloggen I mitt
Sverige. Sidan fungerar som en vidareförmedlare av negativa nyheter om
muslimer och stödjer öppet Sverigedemokraterna. Fröken Sverige var med vid
första counterjihadmötet 2007 och beskriver det i sin blogg som en ära att få
”träffa alla dessa kunniga bloggare, talare, filosofer politiker och andra människor från Europa och USA, som kämpar emot islamiseringen.”139 På första
sidan av bloggen finns ett citat från Gates of Vienna om att Sverige har ”förintats av den islamistiska cancern” – och att det gått så långt att det Sverige som
fanns inte längre finns.
Pseudonymen ConservativeSwede som även deltagit vid counterjihadmöten
drev fram till 2 juli 2011 sin blogg, conswede.blogspot.com. Conservativeswede
är numera aktiv bland annat genom kommentarer på Gates of Vienna.
135 En beskrivning av Sverigedemokraternas m.fl.s tidiga retorik finns i Kriget mot Islam. Expo 2007. expo.
se/www/download/expo-4-07-kriget-mot-islam.pdf.
136 http://sverigedemokraterna.se/files/2011/06/Sverigedemokraterna-Valmanifest-2010.pdf2011-10-11 s. 4
137 http://kentekeroth.se/2010/06/29/sverigedemokraterna-i-almedalen-den-5-juli/.
138 Jonathan Leman, ”Så når islamfientliga counterjihad ända in i riksdagen”. http://debatt.svt.
se/2011/12/16/sa-nar-islamfientliga-counterjihad-anda-in-i-riksdagen/.
139 http://imittsverige.blogspot.se/2007/04/us-uk-and-scandinavian-counterjihad.html.
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Ett par svenska sajter som är viktiga för spridandet av counterjihadidéer och
antimuslimska idéer i Sverige är Politiskt Inkorrekt och Avpixlat. Den svenska
nyhetsportalen Politiskt Inkorrekt (PI) bildades i oktober år 2008140 och lades
ned i oktober 2011. Politiskt Inkorrekt beskrev sig som ett alternativt medium
för dem som fått nog av etablerad media och politiker som benämns ”politiskt
inkorrekta”. PI var en av de största portalerna i Sverige och hade ett nära
samarbete med Kent Ekeroth som öppnade det bankgironummer som användes för att donera bidrag till hemsidan. PI förmedlade ofta nyheter, artiklar
och undersökningar som framställde muslimer som problematiska och våldsbenägna. Hösten år 2011 lanserades även PI-pedia – som presenterades av Kent
Ekeroth som:
den seriöse PI-debattörens ultimata vapen – en koncentrerad, finkornigt
kategoriserad och effektivt organiserad ihopsamling av mer eller mindre all
relevant information som har presenterats på politisktinkorrekt.info genom
tiderna, dessutom kryddad med diverse nyttiga nytillskott som t.ex. information om specialiserade argumentationstekniker gentemot hala PK-debattörer
och liknande.141
Den 16 oktober år 2011 meddelades att PI lägger ned.142 Den som startade och
var mest drivande inom PI gick bort efter en kort tids sjukdom143 men det officiella skälet till nedläggningen sades vara tidsbrist.144 Även Pi-pedia har lagts ned.
I direkt anslutning till att PI försvann lanserades en ny hemsida som heter
Avpixlat. Även Avpixlats bankgironummer för donationer tillhör Kent Ekeroth.145 Den 23 oktober publicerade Avpixlat en längre artikel där man
förklarade sig vara PI:s efterföljare med både gamla PI-skribenter och nya
förmågor. Själva namnet Avpixlat syftar på den ”avidentifiering med rutmönstring av ansikten på förbrytarfoton som media ägnar sig åt i syfte att
skydda deras identitet, vanligtvis också i kombination med en upplättning
av hudfärgen, så kallad ”vitpixling”, för att dölja brottslingens icke-svenska
etnicitet.”Målsättningen och syftet med Avpixlat är att besökarna ska kunna
ta del av ”fakta och analys kring sådana samhällsnedbrytande företeelser som
islamisering, kulturradikalism, nationalmasochism och svenskfientlighet, skenliberalism och genus-, kvoterings- och queervansinne.”.146
Den svenska motsvarigheten till English Defence League (EDL) heter Swedish Defence League (SDL). Gruppen bildades i Stockholm i januari år 2011.147
Enligt beskrivningen på sin hemsida är Swedish Defence League en ”antiislamistisk organisation som motsätter sig spridning av fundamental Islam i
Västvärlden”.148 Men sidan innehåller inte mycket information. Här finns ett
manifest och en del anti-muslimska nyheter. Det finns även möjlighet att köpa
klistermärken och tröjor.
SDL:s facebookgrupp hade 20 mars 2012 3 546 likes. Där länkas olika
tidningsartiklar och videoklipp om muslimer som kommenteras av besökare
140 https://politisktinkorrekt.info/in-english/2011-10-11.
141 http://kentekeroth.se/2011/10/05/pi-pedia-lanserat/ Läst 20 mars 2012.
142 http://politisktinkorrekt.info/2011/10/16/pi-har-kommit-till-vags-ande/#more-97463 2011-10-17
143 http://politisktinkorrekt.info/2011/03/21/pi-i-djup-sorg-drabbad-av-svar-forlust/ 2011-10-17
144 http://expo.se/2011/sajten-politiskt-inkorrekt-upphor_4424.html 2011-10-17
145 http://expo.se/2011/kent-ekeroth-samarbetar-med-nya-pi_4457.html2011-10-26
146 http://avpixlat.info/2011/10/23/avtackning-for-avpixlat/ 2011-10-23
147 På marsch mot islam expo 1 2011 s. 28
148 http://www.swedish-defence-league.se/ 2011-10-24
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Isak Nygren, SDLs talesman vid demonstrationen i Århus 2012.
Foto: David Lagerlöf/Expo.

på sidan. Enligt facebooksidan står
”Swedish Defence League tillsammans
med övriga Defence Leagues runt om
i världen för ett fredligt motstånd mot
islamiseringen av vårt samhälle.”
Swedish Defence League deltog
vid counterjihadmötet som arrangerades av Danish Defence League i
Århus, Danmark den 31 mars 2012.149
Vid mötet höll SDLs talesman, Isak
Nygren, ett anförande.150 Till Expo uppgav Nygren att han anlänt ensam till
mötet och inte visste vilka andra SDLanhängare som närvarade. SDL verkar
inte vara en särskilt stor eller välorganiserad organisation.

Liknande antimuslimsk retorik är även vanlig inom den traditionella extremhögern. Inom grupper som Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti drivs
tidvis antimuslimska kampanjer. Nationaldemokraterna lanserade 2001 kampanjen ”Islam i Sverige - Jihad mot folkhemmet”151 där de menar att de var det
första partiet i Sverige som varnar för islamiseringen: ”Så vitt vi vet är vi som
politiskt parti ensamma både om att ha identifierat islam som ett problem och
om att vilja göra något åt problemet”. I valkampanjerna från 2004 och framåt
har Nationaldemokraterna använt sig av antimuslimsk propaganda. Varken
Nationaldemokraterna eller Svenskarnas Parti har deltagit i counterjihadmöten, och är knappast heller välkomna på grund av deras antisemitism.
I januari 2012 bildades det svenska Tryckfrihetssällskapet efter den danska
förebilden Trykkefrihedsselskabet vid ett möte i Malmö. Tryckfrihetssällskapet grundades av Ingrid Carlqvist och säger sig vilja ta upp tabubelagda frågor
som inte får utrymme i media.152 Lars Hedegaard, ordföranden för det danska
tryckfrihetssällskapet, var en av talarna vid mötet. Även Hans Rustad som
driver den antimuslimska och främlingsfientliga nätsajten Document.no, en
norsk motsvarighet till Avpixlat, höll tal. Tryckfrihetssällskapet har en mycket
aktiv facebooksida med drygt 600 medlemmar där olika artiklar om islam,
invandring och politiskt korrekt media diskuteras.

Danmark
Danmark är det land i Norden där islamofobi märkts mest. Debattklimatet
ser annorlunda ut än i övriga nordiska länder då det funnits främlingsfientliga
partier i det danska parlamentet, Folketinget sedan länge. Dansk Folkepartis framgångar i början av 2000-talet med partiledaren Pia Kjaersgaard som
frontfigur banade väg för Stoppa Islamiseringen av Danmark (SIAD).
149 http://expo.se/2012/oroligt-i-arhus-nar-antimuslimer-demonstrerade_4902.html
150 Talet finns att läsa på Isak Nygrens blogg: http://isaknygren.wordpress.com/2012/04/05/counter-jihaddemonstration-in-aarhus-march-31-2012/
151 http://www.nd.se/Kampanjer/jihad/default.asp
152 http://www.tryckfrihet.com
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Fremskridspartiet, FrP bildades 1972 och förde tidigt fram kritik mot Islam.
Grundaren Mogens Glistrups uttalade till exempel att ”Muhamedanerne er
kommet for at slå os ihjel”.153 Partiet vill avveckla integrationen och skicka hem
invandrare, eller som man uttrycker det: de som inte ska vara här. Den första
huvudpunkten för partiet är att stoppa invandring från muslimska länder.154
Inom partiet är man orolig över muslimernas höga födelsetal och hur det kan
leda till att den danska befolkningen blir en minoritet. Pia Kjaersgaard började
sin politiska bana i FrP och representerade partiet i Folketinget.
Dansk Folkeparti bildades 1995 efter att ha brutit sig ur Fremskridspartiet. Vid
valet 2001 blev de det tredje största partiet i Danmark. Deras hårda retorik
gentemot invandrare och framför allt muslimer har även anammats av övriga
partier.155 Dansk Folkeparti motsätter sig kulturell särbehandling, exempelvis
att tillhandahålla halalslaktat kött. Men de ser gärna att invandrarkvinnor
får extra stöd eftersom de anses vara förtryckta i religionens och traditionens
namn. Samtidigt som de framhåller den muslimska gruppen som problematisk
så uppmanar de i ett pressmeddelande Folketingets övriga partier att stödja
de demokratiskt sinnade muslimerna, en grupp som Dansk Folkeparti menar
hotas till tystnad av de radikala islamisterna.156 I ett annat pressmeddelande
jämför de Muslimska brödraskapet ideologiskt vid det tyska nazistpartiet,
något som även är en vanlig jämförelse i counterjihadbloggosfären.157
När Dansk Folkepartis Henrik Raeder Clausen, även aktiv i counterjihadsammanhang och utgivare för EuropeNews, kandiderade till Europaparlamentet uppmärksammades han av Gates of Vienna.158 Clausen tar upp invand
ring och radikal islamism som ett stort problem.
Vid valet år 2011 backade Dansk Folkparti något och i och med
regeringsskiftet förlorade partiet sitt inflytande som stödparti till regeringen.159
Dansk Folkeparti har genom sin invandrings- och islamkritiska jargong
under lång tid påverkat och förändrat debattklimatet avseende såväl språkbruk
som politiskt förhållningssätt i det offentliga rummet. Debatten om invandring och om islam har bland annat lett till att dansk public service radio har
ändrat sin policy. Istället för att förmedla ett danskt kulturarv ska man idag
förmedla ett kristet kulturarv.160
Trykkefrihedsselskabet med Lars Hedegaard som ordförande bildades 2004 för
att aktivt försvara yttrandefriheten mot vad man uppfattade som tilltagande
hot mot konstnärer, journalister och politiker.161 I styrelsen finns personer
som kandiderar för Dansk Folkeparti.162 Hedegaard har dömts för uttalandet
att ”flickor i muslimska familjer blir våldtagna av sina farbröder, kusiner eller
153 http://www.frp.dk/frmset2.htm?hjmsnddk.htm 2011-11-11
154 http://www.frp.dk/frmset2.htm?intro3dk.htm Kallas Glistrups “muhamedanerlov”, udarbejdet i 2001
155 http://expo.se/www/download/expo-4-07-kriget-mot-islam.pdf s.27, Lisa Bjurwald, Extremhögern i Europa, Fores Policy Paper 2010:6, http://fores.se/assets/201/fores_pp_extremh%C3%B6gern_i_europa.pdf.
156 http://www.danskfolkeparti.dk/DF_HUT_skader_integrationen_af_demokratiske_muslimer.asp 201109-31.
157 http://www.danskfolkeparti.dk/DF_vil_opsige_udviklingsaftale__hvis_Muslimsk_
Broderskab_f%C3%A5r_million-st%C3%B8tte.asp29. august 2011.
158 http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/05/candidate-for-eu-parliament.html2009-05-27 2011-11-11.
159 http://expo.se/2011/dansk-folkeparti-forlorade-sin-position_4317.html 2011-09-16.
160 http://www.sydsvenskan.se/danmark/article1517692/Danska-rasismparagrafen-kan-tillata-mer.html27
juli 2011 2011-11-14.
161 Om Trykkefrihedsselskabet, http://www.trykkefrihed.dk/trykkefrihedsselskabet.htm , hämtad 2.4.2012
162http://www.trykkefrihed.dk/bestyrelse.htm 2011-11-14. Två som kandiderar för Dansk Folkeparti är Aia
Fog och Jette Dali.
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pappor”.163 Han är historiker, journalist och författare samt chefredaktör för
sajten sappho.dk. Hedegaard var tidigare chefredaktör för morgontidningen
Information och kommentator på Berlingska Tidende. I sitt manifest citerar
Breivik flera gånger Hedegaard.164
Trykkefrihedsselskabets förlag ger bland annat ut Muhammeds piger, Blandt
kriminelle muslimer, och 1400 års krigen.165 De har även Lars Vilks signerade
teckningar av Muhammed som rondellhund till försäljning och anger att
vinsten från deras verksamhet går till kampen för yttrandefrihet.166 Trykkefrihedsselskabet har bjudit in flera talare från counterjihadrörelsen till olika
seminarier.
Stoppa Islamiseringen av Danmark (SIAD) bildades av en utbrytargrupp
från Den Danske Forening ledd av Anders Gravers år 2005 i kölvattnet av
Dansk Folkepartis framgångar.167 SIAD framställs på hemsidan som en motståndsrörelse som aldrig kommer att överlåta Danmark till islam. Muslimer
beskrivs som totalitära och är därför inte välkomna som medlemmar.168 SIAD
har anordnat demonstrationer runtom i Danmark, och har tidigare ställt upp
kandidater till lokal- och folketingsval. Organisationen har gått i bräschen för
nätverket Stop Islamisation of Europe (SIOE) och stod som medarrangörer
vid counterjihadmötena i Köpenhamn och i Bryssel 2007.169 2010 ombildades
SIOE till ett pan-europeiskt politiskt parti tillsammans med SIOE Bulgaria.
Anders Gravers höll tal vid demonstrationen i Århus 2012.170
Även Danmark har en avdelning av English Defence League i form av Danish Defence League (DDL). Gruppen har en hemsida171 och deras officiella
facebooksida är en sluten grupp. Det finns också en öppen facebooksida där
de framförallt informerar om kommande aktiviteter som demonstrationen i
Århus 31 mars 2012. DDL vill samla alla ”raser”, trosinriktningar och politiska
inriktningar för att gemensamt kämpa mot införandet av sharialagar. Man ska
värna dansk kultur men säger sig vilja ta tillvara det bästa från andra kulturer.
Det är dock oklart vad det kan innefatta. Av fotografier på Köpenhamnsavdelningens facebooksida att döma har man genomfört en aktion där man grävt
ner ett griskadaver vid platsen för ett moskébygge.172
I början av år 2012 splittrades DDL. English Defence League valde att stödja
utbrytargruppen, men gjorde sig snart därpå av med gruppens ledare Kasper
Mortensen, efter att det framkommit att han häktats för misshandel. Han ersattes av Philip Traulsen som har en bakgrund i nazistiska grupperingar. Inför
demonstrationen i Århus den 31 mars 2012, en demonstration som anordnades
Danish Defence League och English Defence League, anklagades Traulsen för
att ha försökt locka demonstranter från nazistforum. Det blev Freja Lindgren
163 http://www.sydsvenskan.se/danmark/article1517692/Danska-rasismparagrafen-kan-tillata-mer.html27
juli 2011.
164 http://www.b.dk/politiko/hedegaards-racismesag-for-hoejesteret1. august 2011.
165 http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/2011-11-14.
166 http://www.trykkefrihed.dk/kob-lars-vilks-verdensberomte-tegning.htm 2011-11-14.
167http://expo.se/www/download/expo-4-07-kriget-mot-islam.pdf s.22, samt expo.se/2009/antimuslimskforening-siktar-pa-danska-valet_2470.html
168 http://siaddk.wordpress.com/medlemskab/aktivt-og-forpligtende-medlemskab/, hämtad 11.4.2012
169 http://sioeeu.wordpress.com/about/.
170 http://siaddk.wordpress.com/2012/04/01/anders-gravers-tale-til-demonstrationen-i-arhus-d-31-marts/.
171http://www.danishdefenceleague.dk/ 2011-11-18.
172 http://www.facebook.com/pages/Danish-Defence-League-CPH/143430615747712 2011-11-21.
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som kom att representera DDL vid demonstrationen i Århus, och Traulsen
fanns inte på talarlistan, men om det beror på nazistanklagelserna är oklart.173
Även i Danmark finns ett motstånd mot muslimer från grupper som inte alltid
använder counterjihadretorik och inte alltid tydligt stöder Israel. Vederfölner
beskriver sig som en förening av bekymrade danskar som värnar demokrati
och frihet samt kämpar mot islamisering.174 I webbutiken säljs dekaler som
bland annat varnar för 70 000 000 fler muslimer i EU. Hemsidan kan beskrivas som högerextrem och antimuslimsk.175
Den Danske Forening bildades 1987 av veteraner från Frihetskampen under
andra världskriget.176 Enligt föreningens program vill de varna för upplösningen av dansk kultur och folk som de ser som ett resultat av invandringen
från ”överbefolkade” länder. Invandringen till Danmark leder till konflikter, särskilt när det handlar om muslimer som enligt föreningen inte har en
jämställd syn på kvinnor eller andra religioner. Muslimer passar inte heller i
demokratier. När de blir fler ska Koranen styra, enligt DDF, och muslimsk kultur beskrivs som motsatsen till dansk.177 En av styrelsens medlemmar, Harry
Vinter, har även varit skribent för Sverigedemokraternas tidning SD-kuriren.
DDF finns även på Facebook.178
Bloggen Danmark är en nyhetssajt om islam och om situationen i Danmark.
Här finns flera artiklar om islam som illustreras med foton av bland annat
stora folksamlingar som ber, demonstrerar eller bränner amerikanska flaggan.179 Muslimer framställs som ett hot mot det fria samhället. På sidan finns
även länkar till filmer med Robert Spencer samt till Jihadwatch. På sajten kan
man läsa om Counterjihadmötet i Bryssel år 2007 och Bat Ye´ors föreläsning
om Eurabia.

Norge
Anders Behring Breiviks terrordåd på Utöya fördömdes av hela det norska
samfundet. Men Norge har sedan länge härbärgerat en antimuslimsk rörelse.
Den norske religionshistorikern Terje Emberland skriver i en artikel på vepsen.
org, att han är bekymrad över hur det politiska debattklimatet i Norge kring
frågor om invandring och islam långsamt har glidit över till en atmosfär fylld
av konspirationsteorier och brist på politisk anständighet, också bland parlamentsledamöter.180
Stop islamiseringen av Norge (SIAN) bildades 2008 och är en del av Stop
Islamisation of Europe-nätverket. SIAN motsätter sig ”smygislamiseringen” av
Norge. På hemsidan under rubriken ”Vad vill SIAN?” kan man läsa att:
När muslimerna blir majoritet i Norge upphör vårt land att vara en fri nation och Norges grundlag kommer att bli reviderad så att den anpassas efter
173 Danska EDL:s talesperson ratas vid demonstration, 29.3.2012, http://expo.se/2012/danska-edls-talesperson-ratas-vid-demonstration_4892.html .
174 http://www.modstand.nu/om-foreningen 2011-11-09.
175 http://www.modstand.nu/ 2011-11-09.
176 http://www.dendanskeforening.dk/side2.html 2011-11-10.
177 http://www.dendanskeforening.dk/side5.html 2011-11-10 Refererar till antaget program år 1993 och
avsnittet ”Det homogene samfund”.
178 http://www.facebook.com/groups/92619967253/
179 http://danmark.wordpress.com/?s=islam 2011-11-10
180 http://vepsen.org/2011/07/norway-the-climate-that-killed/
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Deltagare i counterjihaddemonstrationen i Århus 2012. Foto: David Lagerlöf/Expo.

islamskt herradöme. Alla historiska erfarenheter visar att när islam blir en
dominerande kraft i ett samhälle så försvinner friheten.181
SIAN gör även reklam för en insamling till förmån för bloggaren Fjordman.
Vepsen.org beskriver hur SIAN använder sig av ett språkbruk där man talar
om islam som en perversitet och beskriver våldtäkter som ”jihadvåldtäkter”
och en del av muslimers heliga krig.182 SIANs facebookgrupp har ca 10 500
medlemmar.183 Få verkar dock vara beredda att agera utanför Internet. Den
11 september 2011 höll SIAN en manifestation som endast samlade ett trettiotal deltagare trots att man spritt information och argumenterat för manifestationen via sociala medier.184 Arne Tumyr, ledare för SIAN, höll ett tal vid
counterjihaddemonstrationen i Århus den 31 mars 2012.185
Norwegian Defence League (NDL) startades i början av 2011.186 Presstalesman
är Ronny Alte. Breivik var medlem i organisationen men de tidigare ledarna
för Norwegian Defence League, Lena Andreassen och Håvard Krane samt den
nuvarande ledaren Ronny Alte, menar att han bara var med en kort period
och sedan lämnade organisationen, antingen för att han blev utkastad eller
för att Breivik ansåg att organisationen var för moderat.187 Det enda offentliga
framträdande NDL hittills ordnat var en demonstration med dålig uppslutning
i april 2011. Man har också haft problem med interna stridigheter. NDL har en
sluten facebookgrupp med 1328 medlemmar.188
181 http://sian.no/node/1, 20.10.2011
182 http://vepsen.org/2011/11/en-radikalisering-av-sprakbruken/ 09/11/2011
183 https://www.facebook.com/groups/stoppislamiseringenavnorge/, 20.10.2011
184 http://vepsen.org/2011/09/tafatt-sian-markering/, 21.10.2011
185 http://vepsen.org/2012/04/ekstremistsirkus-i-arhus/ , 1.4.2012, hämtad 2.4.2012
186 http://norwegiandl.com/.
187 http://www.dagbladet.no/2011/08/24/nyheter/anders_behring_breivik/innenriks/terrorangrepet/17803023/, 20.10.2011.
188 https://www.facebook.com/groups/ndladmin/, 20.10.2011
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Arne Tumyr, Stop Islamisation of Norway, Århus 2012. Foto: David Lagerlöf/Expo.

Ronny Alte var noterad som talare på counterjihadmötet i Århus i mars
2012. Han var närvarande men höll aldrig något tal.189
Ytringsfrihetsforeningen bildades i februari 2009 av Jans Simonsen för att
värna mötesfrihet och yttrandefrihet i Norge.190 Föreningen tycks inte vara aktiv längre enligt deras facebooksida där gruppen endast har tre medlemmar.191
Länken till Ytringsfrihetsforeningen går istället till Jan Simonsens blogg Fria
Ytringer.192 Bloggens syfte är att vara en alternativ nyhetskanal med dagsaktuella nyheter och ska publicera sådant som andra medier inte publicerar.
Bloggen innehåller nyhetsmaterial och artiklar om Norge, islam, Israel och
övriga världen.
Human Rights Service (www.rights.no) är en islamkritisk tankesmedja som
sprider Eurabia-idéerna i Norge.193 Organisationen har statligt stöd, men
stödet halverades hösten 2011, möjligen som en följd av att organisationen
uppmärksammats i samband med terrordådet på Utöya.194 Organisationen har
en direkt koppling till counterjihadrörelsen genom sin politiska analytiker Jens
Anfindsen, som har deltagit vid olika counterjihadmöten.195
Anfindsen startade också den islamkritiska bloggen Honest Thinking (www.
honestthinking.org) i samarbete med sin bror Ole Jørgen Anfindsen, som
nu driver bloggen själv.196 Ole Jørgen Anfindsen publicerade 2010 boken
189 http://vepsen.org/2012/04/ekstremistsirkus-i-arhus/ , 1.4.2012, hämtad 1.4.2012
190 http://www.frie-ytringer.com/2009/06/29/bli-med-i-ytringsfrihetsforeningen/, http://www.ytringsfrihetsforeningen.no/ och www.frie-ytringer.com består båda av Jan Simonsens blogg. Läst 29 mars 2012.
191 https://www.facebook.com/groups/69291799026/.
192 http://www.frie-ytringer.com/, 20.10.2011.
193 http://vepsen.org/2011/09/en-skam-og-skandale/, 21.10.2011.
194 http://vepsen.org/2011/10/halverer-stotte-til-hrs/, 21.10.2011.
195 Expo:Kriget mot Islam, 2007.
196 http://www.honestthinking.org/en/About.html, 21.10.2011.
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Selvmordsparadigmet – hvordan politisk korrekthet ødelegger samfunnet där bilagor
till boken bland annat skrivits av Fjordman och Roger Scruton, en brittisk
konservativ filosof.
Document.no beskriver sig som en hemsida för politiska analyser, kommentarer, essäer och reportage. Document.no startades 2003 av journalisten Hans
Rustad. 2009 bildades också föreningen ”Documents venner”197 som arrangerar seminarier med bl.a. Roger Scruton198 . Anders Behring Breivik var en aktiv
skribent på Document.no:s forum och förespråkade bland annat bildandet av
ett norskt English Defence League.199
Fremskrittspartiet (FrP) kom in i Stortinget 1973 och i senaste valet 2009 blev
partiet näst störst i Norge med närmare 23 procent av väljarstödet.200 Men
efter Breiviks terrordåd fick de färre röster i kommun- och fylkesvalen hösten
2011. Attentaten har även medfört att Fremskrittspartiet tonat ned sin tidigare kritik mot islam och talet om ”islamisering”. De har även markerat distans mot samröre med såväl Dansk Folkeparti som Sverigedemokraterna. De
beskriver sig dock som Norges mest invandringskritiska parti.201 Ingen från
Fremskrittspartiet verkar ha deltagit i counterjihadmöten och demonstrationer, även om de för en liknande retorik.

Finland
Trots att den muslimska befolkningen i Finland är relativt liten förekommer
antimuslimska idéer även där. En som delar counterjihadrörelsens föreställningsvärld är Sannfinländarnas riksdagsledamot och ordförande för förvaltningsutskottet Jussi Halla-aho. På sin egen blogg, Scripta, har Halla-aho en länk till
Gates of Vienna som han rekommenderar som ett bra ställe för information
om islam.202 Halla-aho har dock förnekat att han har kopplingar till counterjihadrörelsen. Klart är ändå att vissa inom rörelsen ser Halla-aho som en representant för rörelsens idéer. På Gates of Vienna beskrevs den dag då Hallaaho blev invald i riksdagen som en ”högtidsdag” för counterjihadrörelsen. Så
sent som den 27 oktober 2011 skriver Edward May om Halla-aho som del av
counterjihadrörelsen.203 Halla-aho menar dock att han bara har läst bloggen
sporadiskt ”då när jag har länkat till det som skrivits där.”204 Enligt Jussi
Jalonen vid Tammerfors universitet som på sin blogg uppmärksammat Sannfinnländarnas potentiella kontakter med counterjihadrörelsen, verkar det inte
vara så att Halla-aho personligen har mött någon central figur från counterjihadrörelsen. Oberoende av Halla-ahos formella kopplingar till counterjihadrörelsen är det tydligt att han delar rörelsens idévärld. Halla-aho har tidigare
197 http://www.document.no/2009/12/documents_venner_stiftet/.
198 http://www.document.no/2011/10/roger-scruton-i-documents-venner-24-mai-2011/
199 http://www.document.no/anders-behring-breivik/.
200 http://expo.se/2009/kommentar-en-seger-for-framlingsfientligheten_2795.html 2009-09-16 2011-1115.
201 http://expo.se/2011/fremskrittspartiet-tonar-ner-retoriken_4206.html.
202 Jalonen, Jussi, Puolikuun pelko. Muslimivastaiset ääriliikkeet Euroopassa ja Suomessa, I Suomi – Terrorismi – SUPO: Koira joka ei haukkunut, ed. Ansi Kullberg, WSOY 2011 s. 333.
203 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/04/gates-of-vienna-news-feed-4172011.html, 17.4.2011, läst
16.11.2011, http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/10/walking-lonely-road-of-his-certainty.html, läst
10.4.2012.
204 http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/114251-Halla-ahon-aatteet-%E2%80%93-loytyikin-yllatys.28.7.2011,
läst 14.10.2011.
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dömts för brott mot trosfriden på grund av sina uttalanden om islam innan
han blev invald i riksdagen. Han fälldes för brottet av både tings- och hovrätten, men friades från det samtidiga åtalet om hets mot folkgrupp.205 I skrivande
stund behandlas åtalet om hets mot folkgrupp av Högsta domstolen.206
En annan medlem i Sannfinländarna och stadsfullmäktigeledamot i Kotka,
Freddy van Vonterghem, säger sig ha kontakt med Geert Wilders och Vlaams
Belang.207 Han har varit i blåsväder apropå sina uttalanden om dödsstraff
genom stening. Han har sagt att när man stenar en muslimsk flicka till döds
leder det till att färre muslimer föds, vilket underförstått är en positiv sak.208
Vonterghem åtalades i februari 2012 för hets mot folkgrupp på grund av en
artikel som publicerats på tidningen Uusi Suomis hemsida.209
Ett par partier som uttrycker antimuslimska åsikter och som inspireras av
counterjihadretoriken är Muutos 2011/Förändring 2011 och Frihetspartiet.
Förändring 2011 ställde upp i riksdagsvalet 2011 men fick enbart ett marginellt
stöd, ca 7 000 röster. Partiet är rasistiskt och antimuslimskt, men har ingen
specifik koppling till counterjihad. På kandidaternas bloggar uttrycks åsikter
som att islam är ett problem och islamiseringsprocessen jämförs med efterkrigstidens självcensur gentemot Sovjetunionen.210 Frihetspartiet säger sig
vara partiet som, till skillnad från Sannfinländarna, verkligen vill ta itu med
invandringsproblemet. Partiets ordförande Kalevi Helo menar dessutom att
man verkligen är ett islamkritiskt parti.211 Partiets Olavi Mäenpää besökte Nationaldemokraterna i Södertälje i maj 2011 och menade då att Soini borde dras
inför krigsrätt för sin invandringspolitik, som anses alltför tandlös.212 Partiets
kandidat Anu Palosaari är också anhängare till Finnish Defence League, enligt
uppgifter på hennes blogg.213
Också de internationella antimuslimska organisationerna har inspirerat till
aktiviteter i Finland. Det finns en Finnish Defence League på Facebook.
Ca 1 900 personer gillar sidan, som uppdateras regelbundet och har aktiva
finskspråkiga besökare. Innehållet på facebooksidan påminner om det på
liknande sidor: nyheter om islam samt olika diskussioner om varför islam inte
bör finnas i Finland.214 Vid counterjihadmötet i Århus i Danmark den 31 mars
2012 var Mimosa DeDanann från FDL en av talarna på mötet.215
Ett inlägg i Jussi Halla-ahos gästbok tyder på att ett uppstartsförsök för organi205http://hbl.fi/nyheter/2010-10-29/halla-aho-far-boter-blogginlagg, 29.10.2011, läst 28.11.2011.
206 http://hbl.fi/nyheter/2011-08-03/bitradande-riksaklagaren-risar-hatpropaganda, 3.8.2011, läst
14.10.2011.
207 Jalonen, Jussi, Puolikuun pelko. Muslimivastaiset ääriliikkeet Euroopassa ja Suomessa, I Suomi – Terrorismi – SUPO: Koira joka ei haukkunut, ed. Ansi Kullberg, WSOY 2011 s. 335.
208 http://suomenkuvalehti.fi/blogit/polkomfi/viikon-valopaa-freddy-van-wonterghem, 17.6.2011, läst
28.11.2011.
209 http://expo.se/2012/sannfinlandare-atalas-for-hets-mot-folkgrupp_4794.html.
210 http://muutos2011.fi/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=174, 3 juli 2011, läst
21.10.2011, http://www.muutos2011.fi/vb/entry.php?30-Islam-kuoleman-uskonto, 12.12.2010, läst
10.4.2012.
211 http://hbl.fi/nyheter/2010-09-28/frihetspartiet-hanar-sannfs-mjukhet, 28.9.2010, läst 21.10.2011.
212 http://www.nd.se/artiklar/2011/5/vapauspuolue-(frihetspartiet)-i-soedertaelje.aspx, 4.5.2011, läst
21.10.2011.
213 http://anupalosaari.blogspot.com/2011/07/onko-finnish-defence-league.html, 29.7.2011, läst 21.10.2011.
214 https://www.facebook.com/pages/Finnish-Defence-League-FDL-/166277343419357 läst 2.4.2011.
215 https://www.facebook.com/official.aarhus.demo.page/info, hämtad 14.3.2012.
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Mimosa DeDannan, Finnish Defence League, en av talarna vid counterjihadmötet i Århus 2012.
Foto: David Lagerlöf/Expo..

sationen Stop the Islamisation of Finland (SIOF) har gjorts, men något sådant
möte hade inte hållits när inlägget skrevs 2008.216
Även bland finländska bloggare har counterjihadretoriken slagit igenom. En
av de viktigaste counterjihadbloggarna är Tundra Tabloids, som drivs av den
Finlandsbaserade amerikanen Kennet Sikorski som även går under pseudonymen KGS. KGS har deltagit i flera av counterjihadmötena inklusive det senaste
i London i september 2011.

Storbritannien
Storbritannien är ett av de få länder där counterjihadaktivismen genom
English Defence League (EDL) har tagit plats på gatorna. Antimuslimska
tankegångar har också slagit igenom i media och i parlamentet. Melanie Phillips, kolumnist för Daily Mail och författare till boken Londonistan, anser att
multikulturalism håller på att leda till dhimmiskap för Storbritannien. Michael
Gove, konservativ parlamentariker, har argumenterat för att staten inte kan
hantera förespråkare för politisk islam.217 Högerextrema British National Party
(BNP), som finns representerat i Europaparlamentet, har motsatt sig islam i
Storbritannien.218 Men BNP är dock inte välkomna i counterjihadkretsar på
grund av sitt nazistiska förflutna.
English Defence League och Alan Ayling/Alan Lake
I mars 2009 protesterade en grupp extrema islamister i Luton med anledning
av en parad med brittiska soldater som återvände hem från Irak. Som svar på
protesterna bröt nationalistiska demonstrationer ut i Luton. Ur en av grupperna, the United People of Luton, bildades English Defence League (EDL).219
English Defence League har snabbt vuxit till en av de största antimuslimska
216 http://www.Halla-aho.com/scripta/guestbook/2527.html, 10.2.2008, läst 14.10.2011.
217 Archer, Toby, Countering the Counterjihad, RUSI Homeland Security & Resilience Monitor, Vol. 7 no. 7,
September 2008
218 http://www.bnp.org.uk/news/islam-and-western-society-meeting-incompatible, 9.11.2010, läst
8.11.2011.
219 ”På marsch mot islam”, Erik Sidenbladh, Expo nr 1 2011.
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rörelserna i Europa, och har på så sätt en särställning bland antimuslimska
grupper. EDL kallar sig en icke-våldsrörelse, men bland dess medlemmar finns
personer som dömts för misshandel och anklagats för hatbrott. EDL har stöd
och uppmuntran från counterjihadrörelsen i såväl USA som Europa och har
deltagit vid counterjihadmöten 2010 och 2011 samt vid mötet i Århus 2012.
English Defence League har nått framgång genom att rekrytera och göra
reklam för sina demonstrationer och arrangemang i sociala medier. Deras egen
hemsida erbjuder olika typer av deltagande och många olika forum. Enligt
en rapport från the Radicalism and New Media Research Group vid Northamptons universitet kan English Defence League bäst förstås som en social
rörelse, som genom sitt användande av sociala medier har lyckats utveckla en
”marschera och väx”-strategi som är vanlig inom högerextrema organisationer.
Rapportförfattarna påpekar att både möjligheten att genomföra sina marscher,
och förekomsten av antimuslimska attityder i samhället i stort är viktiga för
EDLs fortlevnad.220
De flesta av English Defence Leagues aktiviteter marknadsförs på Facebook
och genom andra sociala medier. Helt i enlighet med tankesättet inom counterjihadrörelsen försöker English Defence League visa att man inte är rasister och ge sken av att man försvarar yttrandefrihet och allas lika värde bland
annat med grupper som EDL Jewish Division och EDL LGBT (Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender) Division. Den största gruppen på Facebook, English
Defence League EDL, gillas av 18 936 personer den 2 november 2011.221 På den
officiella hemsidan listas 45 olika undergrupper i olika delar av landet, men det
framgår inte hur väl organiserade eller aktiva dessa grupper är.222
Nyligen har interna stridigheter rasat kring EDLs judiska avdelning. Roberta
Moore som ledde gruppen har lämnat den, troligtvis på grund av det hat hon
utsatts för från en antisemitisk utbrytargrupp från EDL ledd av John ”Snowy”
Shaw.223 Istället ska James Cohen leda EDLs judiska avdelning från Canada.
Hans insikt i Europa verkar begränsad och han menar bland annat att Malmö
är nästan helt ”judenrein”.224
Kvinnliga supporters har en särskild ställning inom English Defence League
och är organiserade i egna grupper som till exempel English Defence League
Angels Danske Defence League Angels Division och Scottish Defence Leagus
Belles.
English Defence League uppger att deras syfte är att ”fredligt demonstrera
mot militant islam”, men såväl på Facebook som i verkligheten lyser fredligheten med sin frånvaro. Även om EDL beskriver sig som en antirasistisk,
antifascistisk (muslimerna är de nya nazisterna, enligt dem) organisation som
är öppen för alla, är tonen på facebooksidorna en annan. Man har i många fall
försökt städa upp i facebookgrupperna genom att skapa en code of conduct,
och att tillhandahålla forum som endast varit för medlemmar. Bristen på fredlighet blev uppenbar inför högtidlighållandet av Stilleståndsdagen den 11 november 2011. På högtidsdagen hedras brittiska soldater utomlands. 2010 drog
den numera förbjudna islamistiska organisationen Muslims Against Crusades
220 Jackson, Paul et al, The EDL: Britain’s Far Right Social Movement, The University of Northampton’s Radicalism and New Media Research Group, RNM publications, 2011, p. 5.
221 www.facebook.com/EDL.EnglishDefenceLeague.NS , 2.11.2011.
222 http://englishdefenceleague.org/divisions/, läst 29.3.2012.
223 Jewish leader walks out, Searchlight no 434, August 2011.
224 http://europeanson.net/2011/10/06/edl-jewish-division-leader-interview-british-values-are-myvalues/#more-1065, 6.10.2011, kollad 7.10.2011.
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Stephen Yaxley-Lennon/Tommy Robinson, English Defence Leagues ledare vid counterjihadmötet i Århus 2012. Foto: David Lagerlöf/Expo.

uppmärksamhet till sig när de på Stilleståndsdagen brände en pappersvallmo,
symbolen för stöd till de brittiska trupperna.225 I samband med denna händelse
greps några EDL-aktivister, bland dem ledaren Stephen Yaxley-Lennon, även
känd som Tommy Robinson. I diskussionerna kring den aktion som planerades i protest mot Muslimes Against Crusades demonstration den 11 november 2011 piskades stämningen på Facebook upp med allt annat än fredliga uttryck. Förutom uppmaningar till våld och rasistiska beskrivningar av muslimer
verkar inte alla hålla med om att fredliga demonstrationer är det bästa sättet
att få uppmärksamhet. Trots att Muslimes Against Crusades’ demonstration
ställdes in efter att inrikesminister Teresa May förklarade att organisationen
förbjudits. demonstrerade English Defence League varpå polisen omhändertog
ca 170 EDL-aktivister.226
Med hjälp av IT-miljonären och counterjihadaktivisten Alan Ayling/Alan
Lakes hjälp fick English Defence League sitt internationella genomslag i counterjihadsammanhang. Vid counterjihadmötet 2010 närvarade English Defence
League men det var först vid mötet 2011 som ett samarbete mellan counterjihadrörelsen och EDL kom på tal. Samarbetet innebär att English Defence
League ska stå för ”manpower”, Lake för pengar och kontakter. Lake berättade själv om sin koppling till English Defence League på en konferens om
islamisering i Malmö 2009, som anordnades av Sverigedemokraterna. Lake
menade att de flesta politiker inte bryr sig om vad man säger. Det enda som får
folk att bry sig är om man mobiliserar människor som går ut på gatorna. 227
I december 2011 avslöjade den brittiska tidningen Sunday Times att Alan
Lakes var pseudonym för Alan Ayling.228 Enligt tidningen Searchlight var det
225 http://expo.se/2010/grundare-av-english-defense-league-anklagas-for-att-ha-angripit-polis_3504.html.
226 http://expo.se/2011/170-edl-aktivister-omhandertogs-pa-minnesdag_4505.html, 14.11.2011.
227 Puppet master, Nick Lowles, Searchlight, March 2011.
228 http://www.hopenothate.org.uk/news/article/2051/unmasked-wealthy-backers-behind-far-right-league

COUNTERJIHADRÖRELSEN – EN DEL AV DEN ANTIMUSLIMSKA MILJÖN

43

till och med Alan Lake som kom på namnet English Defence League. Det ska
också ha varit Lakes idé att Stephen Yaxley-Lennon, English Defence Leagues
ledare sedan 2009, skulle använda sig av täcknamnet, Tommy Robinson,
samma namn som burits av en ökänd ledare för fotbollsfirman Men In Gear.229
Tommy Robinson/Stephen Yaxley-Lennon har varit medlem i British National
Party och hade i juni 2010 en misshandelsdom i bagaget.230 Den 4 november
2011 uppgav den antirasistiska kampanjen Hope Not Hate att Stephen YaxleyLennon dömts för misshandel än en gång efter att ha skallat en annan EDLmedlem vid en demonstration i Blackburn i april 2011.231
Genom Alan Lakes nätverk kunde English Defence League bjuda in Rabbin
Nachum Shifren, som ofta talat på Tea Party-rörelsens möten, och den österrikiska counterjihadaktivisten Elisabeth Saabaditsch Wolff till sin Lutondemonstration i februari 2011. Flera medlemmar i English Defence League deltog även i protesterna mot den så kallade Ground Zero-moskén i New York i
september 2010. EDL har också haft kontakter med Alain Wagner från organisationen Vérité, Valeurs et Démocratie och med Bloc Identitaire i Frankrike.232
Alan Lake har även i andra sammanhang försökt förespråka sin antimuslimska agenda.233 Han har bland annat satt sitt hopp till populistiska partier. Till
exempel har han kontakter inom UK Independence Party (UKIP), däribland
Gerard Batten och Magnus Nielsen. Gerard Batten sitter i Europaparlamentet
som representant för UKIP. Batten har skrivit artiklar om hotet från muslimsk
fundamentalism i tidningen Freedom Today och har även försökt organisera en
visning av Geert Wilders film Fitna i Europaparlamentet.234 År 2006 presenterade Batten ex-muslimen Sam Solomons ”Proposed Charter of Muslim Understanding” för Europaparlamentet. Solomon vill bland annat att muslimer
ska samarbeta med polis och underrättelsetjänsten i kampen mot terrorism,
att muslimer inte ska följa reglerna i vissa verser av Koranen, samt att de ska
förbinda sig att respektera andra religioner.235 Enligt Searchlight har Solomon
och Alan Lake varit aktiva i samma kyrka, Kensington Temple i västra London. Kensington Temple är en protestantisk evangelisk kyrka som utmärkt sig
för sin syn på homosexualitet och islam.236
I Storbritannien finns numera ett counterjihadparti. British Freedom Party
meddelade den 10 november 2011 att Paul Weston tar över ordförandeskapet
för partiet. Weston var tidigare aktiv i United Kingdoms Independence Party
och har publicerat artiklar på Gates of Vienna samt deltagit på counterjihadmöten. British Freedom Party vill, enligt sin pressrelease, vara ett parti som
talar öppet om hotet från islam, och de menar att det finns ett behov och en
efterfrågan på ett parti som försvarar landet, och som inte har ett problematiskt förflutet som British National Party.237 British Freedom Party hoppas
229 http://news.bbc.co.uk/2/hi/8303786.stm, 12.10.2009, läst 4.11.2011.
230 http://www.hopenothate.org.uk/features/article/26/the-bnp-past-of-the-edl-leader, juni 2010, läst
3.11.2011.
231 http://www.hopenothate.org.uk/news/article/2001/edl-leader-sentenced-for-headbutting-fellow-p,
4.11.2011.
232 På marsch mot islam, Erik Sidenbladh, Expo nr 1 2011.
233 Puppet master, Nick Lowles, Searchlight, March 2011.
234 The Islamist Threat to freedom, Gerard Batten, Freedom Today, The Freedom Association, http://gerardbattenmep.co.uk/pdf/islamistthreat09.pdf, läst 4.11.2011.
235 http://counterjihadeuropa.files.wordpress.com/2007/10/europecharter.pdf, 4.11.2011, Puppet master,
Nick Lowles, Searchlight, March 2011.
236 The Growing Islamophobic International, Nick Lowles, Searchlight September 201o
237 British Freedom Party Press Release, 10.11.2011, http://britishfreedom.org/press-release/.
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att de ska attrahera många EDL-supporters, och även vara en politisk röst för
counterjihadrörelsen i Storbritannien. English Defence League och British
Freedom Party har mötts på counterjihadmötet i London i september 2011.

Irland
Irland har inte någon omfattande antimuslimsk rörelse. Det finns en irländsk
gren av English Defence League på Facebook, Irish Defence League.238 Här
verkar det dock, sina 834 ”gillaklick” till trots, som att den absoluta merparten
av innehållet har postats av ett fåtal personer. Innehållet består mest av länkar
till videoklipp, texter från Gates of Vienna och av Fjordman.
Dublinbaserade bloggaren Mark Humphry239 har bloggat sedan mitten på
1990-talet och har 60 000 visningar per månad.Humphry kallar sig pro-israel,
pro-amerikan, anti-jihadist samt ateist m.m. Humphry var tidigt ute och för
svarade counterjihadrörelsen mot sammankoppling med Breivik.
Humphry driver en kampanj mot irländska hädelselagar som han tolkar som
ett steg mot införandet av sharialagar.240

Frankrike
Det främlingsfientliga partiet Front Nationals ledare Marine Le Pen, dotter till
den förre partiledaren Jean-Marie Le Pen, har beskrivit islam som en ockupationsmakt i Europa.241 Men flera av counterjihadrörelsens framträdande bloggare och personer tar starkt avstånd från Front National och deras medverkan
i counterjihadsammanhang. Partiets förre ledare Jean-Marie Le Pen har upprepade gånger uttryckt rasistiska åsikter och även förnekat Förintelsen.242 ”Judehatande nationalism kommer sannolikt inte att vara till hjälp i den kommande
kampen”, menar Edward May på Gates of Vienna i en kommentar rörande
Front National 2006.243 Det finns idag inget franskt parti som verkligen varit
representerat vid counterjihadmöten. Men fler partier än Front National har
anammat counterjihadretoriken.
Mouvement National Républicain (MNR) bildades av Bruno Mégret 1998
efter en splittring inom Front National. Mouvement National Republicain har
bland annat motsatt sig byggandet av en moské i Marseilles. På sin hemsida
skriver man om islamisering och dhimmiskap.244 På grund av sitt ursprung i
Front National är det osäkert om organisationen blivit välkomnad i counterjihadsammanhang.
Bloc Identitaire är ett högerextremt parti, grundat 2003, vars mål enligt dem
själva är att värna det regionala och europeiska arvet. Partiet vänder sig emot
imperialism ”som är av nordamerikanskt eller muslimskt ursprung” samt ”intellektuell terrorism” och ”antifransk rasism”.245 ”Identitet är det som skiljer
människor från varandra” enligt ledaren Fabrice Robert, som tidigare var
238 http://www.facebook.com/pages/Irish-Defence-League/115481641853990.
239 http://markhumphrys.com/2011-12-13.
240 http://blasphemy.ie/2011-12-13.
241 http://www.france24.com/en/20110305-marine-le-pen-national-front-poised-beat-sarkozy-electionsfrance, 5.3.2011, läst 8.11.2011.
242 http://www.adl.org/international/le-pen_new.asp, 23.4.2002, läst 21.11.2011.
243 http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/10/things-to-come-update.html, 16.10.2006, läst 25.10.2011.
244 http://www.m-n-r.fr//theme8.htm, läst 1.11.2011.
245 Qui sont les identitaires? Dossier de presentation, Janvier 2005, http://www.les-identitaires.com/argumentaire.pdf, läst 25.10.2011, http://www.bloc-identitaire.com/courant-identitaire/initiatives, läst 25.10.2011.
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medlem av det numera upplösta partiet Unité Radicale.246 Vintern 2003–2004
serverade grupper som stod nära Bloc Identitaire en så kallad ”identitär soppa”
som innehöll fläskkött på gatorna.247 Att partiets symbol är ett vildsvin passar
bra eftersom man kämpar mot den massiva islamiseringen, menar Philippe
Vardon, en av grundarna av Bloc Identitaire, som numera är aktiv i en annan organisation. Intervjun publicerades av den svenska identitära bloggaren
Oskorei.248
Enligt Vardon är Bloc Identitaire en decentraliserad organisation, med lokala
grupper som Nissa Rebela i Nice och Alsace d’Abord i Elsass-området och
ungdomsgruppen Une autre jeunesse/En annan ungdom. Han hävdar också
att organisationen har kontakter med Lega Nord, vars framgångskoncept man
vill härma, samt Vlaams Belang, Plataforma de Catalunya i Katalonien samt
personer från Schweiziska folkpartiet.
I maj 2011 anordnade Bloc Identitaire en demonstration i Lyon i Frankrike
under parollen ”Svinens marsch”, där man protesterade mot halalkött i Franrike.249 Även English Defence League deltog. The International Civil Liberties
Alliance kommenterade demonstrationen i positiva ordalag som ett exempel
på att rörelsens nätverksbyggande strategi varit framgångsrik.250 Demonstrationen drog ca 500 personer och 400 poliser. 80 personer greps.251
Bloc Identitaire har också nära kopplingar till hemsidan Novopress.info,
en ”internationell pressbyrå”, som är ett språkrör för fransk högerextremism.
2005 var sajten registrerad på Fabrice Robert, ledare för Bloc Identitaire.252
Organisationen Vérité, valeurs et démocratie är enligt sin hemsida grundad
1901 och försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och laïcité, den franska
principen om sekularitet.253 Syftet är att förhindra att samhällen splittras på
grund av ”civilisationschocken” mellan islam och västerlandet. Organisationen
arrangerar också seminarier. Alain Wagner, som leder organisationen, har del
tagit som representant för gruppen på counterjihadmöten.254 Organisationen
deltog också vid demonstrationen i Århus 31 mars 2012 där Wagner höll ett
anförande.
Riposte Laïque (ripostelaique.com) är en onlinetidning och nyhetsbrev med
bidrag från många olika skribenter. Den grundades i september 2007 för
att försvara den franska principen om sekularitet, laïcite.255 Riposte Laïque
beskriver sig som ett vänsteralternativ, men har ändå lierat sig med till exempel Bloc Identitaire.256 Radu Stoenescu från Riposte Laïque har varit aktiv
både i franska och internationella counterjihadsammanhang.257
246 http://www.bloc-identitaire.com/bloc-identitaire/president, kollad 25.10.2011, http://www.cafebabel.
co.uk/article/33074/france-bloc-identitaire-far-right-party-facts.html, 31.3.2010, läst 25.10.2011.
247 http://www.bloc-identitaire.com/courant-identitaire/initiatives, kollad 25.10.2011.
248 http://oskorei.motpol.nu/?p=4203, 7.12.2010, läst 25.10.2011.
249 http://www.marchedescochons.com/, kollad 25.10.2011, http://www.libertiesalliance.org/2011/05/15/
english-defence-league-supports-french-counterjihad-allies-in-lyon/ 15.5.2011, läst 10.4.2012.
250 http://europenews.dk/en/node/43337, 17.5.2011, läst 25.10.2011.
251 http://expo.se/2011/oroligt-i-samband-med-antimuslimsk-demonstration_4037.html, 17.5.2011, läst
25.10.2011.
252 http://www.clubdelapressenpdc.org/les-infos-xenophobes-de-novopress.html, 22.7.2005, läst 2.11.2011
253 http://verite-valeurs-democratie.over-blog.com/pages/Qui_sommesnous-1452423.html,läst 26.9.2011.
254 The Growing Islamofobic International, Searchlight, Sept. 2010.
255 http://ripostelaique.com/qui-sommes-nous, läst 31.10.2011.
256 http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2010/09/05/ce-quest-vraiment-riposte-laique/, 5.9.2010, läst
31.10.2011.
257 http://www.libertiesalliance.org/2009/12/15/french-counter-jihad-activist-radu-stoenescu-of-ripostelaique-talks-to-france-24-about-the-swiss-minaret-ban/, 15.12.2009, läst 31.10.2011.
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Alain Wagner från Vérité, Valeurs et Démocratie vid demonstrationen i Århus 2012. Foto:
David Lagerlöf/Expo.

Även större internationella counterjihadkonferenser har hållits i Frankrike. I
augusti 2008 rapporterar Gates of Vienna om en counterjihadkonferens som
hölls i Paris av paraplyorganisationen Vigilant Freedom Europa.258 I december
2010 hölls en ”Samling mot Europas islamisering” i Paris, som May beskrev
som ”det största counterjihadeventet inomhus som någonsin har hållits i
Europa”. Över 1 000 personer ska ha deltagit. Bland talarna fanns Elisabeth
Sabaditsch-Wolff, Oskar Freysinger från Schweiziska Folkpartiet, René Stadtkewitz från Die Freiheit, Timo Vermeulen från Dutch Defence League och
Tom Trento från Florida Security Council. Även Mario Borghezio från Lega
Nord och Pascal Hilout från Riposte Laïque deltog.259

Belgien
Även i Belgien har antimuslimska aktivister organiserat sig partipolitiskt.
Vlaams Belang, före detta Vlaams Blok, är ett nederländskt främlingsfientligt
och antimuslimskt parti. 2004 bedömde Belgiens högsta domstol att Vlaams
Blok bröt mot antirasismlagstiftningen, vilket i princip innebar ett förbud
av partiet. Därmed omorganiserades partiet och går numera under namnet
Vlaams Belang (Flamländskt intresse). I valet 2010 fick Vlaams Belang 7,76
procent av rösterna till representanthuset på riksnivå. Philip Clayes är Europaparlamentariker för Vlaams Belang och sitter i styrelsen för European Alliance for Freedom, en samarbetsgrupp för europeiska partier.260 Dirk Crols är
jurist och assistent till Frank Vanhecke, ordförande för Vlaams Belang. Han
har också skrivit för Brussels Journal.261 Både Clayes och Crols deltog enligt
den amerikanska bloggaren Pamela Geller i counterjihadmötet i Bryssel 2007
tillsammans med partiets ledare Filip Dewinter. Dewinter deltog också i en
258 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/10/report-on-french-counterjihad-congress.html, 3.10.2008,
läst 25.10.2011.
259 http://www.libertiesalliance.org/2009/12/15/french-counter-jihad-activist-radu-stoenescu-of-ripostelaique-talks-to-france-24-about-the-swiss-minaret-ban/, 15.12.2009, läst 31.10.2011, http://gatesofvienna.
blogspot.se/2010/12/updates-from-paris.html.
260 http://www.eurallfree.org/?q=node/66, 24.11.2011.
261 http://www.brusselsjournal.com/dirkcrols, 24.11.2011.
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resa till Israel tillsammans med representanter för flera andra antimuslimska
partier vintern 2010 och i Marsch für die Freiheit i Köln i maj 2011. Han har
även varit aktiv i Pro-rörelsen som motsätter sig den påstådda islamiseringen
av Tyskland.
På Dewinters egen hemsida beskrivs hur Europa sakta blir muslimskt genom
den så kallade demografiska bomben. Islam beskrivs som ”Europas arvsfiende”
och hur den ”tredje islamska invasionen pågår just nu”.262 Sedan den 18 november kan man också beställa skriften ”Hur man överlever i ett islamiskt
samhälle” av Filip Dewinter.263 Ett annat tecken på att Vlaams Belang har nära
kontakter med counterjihadrörelsen är att Vlaams Belang stod för säkerhetsarrangemang och logistik vid konferensen i Bryssel 2007.264
I Bryssel hölls samma år en uppmärksammad manifestation till minne av
terrordåden den 11 september. Manifestationen organiserades av Stop Islamization of Europe. Bryssels borgmästare förbjöd marschen, men trots detta
genomfördes en manifestation med representanter för Sverigedemokraterna,
Vlaams Belang och Lega Nord.265
Även andra aktivister från Belgien har varit aktiva i counterjihadrörelsen. En
central person för counterjihadrörelsen i Europa är journalisten Paul Belïen
och sajten Brussels Journal. Han har enligt egen utsago skrivit för en mängd
tidningar i Belgien och utomlands. Belïen har även varit chef för Islamist
Watch, ett projekt under Middle East Forum.266 Han är gift med Alexandra
Cohen, parlamentsledamot för Vlaams Belang.267 Belïen har deltagit i några av
counterjihadmötena och var enligt Edward May med och organiserade Counterjihad Brussels 2007.
Aldo Mungo säger sig representera en organisation som kallas Résistans, som
kämpar mot ”islamiseringen” av Belgien. Mungo själv beskriver rörelsen som
”informell” och inte särskilt strukturerad.268 I ett tal vid konferensen i Paris
2010 menade Mungo att muslimernas påstående att de kan samexistera med
andra civilisationer är en lögn. Den muslimska närvaron i samhällen leder till
inbördeskrig.269 Det är svårt att hitta någon information om organisationen
och den verkar inte vara så inflytelserik.

Nederländerna
I Nederländerna har islam varit en politisk fråga sedan mordet på Pim Fortuyn. Fortuyn var en kontroversiell politiker som startade partiet List Pim Fortuyn. Redan innan terrorattackerna den 11 september oroade Fortyun sig för
”islamiseringen” av Nederländerna, och menade att islam är en bakåtsträvande
262 http://www.filipdewinter.be/category/toespraken, läst 24.11.2011.
263 http://www.filipdewinter.be/gratis-pocketboek-hoe-overleven-in-een-islamitische-samenleving,
18.11.2011, läst 24.11.2011.
264 Dutch Foe of Islam ignores US allies’ far right ties, Daniel Luban och Eli Clifton, http://ipsnews.net/
news.asp?idnews=45928, 28.2.2009, läst 8.11.2011
265 Expo, Kriget mot Islam, 2007.
266 http://www.meforum.org/1070/paul-belien-appointed-director-of-islamist-watch, 11.12.06, läst
24.11.2011.
267 http://www.vlaamsbelang.org/7/parlement/2/13/, 24.11.2011, http://www.brusselsjournal.com/alexandracolen, 24.11.2011.
268 http://ripostelaique.com/Interview-d-Aldo-Michel-Mungo.html, 16.3.2010, läst 24.11.2011.
269 http://ripostelaique.com/Aldo-Mungo-Bruxelles-40-de-la.html, 21.12.2010, läst 24.11.2011, http://
www.bivouac-id.com/billets/suivez-en-direct-les-assises-internationales-sur-lislamisation-sur-internet/, läst
30.11.2011.
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kultur.270 Fortuyn mördades 2002, strax innan det nederländska valet. År 2004
mördades också filmskaparen Theo van Gogh, som tillsammans med politikerna Aayan Hirsi Ali hade gjort den islamkritiska filmen Underkastelse.
Idag ser Geert Wilders Frihetsparti till att islam fortsatt förblir en politisk
fråga. Geert Wilders har varit ledamot i nederländska parlamentet sedan 1998,
först för det liberala Folkpartiet för Frihet och Demokrati och från 2006 för
Frihetspartiet, Partij voor de Vrijheid (PVV), som är det tredje största partiet i
Nederländerna.
2008 gjorde Wilders filmen Fitna (arabiska för ”prövning” ”frestelse” eller
”det onda”), där islam associeras med krig och våld mot kvinnor. Januari 2009
åtalades Wilders för hatbrott, men friades från anklagelserna i juni 2011.271
Hans uttalanden om islam och jämförelsen mellan Koranen och Mein Kampf
ansågs inte brottsliga eftersom domstolen bedömde att han kritiserade islam,
inte muslimer.
Wilders är aktiv på en internationell nivå med besök i bland annat USA
och Israel, och har även försökt få igång ett samarbete mellan Europa och
Nordamerika under en paraplyorganisation med arbetsnamnet International
Freedom Alliance. Wilders tycks ändå undvika samarbete med många andra
europeiska partier, troligtvis på grund av många partiers antisemitiska agenda.
En grupp som tidigare har varit aktiv i counterjihadsammanhang är Dutch
Defence League. Enligt ett brev från Timo Vermeulen som cirkulerat på
sidor som EuropeNews och Gates of Vienna, bildades Dutch Defence League
i augusti 2010. Timo Vermeulen påstår sig ha grundat organisationen med
syfte att likt English Defence League erbjuda ett ”aktivt fredligt motstånd mot
islamiseringen av Nederländerna och Europa”.272 Den 30 september 2011 hölls
en demonstration för yttrandefriheten och till stöd för Geert Wilders i Amsterdam, som anordnades av bland andra Dutch Defence League och European
Freedom Initiative. 273 Även English Defence League deltog i demonstrationen,
som enbart lockade ett fåtal deltagare.274 Geert Wilders uppgav att han inte
stödde demonstrationen.275 Dutch Defence League deltog också i andra counterjihadevent under 2010. Den 13 juni 2011 meddelade Dutch Defence League
att de lagt ner sin verksamhet med omedelbar verkan.276
Ett exempel på en counterjihadblogg i Nederländerna är !Uitkijk (http://www.
uitkijk.net), en ”politiskt inkorrekt” nättidning med nyheter och fakta om
islam och mångkultur, samt intervjuer med bland andra Robert Spencer. Där
sprids också Bat Ye’ors idé om den Euro-arabiska dialogen.277 En liknande sida
är Het Vrije Volk (www.hetvrijevolk.com) som vill bryta informationsmonopolet genom att publicera länkar till sidor med EU-kritik, fakta om islam och
till artiklar på andra nyhetssidor.278
270 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1971462.stm, läst 14.3.2012.
271 http://www.dn.se/nyheter/varlden/wilders-friad-i-hatbrottsmal, 23.06.2011, läst 21.11.2011.
272 http://www.libertiesalliance.org/2010/11/09/the-dutch-defence-league-ddl-and-the-european-freedominitiative-efi-are-on-the-map/, 9.11.2010, läst 22.11.2011.
273 http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/08/far-right-geert-wilders-protest, 8.10.2011, läst 22.11.2011
274 http://www.hopenothate.org.uk/hate-groups/edl/international, läst 22.11.2011.
275 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/britons-arrested-at-amsterdam-edl-protest-2121551.
html, 31.10.2010, läst 22.11.2011.
276 https://www.indymedia.nl/nl/2011/06/76603.shtml Läst 18 mars 2012.
277 http://www.uitkijk.net/islam.php?do=kr, läst 22.11.2011.
278 http://www.hetvrijevolk.com/, läst 22.11.2011.
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Italien
I Italien har flera partier antagit en mer islamofobisk och pro-israelisk politik
sedan början av 2000-talet. Två tidigare fascistiska partier är numera pro-israeliska. Dessutom har det växt fram en ”ideologisk och kulturell miljö” i Italien
som beskrivits som islamofobisk.279 Den islamofobiska trenden har fått brett
fäste i den italienska samhällsdebatten. Till exempel anklagade premiärminister Silvio Berlusconi, med anledning av borgmästarvalet i Milano, oppositionen i Milano för att vilja göra om Milano till en muslimsk stad, belägrad av
invandrare.280
Partiet Lega Nord, som är representerat lokalt, nationellt och i Europaparlamentet samt suttit i Berlusconis regering, är känt för att föra en antimuslimsk
politik. Inrikesminister Roberto Maroni, som införde policyn att inte låta flyktingar nå Italiens kust för att söka asyl, och ministern Roberto Calderoli, som
tidigare föreslagit anordnandet av en ”grisdag mot islam” tillhör båda partiet.281
Francesco Speroni som är Europaparlamentsledamot föreslog i Strasbourg att
man skulle stoppa muslimer från att ta sig till Europa.282
Efter terrorattackerna 11 september 2001 blev de antimuslimska idéerna vanligare i Italien. Den 29 september 2001 publicerade Oriana Fallaci artikeln ”The
rage and the pride”, och den efterföljande boken med samma titel sålde en och
en halv miljon kopior i Italien.283 Fallaci menade att både USA och Europa var
under attack från muslimska grupper. Hennes bok sägs ha banat väg för Bat
Ye’ors Eurabia, som kom i italiensk översättning 2007.284 Efter Oriana Fallacis
död 2006 bildades organisationen Una Via Per Oriana vars syfte är att driva
hennes arbete vidare.285 Organisationen delade 2009 ut Oriana Fallacis pris till
Geert Wilders för hans film Fitna.286 Ledare för Una Via Per Oriana är Armando Manocchio, en italiensk kläddesigner som efter 11 september började uppmärksamma islamismen. Armando Manocchio deltog på counterjihadmötet i
Bryssel 2007 där han delade ut Oriana Fallacis pris till Bat Ye’or.287

Tyskland
I Tyskland finns olika organisationer, politiskt aktiva och bloggare som har
deltagit i counterjihadsammanhang. Frihetspartiet, Die Freiheit, är ett lokalt
parti i Berlin som grundades 2010. Partiet är populistiskt och antimuslimskt,
och förespråkar direktdemokrati, låga skatter och stopp för invandring. Det
grundades av René Stadtkewitz efter att han lämnat Kristdemokratiska Unionen (KDU). Orsaken var ett ultimatum från KDU att om han bjöd in Geert
Wilders till ett evenemang i Berlin skulle han tvingas lämna partiet. Stadtkewitz antimuslimska engagemang väcktes under 2005 då han ledde protesterna
279 Marzano, Arturo, Italian Foreign Policy Towards Israel: The Turning Point of the Berlusconi Government(2001-2006), Israel Studies, Volume 16, No. 1, 2011
280 http://expo.se/2011/berlusconi-varnar-for-ett-muslimskt-milano_4063.html, läst 28.11.2011.
281 Revisiting Lepanto: The Political mobilization against Islam in contemporary Western Europé, Betz,
Hans-Georg and Meret, Susi, Patterns of Prejudice, 43, 2009.
282 Cere, Rinella, ”Islamophobia” and the Media in Italy”, Feminist Media Studies, 2:1, 2002.
283 Marzano, 2011.
284 Ibid.
285 Kriget mot Islam, Expo 2007.
286 http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1529, 19.2.2009, läst
23.11.2011.
287 Kriget mot Islam, Expo 2007.
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mot ett moskébygge i stadsdelen Pankow i Berlin.288 Efter att Thilo Sarrazins
omtalade bok Tyskland avskaffar sig själv publicerades 2010 insåg Stadtkewitz
att det fanns ett behov för en politisk rörelse som fokuserade på islam.289 Sarrazins bok varnade bland annat för en kommande ”fördumning” av landet
som ett resultat av den ökade invandringen. Stadtkewitz fick snabbt stöd från
den internationella counterjihadrörelsen. I december 2010 deltog Stadtkewitz
på en resa till Israel tillsammans med europeiska antimuslimska partirepresentanter, som FPÖ:s Hans Christian Strache och Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna.290 Han deltog också i ett evenemang anordnat av danska
Trykkefrihedsselskabet i november 2010, där även Sverigedemokraten Jimmie
Åkesson deltog. Die Freiheit gjorde ett katastrofval i september 2011, och fick
bara en procent av väljarstödet.291
Burgerbewegung Pax Europa, (Medborgarörelsen Pax Europa) beskriver sig
som en människorättsorganisation för frihet och demokrati mot islamisering.
Organisationen har deltagit vid OSCEs Office for Democratic Institutions and
Human Rights (ODIHR)-möten.292 Burgerbewegung Pax Europa stod, tillsammans med Stop Islamization of Europe och Vlaams Belang bakom en kontroversiell demonstration mot Europas islamisering i Bryssel i september 2007.293
2009 deltog den antimuslimske amerikanske bloggaren Robert Spencer i en
demonstration anordnad av Pax Europa i Berlin.294 Även René Stadtkewitz
deltog i evenemanget.
På lokal nivå har partier motsatt sig moskébyggen och tagit plats i lokala
fullmäktige. Ett av de drivande lokalpartierna är Pro-Köln. 2004 tog Pro-Köln
fem platser i stadsfullmäktige i Köln.295 Hösten 2008 organiserade Pro-Köln en
antiislamsk konferens i Köln. Bland deltagarna fanns representanter från flera
antimuslimska partier, bland annat Hans Christian Strache från Österrikiska
Frihetspartiet, Filip Dewinter från Vlaams Belang och Mario Borghezio från
Lega Nord. Målet med konferensen var att visa missnöje med byggandet av en
stor moské i Köln.296
Våren 2010 höll Pro-NRW, ett lokalt parti från Nordrhein-Westfalen, en
demonstration tillsammans med Nationaldemokratische Partei Deutschlands
vid Tysklands största moské i Duisburg. Pro-NRW hade som syfte att starta
upp en anti-minaretkampanj i Europa.297
2010 bildades Burgerbewegung Pro Deutschland (Pro-rörelsen) som en
paraplyorganisation för lokala Pro-partier runtom i Tyskland.298 Pro-KölnPro-NRW anordnade gemensamt våren 2011 en ”Frihetens marsch” i Köln.299
288 The German Geert, Gatsch, Jochen-Martin, Der Speigel, 1.6.2011, http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,druck-737676,00.html, hämtad 14.3.2011.
289 http://expo.se/2011/sa-blir-2011_3585.html, 3.1.2011, last 23.9.201, http://www.spiegel.de/international/
germany/0,1518,713796,00.html 25.8.2010, läst 23.9. 2011.
290 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,777175-2,00.html, 29.7.2011, last 28.11.2011.
291 http://expo.se/2011/katastrofval-for-antimuslimska-partier_4325.html, 19.11.2011.
292 http://www.osce.org/odihr/38041, hämtad 14.3.2012.
293 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/sep/11/villainsofthepax, hämtad 14.3.2012.
294 http://www.jihadwatch.org/2009/10/spencer-at-human-rights-rally-in-germany.html, hämtad
14.3.2012.
295 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,489257,00.htm
296 Europas Högerextremister möts i Köln, Thorsson, Håkan, Sydsvenskan, 17.9.2008, http://www.sydsvenskan.se/varlden/article369173/Europas-hogerextremister-mots-i-Koln.html, hämtad 14.3.2012.
297 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tysk-moskeprotest_4495491.svd, hämtad 14.3.2012.
298 http://www.pro-nrw.net/?p=1572, 15.6.2010, hämtad 11.4.2012
299 http://marschfreiheit.wordpress.com/international/english/, hämtad 14.3.2012.
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Patrik Brinkmann och Kent Ekeroth vid en demonstration för minaretförbud arrangerad av ProNRW 2010. Foto: Christian Ditsch/version-foto.de

Bland deltagarna fanns representanter för Österrikiska Frihetspartiet, det
nationalistiska partiet Die Republikaner, Bloc Identitaire och Vlaams Belang
samt Taylor Rose från den amerikanska Tea Party-rörelsen.300 Inför valet i
Berlin hösten 2011 höll Pro-rörelsen ytterligare en antiislamiseringskonferens i
Berlin, med deltagare från bland andra Vlaams Belang. Många internationella
gäster uteblev dock den här gången. Tidigare på hösten hade Patrik Brinkmann, som varit finansiär och ordförande för Pro-rörelsens Berlinavdelning
lämnat organisationen. Brinkmann som är svensk men bosatt i Tyskland var
en viktig person för organisationens internationella kontakter.301 Pro-rörelsen
har haft begränsad framgång i val hittills, men har offentligt fått stöd från
Österrikiska Frihetspartiet. Under 2011 talades om ett samarbete mellan Prorörelsen och det högerextrema partiet Die Republikaner.302
Bland antimuslimska bloggar och nyhetssajter kan den tyska nyhetsbloggen
Politically Incorrect News (PI) nämnas. Enligt egna uppgifter på deras hemsida
har de haft närmare 50 miljoner besökare. Liksom den numera nedlagda svenska sidan Politiskt Inkorrekt kom sajten till som ett uttryck för ett missnöje med
etablerad media som man anser sprider felaktig och vinklad information.303
Sajten beskriver islam som ett av de största problemen i samtiden. Enligt PI är
islam att likställa med antiliberalism, antidemokrati och är dessutom oförenlig
med rättsstaten. Den antimuslimska agendan är tydlig och flera counterjihadargument återfinns, som idén om att muslimerna försöker vinna inflytande
eller övertag bland ”de otrogna” genom jihad och genom att föda fler barn än
300 http://marschfreiheit.wordpress.com/auf-nach-koeln/wer-ist-wer/, hämtad 14.3.2012, http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/ultrahogerns-israeliska-flirt/, hämtad 14.3.2012.
301 http://expo.se/2011/brinkmann-lamnar-politiken_4236.html, http://expo.se/2011/anti-islamiseringskonferens-i-berlin_4265.html, hämtade 14.3.2012.
302 http://expo.se/2011/sa-blir-2011_3585.html.
303 http://www.pi-news.net/2011/11/nachhilfe-was-ist-politisch-inkorrekt/ 15 nov 2011 2011-11-22.
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icke-muslimerna.304 Bat Ye’ors texter återges i flera artiklar. Michael Stürzenberger är aktiv i det antimuslimska partiet Die Freiheit och är reporter för
nyhetssajten PI-news i Tyskland. Han är känd för sina drastiska formuleringar
om konsekvenserna av islamiseringen, som har lett till debatt även inom PIsfären.305 Michael Mannheimer är journalist och föreläser om Eurabia. Han har
i februari 2012 bötfällts för sina uttalanden om islam, och via PI-news kan man
stödja honom ekonomiskt. Fallet beskrivs på PI-news som ett slag mot yttrandefriheten i Tyskland.306 Både Mannheimer och Stürzenberger höll anföranden
vid European Counter-Jihad Meeting i Århus den 31 mars 2012.
Det finns även en German Defence League. Enligt organisationens hemsida
deltog man i Dutch Defence Leagues demonstration i Amsterdam den 30
oktober 2010.307 En representant från German Defence League höll också tal
vid en demonstration i Århus den 31 mars 2012. Det är svårt att bedöma hur
stor organisationen kan vara, men den verkar inte ha varit särskilt aktiv mellan
2010 och 2012.

Schweiz
I Schweiz har en antimuslimsk politik länge funnits på agendan tack vare det
inflytelserika Schweiziska Folkpartiet. Schweiziska Folkpartiet (SVP) är det
största partiet och i valet år 2007 fick det 28,9 procent av rösterna. Inför valet
drev SVP en kampanj om utvisning av kriminella utlänningar. Två år senare
i november 2009 hölls en folkomröstning om ett förbud mot minareter. Då
använde Schweiziska Folkpartiet bland
annat en affisch som visar en kvinna i
burka och minareter som liknar missiler
på den schweiziska flaggan.308 57 procent
röstade ja till ett förbud mot byggandet
av fler minareter.309 I valet i oktober
2011 gick partiet tillbaka ca 3 procent.
Det är första gången på 20 år som partiet tappat röster i ett val.310 Partiet deltog
vid counterjihadmötet 2010.311 Partiets
representant Oskar Freysinger deltog
också vid en ”samling mot Europas
islamisering” i Paris i december 2010.312
Freysinger är också medlem i styrelsen
för det nybildade Stop Islamization of
Nations.313
304 http://pi-news.net/wp/uploads/2008/05/glossar_islam_13-05-2008.pdf?f764e8 s. 7 2011-11-22
305 gatesofvienna.blogspot.se/2012/01/very-dangerous-process.html, 23.1.2012, hämtad 28.3.2012, www.
bayern.diefreiheit.org/michal-sturzenberger/.
306 www.pi-news.org/2012/03/penalty-fine-against-michael-mannheimer/, hämtad 28.3.2012.
307 http://www.german-defence-league.de/demos/ , hämtad 2.4.2012.
308 http://expo.se/2009/hogerextrem-affisch-uppror-i-schweiz_2855.html 2009-10-13
309 http://www.dn.se/nyheter/varlden/ja-till-forbud-mot-att-bygga-minareter 2009-11-29.
310 http://expo.se/2011/_4449.html.
311 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/06/slouching-towards-zurich.html, 23.9.2011.
312 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/12/updates-from-paris.html, 25.10.2011.
313 http://sioeeu.wordpress.com/2012/01/23/swiss-leader-media-watchdog-coptic-activist-join-board-ofstop-islamization-of-nations-sion/ , 23.1.2012, hämtad 2.4.2012.
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Mouvement Suisse Contre l’Islamisation (MOSCI) eller Schweiziska rörelsen
mot islamisering är en schweizisk organisation som publicerar information
om islam och säljer böcker. Enligt rörelsens hemsida grundades MOSCI sommaren 2007, och har hundra medlemmar. Organisationens syfte är att avslöja
islams sanna rasistiska, expansionistiska och krigiska ansikte.314 2009 förbjöds
MOSCI att sprida sin information i staden Fribourg.315

Österrike
I Österrike har Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Österrikiska Frihetspartiet, profilerat sig som ett antimuslimskt parti. I valet 2008 till Nationalrådet, den lagstiftande kammaren i Österrikes parlament, fick FPÖ 17,54
procent av rösterna och blev det tredje största partiet i Österrike. Så sent som
2009 anklagades partiet för antisemitism med anledning av en annons där
partiet förklarade att de inte ville tillåta Israel och Turkiet att ansluta sig till
EU.316 Trots att partiet tidigare varit motståndare till kyrkan och prästerskapet
har FPÖ de senare åren profilerat sig som försvarare av det kristna arvet.317 I
kampanjen inför Europaparlamentsvalet 2009 kritiserades partiets ledare Hans
Christian Strache av en österrikisk biskop för att ha hållit upp ett kors mot ett
muslimskt center, och för att kampanjen bland annat använde slagordet ”väst
i kristna händer”.318 FPÖ-kandidaten till guvernörsposten i Styrien, Gerhard
Kurzmann, var 2010 i hetluften efter att i sin valkampanj ha använt sig av ett
onlinespel där spelaren skulle skjuta ner moskéer som dök upp i ett landskap.319
Representanter för FPÖ verkar inte ha deltagit i något counterjihadmöte,
men representanter för partiet har flitigt deltagit i andra liknande internationella samarbeten. 2010 inbjöds FPÖ att besöka Tea Party-rörelsen, och tackade ja.320 I december 2010 besökte FPÖ Israel tillsammans med en delegation
med deltagare från andra europeiska partier. Detta besök besvarades i januari
2011 med att Ayoub Kara, vice minister i Netanyahus regering och medlem i
partiet Likud besökte Österrike.321 Kara beskrev, enligt Elisabeth Sabaditsch
Wolff som rapporterade från besöket, FPÖ som en av sina viktigaste kontakter i Österrike vad gäller kampen mot fundamentalistisk islam, och att FPÖ
var det enda partiet i Österrike som slogs mot (underförstått den muslimska)
rasismen och antisemitismen.322
Hans Christian Strache har varit aktiv i organisationen Städer mot islamisering, en koalition av europeiska partier som arbetar mot islamisering av Europa.
Vid demonstrationen i Köln den 7 maj 2011 deltog Andreas Mölzer, ledamot
av Europaparlamentet för FPÖ, samt Susanne Winter, FPÖ-ledamot i Nationalrådet. Susanne Winter har tidigare dömts till böter och villkorligt fängelse
314 http://www.mosci.info/, hämtad 14.3.2012.
315 http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/2011/12/13/anti-islam-group-fights-fribourg-ban.html, läst 14.3.2012.
316 http://expo.se/2009/eu-09-fpo-anklagas-for-antisemitism_2589.html, 19.5.2009, läst 15.11.2011.
317 Mudde, Cas, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, 2007, s. 85.
318 http://expo.se/2009/eu-09-osterrikisk-biskop-upprord-hur-kors-anvands-i-fpos-valkampanj_2610.html,
25.5.2009, läst 15.11.2011.
319 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15311541, 15.10.2011, läst 16.11.2011.
320 http://expo.se/2010/fpo-accepterar-inbjudan-fran-tea-party-rorelsen_3553.html, 13.12.2010, läst
15.11.2011.
321 http://www.haaretz.com/print-edition/news/austrian-jews-chide-likud-mk-for-meeting-far-right-leader-1.332597, 24.12.2010, last 30.11.2011.
322 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/01/looming-islamization-of-austria.html, 8.1.2011, läst
15.11.2011,
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för att ha hetsat mot islam.323 Kontakterna med Elisabeth Sabaditsch Wolff,
partiledaren för British Freedom Party och tillika counterjihadbloggaren Paul
Weston och besöket i Israel tyder ändå på att FPÖ inte är paria i counterjihadkretsar.
Elisabeth Sabaditsch-Wolff, österrikisk lärarinna som delvis vuxit upp i Iran
och Kuwait är en viktig profil inom counterjihadrörelsen i Europa.324 Sabaditsch-Wolff dömdes till böter i februari 2011 för att under ett seminarium ha
misskrediterat religion då hon beskrev Muhammeds äktenskap med Aisha som
pedofili.325 Sabaditsch-Wolff, som på Gates of Vienna beskrivs som ”vår österrikiska korrespondent” är medlem i Wiener Akademikerbund, en förening som
Edward May beskriver som en av ”de ihärdigaste försvararna av vår västerländska kultur”.326 Hon har hållit tal vid English Defence Leagues demonstration i
Luton i februari 2011, och har själv uppgett att hon har medverkat vid FPÖ:s
möten på inbjudan av partiets ledare Hans-Christian Strache.327 Hon talade
även vid lanseringen av Pamela Gellers och Robert Spencers Freedom Defense
Initiative 19 februari 2011.328

Serbien
I Serbien är situationen något annorlunda än i övriga Europa. I de högerextrema grupperna finns en allmän antimuslimsk retorik, men inget parti är öppet antimuslimskt. Inte ens Serbiska radikalpartiet, vars partiledare är anklagad för krigsförbrytelser i Haag, uttrycker öppet en antimuslimsk attityd, men
stödjer Ratko Mladic som är misstänkt för deltagande i folkmordet i Srebrenica.329 Radikalpartiets tidigare ledare Vojislav Seselj överlämnade sig till Haagtribunalen 2003, där han står åtalad för krigsförbrytelser i Bosnien-Hercegovina
mellan 1991 och 1994.330 Partiet strävar fortfarande efter ett Storserbien.331 I
Serbien har Breiviks dåd mest väckt uppmärksamhet på grund av att Breivik
påstått sig ha kontakter med serbiska intellektuella och ledare.
En utbrytargrupp från Serbiska Radikalpartiet, Serbiska Progressiva Partiet
(SPP), har haft kontakt med Österrikiska Frihetspartiet. SPP grundades av
Tomislav Nikolic, och är mer EU-orienterat än sitt ursprungsparti. Österrikiska frihetspartiet och SPP meddelade i juni 2011 att de skulle arbeta för att
bevara västerländska traditioner som kristendom, humanism och upplysning
samt kämpa emot globalisering och ”den religiösa fanatismens infiltration i det

323 http://marschfreiheit.wordpress.com/auf-nach-koeln/wer-ist-wer/, läst 16.11.2011, http://expo.se/2008/
osterrikisk-politiker-hetsade-mot-islam_2175.html.
324 http://europenews.dk/en/node/28145, 6.12.2009, läst 20.10.2011.	 
325 Kriget mot islam, Expo, s. 23.
326 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/03/elisabeth-sabaditsch-wolff-and-wiener.html, 29.3.2010, läst
20.10.2011.	 
327 http://expo.se/2011/stor-polisinsats-nar-edl-demonstrerade-i-luton_3687.html, 26.2.2011, läst 0.10.2011,
http://english.savefreespeech.org/, läst 20.10.2011.
328 http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/02/elisabeth-sabaditsch-wolff-at-freedom.html, 22.2.2010, läst
20.10.2011, http://www.youtube.com/watch?v=f19Aa0DAeNc, februari 2010, läst 30.11.2011.
329 Enligt Regional Centre for Minorities, 1.11.2011.
330 Vojislav Šešelj Contempt of the Tribunal Further Appearance on 11 November 2011, Press Advisory, The
Hague, 10.11.2011, http://www.icty.org/sid/10848, läst 10.11.2011.
331 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6296601.stm, 10.11.2011.
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europeiska samhället”.332 FPÖ fick vid förra valet en hel del röster från serber
bosatta i Österrike på grund av sitt motstånd mot muslimsk immigration.333
Bland grupper som öppet visar rasistiska och antimuslimska åsikter och hotar
med våldsamma metoder finns organisationen Obraz (”Ansikte”) som pekar
ut ”muslimska extremister” (Bosniaker), albaner, kroater, judar och andra
religiösa och sexuella minoriteter, samt frivilligorganisationer och politiker
bland sina fiender.334 De serbiska extremhögergrupperna Obraz och 1389 verkar
vara alltför associerade med nazistiska rörelser i Europa för att vara accepterade i counterjihadsammanhang.335
En counterjihadblogg med fokus på Serbien är 1389blog.com. Namnet på
bloggen syftar på år 1389 då serbiska styrkor slogs mot ottomanska i slaget om
Kosovo, en viktig symbol för serbisk nationalism. Bloggen uppdateras frekvent
med nyheter om Kosovo, Albanien och islam på Balkan. På 1389blog.com
skriver en av skribenterna att muslimer inte bara fått sitt inflytande genom terroristdåd och protester. Skribenten menar att när muslimerna inte är upptagna
med att våldta barn och djur, halshugga sina familjer eller spränga människor
i luften besöker de makthavare och förespråkar i offentliga sammanhang att
muslimer är vänligt inställda. Enligt skribenten vet alla att detta är en lögn,
men muslimerna har trots det lyckats nå inflytande i samhället.336

Ryssland
Samma världsbild och idéströmningar som är centrala för counterjihadrörelsen
återfinns i Ryssland, även om det är svårt att bedöma i vilken utsträckning
ideerna fått en bred genomslagskraft, och om inspirationen kommer från den
europeiska counterjihadbloggosfären. Politiska nyhetsbyråns (Agenstvo polititjeskih novostej, www.apn.ru) chefredaktör och centralfigur Konstantin Krylov, publicerar, förutom länkar till eget material, artiklar av Avraam Sjmulevitj
(Nikita Sergejevitj Djomin) av Valentine Bakmaster på nyhetsbyråns hemsida.
Sjmulevitj utger sig för att vara en rysk rabbin bosatt i Israel och Bakmaster
som är bosatt i USA skriver om konspirationen mot Europa och den demografiska bomben. Sjmulevitjs artiklar behandlar islamiseringen av Europa,
Eurabia-teorin och islam som ett hot också mot Ryssland. Han menar att
muslimer får mer och mer makt i Ryssland – med makthavarnas goda minne:
”Vi kan alltså få en ny muslimsk maktstruktur i landet, som enligt experterna
tillkommit med stöd från Kreml.” Även tanken om att hela samhället är engagerat i islamiseringsprocessen beskrivs av Sjmulevitj. Han hänvisar också till den
i counterjihadsfären ofta upprepade tanken om taqqiya som ett av muslimernas
hemliga vapen:
332 Serbian progressives link up with Austrian far right, Balkan Insight, Bojana Barlovac, 20.6.2011, http://
www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-progressives-to-launch-pan-european-group-with-austrian-farrights, läst 10.11.2011.
333 Enligt Regional Centre for Minorities, 9.11.2011.
334 Information Submitted to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination
on the occasion of Initial Periodic Report of Serbia, 78th Session, http://minoritycentre.org/sites/default/files/Praxis,%20Regional%20Centre%20for%20Minorirites,%20CEKOR%20and%20CHRIS%20
-%20Information%20submitted%20to%20CERD,%20Serbia%20Initial%20Periodic%20Report.pdf, februari 2011, nedladdad 9.11.2011.
335 http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-far-rights-travel-to-neo-nazi-gathering.
336 http://1389blog.com/2011/09/19/a-wake-up-call-for-the-serbian-people/, 19.9.2011, läst 10.11.2011.
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Arbetet med att sprida islam underlättas av det faktum att aktivister som
konverterar till islam inte är tvungna att visa detta offentligt. Till skillnad
från judendom och kristendom, får en muslim dölja sin tro och utge sig för
att vara ickemuslim.337
Dvizhenie protiv nelegalnoi immigratsi (DPNI) eller Rörelsen mot illegal invandring grundades 2002 som en reaktion på våldet mellan Moskvabor och
personer från södra Kaukasus och Centralasien. Rörelsen har under 2000-talet
startat upp paramilitära undergrupper men rörelsen förbjöds i april 2011.338
På DPNIs hemsida finns uppenbart islamofobiska artiklar, bland annat en om
Jimmie Åkessons islammotstånd och artiklar om hur islam kommer att bli den
dominerande religionen i Ryssland samt om sharia i Kaukasus. Huvudfokus
verkar dock snarare ligga på invandrarfientlighet och proslavism än på islamfientlighet och counterjihad. Till dags dato verkar det inte finnas någon aktiv
grupp som går under namnet Russian Defence League, utan DPNI fyller den
funktionen. En medlem på den nationalistiska organisationen DPNIs forum
skriver: ”Vad ska vi med en Russian Defence League till, när vi har DPNI?”339

Övriga Europa
Trots att terrordåden i Madrid år 2004, och de rättegångar som följde efter
attentatet, satte fokus på islam ledde inte detta till ökad islamofobi i Spanien,
visar en rapport från European Commission Against Racism and Intolerance
(ECRI).340 Men ändå förekommer intoleranta attityder mot muslimer. Enskilda städer har till exempel infört förbud mot burka och niqab.
Det enda partiet med en counterjihadagenda hittills är Plataforma Per Catalunya (PxC). PxC är ett regionalt parti i Katalonien och dess ledare heter Josep
Anglada. Partiet bildades av forna Franco-anhängare och fick 2,3 procent av
rösterna i de regionala valen 2011. Partiet har använt en antimuslimsk retorik
och har bland annat lagt förslag om ett burkaförbud. 2010 skrev partiet på
ett vänskapsavtal med Österrikiska Frihetspartiet, i syfte att samarbeta för att
motverka Europas islamisering.341
I oktober 2011 förekom uppgifter om att ett nytt counterjihadparti skulle
bildas, med Manuel Frías som partiledare. Detta parti är tänkt att ställa upp
i valen i Andalusien 2012.342 Men det verkar som om det hela stannat vid en
tanke.
I rapporten Intolerance, Prejudice and Discrimination. A European Report från
Friedrich Eber Stiftung 2011 verkar Portugal vara ett av de länder där attityden
mot muslimer är något bättre än i andra länder, även om islamofobi förekommer även här.343
Även om sajter som Gates of Vienna listar likasinnade bloggar och hemsidor i
många europeiska länder är inte alla av dem aktiva, och alla har inte heller en
counterjihadagenda. Ett exempel är Grekland, där Edward May främst länkar
till så kallade kulturkonservativa bloggar. I Grekland finns antimuslimska
337 http://www.apn.ru/publications/article22405.htm, 18.2.2010, läst 20.9.2011.
338 http://rt.com/politics/russia-court-movement-ban/, 18.4.2011, läst 24.10.2011.
339 http://www.benzol.us/forum/viewtopic.php?p=73182&sid=673a6101ada313b83bd3834337dfece4, maj
2006, läst 22.9.2011.
340 http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_04/04_CbC_eng/ESP-CbC-IV-2011-004-ENG.
pdf s.27 2012-01-09.
341 http://www.irr.org.uk/news/catalonia-far-right-party-gains-in-regional-elections/ läst 2.4.2012
342 http://islamversuseurope.blogspot.se/2011/10/new-nationwide-counterjihad-party-to.html läst 2.4.2012
343 http://www.uni-bielefeld.de/ikg/IntolerancePrejudice.pdf 2012-01-17
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grupper, men utan särskild koppling till counterjihadrörelsen. Den grekiska
högerextrema organisationen Hrisi Avgi eller Gyllene Gryning är emot judar,
muslimer och invandrare, och protesterade bland annat under Eid-firandet
i Aten hösten 2010.344 Det finns en facebooksida för Greek Defence League
med viss aktivitet, bland annat länkar till reklamvideon för demonstrationen i
Århus.345
I Polen beskriver människorättsaktivisten Rafal Pankowski islamofobi som
ett växande problem och dessvärre en av de större frågorna.346 Hatbrotten
mot muslimer har ökat efter 11 september-attacken 2001. Polen har emellertid en liten muslimsk befolkning och snarare dominerar antisemitism och
antiziganism.347 Detta överensstämmer med uppgifter i ECRI-rapporten från
år 2010.348 Ett exempel på en antimuslimsk aktion som uppmärksammades i
internationella counterjihadmiljön var en demonstration i Warszawa mot ett
moskébygge i mars 2010.349 I protesterna deltog en grupp som kallas Europe
for the Future under ledning av den danske buddhistiske läraren Ole Nydahl.350
I sammanhanget nämner Pamela Geller på Atlas Shrugs ”Stop Islamization of
Poland”, men det verkar inte som om någon organiserad grupp med det namnet är aktiv idag och Stop Islamization of Polands blogg verkar inte ha upp
daterats sedan 2010. En mer aktiv organisation verkar Polish Defence League
(PDL) vara. PDLsrepresentant, Piotr Kaczmarczyk, var inbjuden till demonstrationen i Århus i mars 2012, men det är oklart om han närvarade.
I andra länder är rasismen utbredd men inte riktad mot muslimer. I Ungern
utgör antisemitism och antiziganism de högrextrema organsationernas huvudfokus.351 Till exempel stöttar det rasistiska partiet Jobbik, som har 47 mandat
i det ungerska parlamentet, palestinierna, eftersom det ger dem en plattform
från vilken de kan attackera Israel. Muslimer är inte särskilt synliga i samhället och frågan om muslimsk invandring står inte på dagordningen. I januari
2012 trädde en ny lag i kraft som minskar antalet erkända religiösa samfund
från 300 till 14, och islam är en av de religioner som inte kommer att erkännas. Enligt lagen kan bara religiösa grupper som har över 1 000 medlemmar
och som har funnits i landet i minst 20 år erkännas som kyrkor eller religiösa
samfund.352 Gruppen Hungarian Defence League har på Facebook inga administratörer för tillfället, och verkar vara en grupp som startats av English
Defence League. De flesta kommentarerna är på engelska och personerna som
kommenterar tycks vara britter.353
344 http://www.economist.com/node/17522434, läst 11.11.2011.
345 https://www.facebook.com/pages/Greek-Defence-League/119831584802525 den 9 april hade sidan 2 708
“likes”.
346 http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/2011/9/13/human-rights-activist-warns-ofgrowing-islamophobia-in-polan.html 2011-09-13
347 Mudde, Cas (edit) Racist extremism in central and eastern Europe UK 2005 s.156 f
348European Commision against Racism and Intolerance ECRI report on Poland 2010-06-15   http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_04/04_CbC_eng/POL-CbC-IV-2010-018-ENG.pdf s.30-31
2012-01-11
349 http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2010/03/stop-the-islamisation-of-poland-protestagainst-the-construction-of-giant-muslim-brotherhood-mosque.html 2010-03-28 2011-12-20.
350 http://development.thinkaboutit.eu/think3/post/buddhists_join_hands_with_skinheads_against_muslims 2010-03-27.
351 Enligt Bernard Rorke vid Roma Initiatives i Budapest, konversation 17.10.2011.
352 http://www.freedomhouse.org/article/open-letter-hungarys-religion-law, 201203130.
353 https://www.facebook.com/group.php?gid=105844586122478&v=wall, läst 21.10.2011.
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Längre österut i Europa har inte counterjihadretoriken slagit igenom, men det
finns exempel på antimuslimska organisationer. I Bulgarien har Interna Makedonska Revolutionära Organisationen/Vutreshno-makedonska revolutsionna
organizatsija (VMRO) som mål att ”motsätta sig de bulgariska muslimernas
’islamiska fundamentalism’ och deras ’turkifiering’”.354 Gruppen har kopp
lingar till Lega Nord och Vlaams Belang och driver tidningarna Macedonia,
Nie och Hljab I Sol samt organisationerna Makedonska Vetenskapliga Institutet och Nationella Konservativa Forumet. Gruppen är den största radikala
nationalistorganisationen i Bulgarien.355 Det är dock tveksamt om VMRO har
koppling till counterjihadrörelsen. De verkar snarare grunda sitt muslimhat i
en gammal rädsla eller oro för Turkiet och turkar. Enligt Cas Mudde, som forskat på högerextremism i Europa, påverkar religiös intolerans inte de inhemska
muslimerna i samma utsträckning som det drabbar de utländska/invandrade
muslimerna i Bulgarien, som är måltavla för ”officiella påtryckningar och diskriminering”. Intoleransen har ökat sedan 11 september, men generellt är inte
muslimer offer för våld eller utsätts för verbala kränkningar.356 Andra grupper i
Bulgarien som ogillar muslimer för att de är invandrare eller tillhör en minoritet, men som inte har en specifikt antimuslimsk agenda är bland annat den
politiska cirkeln Zora, ett vänsterextremt nationalistparti som riktar in sig på
bland annat turkar. Bulgariska Nationella Radikalpartiet är nationalistiskt och
xenofobiskt och gillar inte muslimer. Rörelsen för Dvizhene Voini na Tangra,
DVT (Tangras Krigare) är en undergroundrörelse av marginell betydelse, som
är rasistisk och anti-turkisk.357
Pavel Chernev representerar Stop Islamization of Europe Bulgarien. Chernev
ställde upp i presidentvalet 2011 men utan framgång.358 Chernev var fram till
april 2008 vice ordförande och partiledarens högra hand i det högerextrema
partiet Ataka, men slängdes ut ur partiet efter att han anklagat partiets ledare
för att ha bett honom att vittna falskt i ett misshandelsfall, där Chernev stod
som misstänkt.359 Chernev har tidigare varit aktiv i counterjihadsammanhang,
bland annat skulle han ha deltagit vid Stop Islamisation of Europe-eventet i
Strasbourg i juli 2011. Chernev var också annonserad som talare vid counter
jihaddemonstrationen i Århus den 31 mars 2012, men dök inte upp.
I Moldavien registrerades i april 2011 ett islamiskt förbund, Liga Islamica,
som det första officiellt registrerade muslimska sällskapet. Detta var en viktig
symbolisk händelse som erkände muslimers rätt att utöva sin religion i landet.
Tidigare har man inte kunnat beskriva sig själv som muslim i folkbokföringen,
enligt ledaren för Liga Islamica.360 Beslutet möttes av motstånd. Demonstranter protesterade i Chisinau, och vissa av dem uttryckte öppet antimuslimska
åsikter: ”Muslimer är som virus. Om du släpper in ens ett fåtal kommer de att
354 Mudde, Cas (ed.): Racist Extremism in Central and Eastern Europe, Routledge, 2005, p. 4.
355 Ibid. p. 5.
356 Ibid., p. 18-19.
357 Ibid., p. 11.
358 Yet Another Nationalist Party Leader May Run for Bulgarian President, 5.7.2011, http://www.novinite.
com/view_news.php?id=129933, hämtad 28.3.2011.
359 Bulgarian Nationalists Expel Rebel MP, 20.4.2006, http://www.novinite.com/view_news.
php?id=62333, hämtad 28.3.2012.
360 Moldovan muslim leader ‘disappointed’ by anti-islamic remarks, Radio Free Europe Radio Liberty,
28.4.2011, http://www.rferl.org/content/moldovan_muslims_orthodox_church/16797096.html, läst
9.11.2011.
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flerdubblas”.361 Före detta presidenten och ledaren för kommunistpartiet, ett av
de största partierna i Moldavien, Vladimir Voronin, menar att Moldavien ska
fortsätta motståndet mot byggandet av moskéer, så som man gjorde under den
ottomanska tiden.362 Peter Prutenau, professor vid Ortodoxa Teologiska Akademin i Chisinau har sagt att det finns orsak att oroa sig för muslimska grupper. Prutenau menar att arabstaterna har en agenda som antingen är hemlig
eller som ignoreras på grund av naivitet. Enligt honom är det inte en slump att
muslimska studenter skickas till Moldavien, och menar att det första de gör är
att gifta sig med lokala, kristna kvinnor, som tvingas konvertera till islam.363
Hittills verkar inte counterjihadrörelsen ha kontakter i Moldavien, men det
finns antagligen en grogrund för deras retorik.
I Tjeckien finns några exempel på antimuslimsk verksamhet som påminner om
den counterjihadrörelsen ägnar sig åt. I oktober år 2011 skrev Gates of Vienna
om en planerad debatt på ett universitet om islamisering som ställts in med
kort varsel på grund av risken för ”religiöst hat på akademisk mark”.364 En
studentorganisation hade organiserat debatten och hade bjudit in bland annat antimoskérörelsen Antimesita och dess ledare Valentin Kusak, som kämpar mot islamiseringen i Tjeckien och använder sig av en retorik som liknar
counterjihadrörelsens.365 Kristna grupper har uttryckt antimuslimska åsikter
i samband med en demonstration i Prag i januari 2011, anordnad av det lilla
kristdemokratiska partiets ungdomsavdelning.366 Den socialistiske före detta
premiärministern Milos Zeman deltog i en internationell konferens sommaren
år 2011 där han beskrev islam som en ”anticivilisation” som finansierades av
olja och drogförsäljning. Han jämförde islam med nazism och kommunism.367
I länder som Slovakien och Slovenien är retoriken kring muslimer ibland
slående lik counterjihadrörelsens. Det finns väldigt få muslimer i Slovakien,
och vad som är mest framträdande och farligast är hatet mot romer.368 Multikulturalism är knappast ett begrepp som går att applicera på Slovakien, men
trots detta har bland annat inrikesministern Daniel Lipsic likt sina europeiska kollegor förkastat multikulturalismen. Det är främst bland motståndarna
till multikulturalism som man också finner ett motstånd mot muslimer, men
det är inte särskilt utbrett. PPOS, ett marginaliserat högerparti utanför parlamentet, sprider idéerna, och Lipsics parti KDH/Christian Democratic Movement sprider ett underliggande budskap om multikulturalismens misslyckande
och muslimer som ett hot mot kristna värden.
Slovenien får beröm av Edward May på Gates of Vienna och beskrivs som
361 Moldovans rally to protest formal recognition of islam, Radio Free Europe Radio Liberty, 18.5.2011,
http://www.rferl.org/content/moldovans_rally_against_recognition_of_islam/24179150.html, läst 9.11.2011
362 Conservatives angered by Moldova’s recognition of muslims, Mircea Ticudean, Radio Free Europe Radio Liberty, 17.5.2011, http://www.rferl.org/content/moldova_recognition_of_muslims_angers_conservatives/24177283.html, läst 9.11.2011.
363 Conservatives angered by Moldova’s recognition of muslims, Mircea Ticudean, Radio Free Europe Radio Liberty, 17.5.2011, http://www.rferl.org/content/moldova_recognition_of_muslims_angers_conservatives/24177283.html, läst 9.11.2011.
364 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/10/muzzled-in-prague.html 2011-10-06.
365 Sura, Adam, Ban on Controversial Islam Debate Generates its own Heat, http://www.icare.to/article.
php?id=36317&lang=en, hämtad 27.3.2012.
366 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/01/czechs-demonstrate-against-persecution.html 2011-01-19
367 http://praguemonitor.com/2011/07/08/former-czech-pm-sued-over-statements-islam 2011-07-08.
368 Enligt People Against Racism, 23.10.2011.
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”Södra Europas Danmark: Uppfriskande anti-PK, icke-multikulturellt och
resistent mot islamisering.”369 Enligt en rapport från European Network
Against Racism, ENAR, har främlingsfientlighet och intolerans mot muslimer
varit förekommande i Slovenien sedan tidigt 1970-tal.370 Det finns en trend av
ökande intoleranta attityder bland politiker generellt och inte bara i extrema
kretsar. Muslimer är en av måltavlorna.371 Ett exempel är en politiker från
Slovenska folkpartiet som 2005 sade att ”byggandet av en moské i Ljubljana
skulle, medvetet eller omedvetet, betyda en expansion av al-Qaidas och andra
terroristorganisationers infrastruktur”.372 2009 demonstrerade en grupp kallad
Domoljube mot byggandet av en moské i Ljubljana.373 I Slovenien finns även
Republicans Slovenia (RS), ett litet rasistiskt parti, som menar att de inhemska
religionerna ska få utövas fritt medan andra inflyttade religioner som islam ska
”begränsas till privatlivet”. Partiet säger sig vara antimuslimskt.374 Även om
counterjihadrörelsen inte ännu har nått Slovenien, finns en tydlig grogrund för
deras idéer även här.
I samband med Breiviks dåd 2011 förekom uppgifter om att Breivik skulle ha
deltagit i ett hemligt vitryskt paramilitärt träningsläger.375 Även ryska medier
har rapporterat om Breiviks påstådda vistelse i Vitryssland.376 I vår kartläggning har vi dock inte hittat några belägg för att det skulle finnas organiserade
counterjihadgrupper i Vitryssland. Inte heller i Ukraina verkar det finnas
organiserad counterjihadism, även om det finns antimuslimska attityder och
muslimer utsätts för hot och kränkningar, till exempel attacker på kvinnor som
bär slöja.377 Islamofobi beskrivs som ett växande problem, och medias rapportering om muslimer är fördomsfull.378
På Balkan förekommer islamofobi, och samtidigt bor en stor del av Europas
muslimska befolkning i området. I flera av länderna är det romer som är den
mest utsatta gruppen, enligt rapporter från European Commission Against
Racism. Större delen av befolkningen i Albanien är muslimer. Därför är det
kanske inte förvånande att det i vår kartläggning inte har framkommit någon
information om counterjihadaktiviteter i Albanien. I counterjihadrörelsen
beskrivs Albanien som ett hot mot de omkringliggande länderna och albansk
migration till övriga Europa ser man som ett problem.379 Makedonien är ett
land som beskrivs på Gates of Vienna som utsatt för muslimernas inflyttning,
men vi har inte kunnat hitta några counterjihadgrupper i landet. I BosnienHercegovina, där andelen muslimer är ca 40 procent, presenterade det Is369 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/01/slovenian-journalists-speak-out-against.html, 8.1.2008, läst
9.11.2011.
370 Responding to racism in Slovenia, European Network Against Racism, 2007, http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/slovenia_en.pdf, läst 10.11.2011
371 ECRI, Third report on Slovenia, 30.6.2006, CRI(2007)5, http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/SVN-CbC-III-2007-5-ENG.pdf, läst 10.11.2011
372 Racism and Discrimination in Slovenia, ENAR SHADOW REPORT, 2009/2010, Eyachew Tefera,
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/Slovenia.pdf, läst 10.11.2011
373 Racism and Discrimination in Slovenia, ENAR SHADOW REPORT, 2009/2010, Eyachew Tefera,
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/Slovenia.pdf, läst 10.11.2011
374 Mudde, 2005, p. 248.
375 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/07/gates-of-vienna-news-feed-7292011.html 2011-07-29.
376 http://en.rian.ru/world/20110728/165436665.html 2011-07-28.
377 http://islam.in.ua/3/eng/full_news/9789/visibletype/1/index.html 2011-06-10 2012-01-19.
378 http://islam.in.ua/2/eng/full_news2/4568/visibletype/1/index.html 2011-05-23 2012-01-19.
379 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/03/trouble-in-macedonia.html 2008-03-20 eller http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/07/albanianization-of-macedonia.html 2011-07-19.
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lamiska Förbundet i augusti 2011 den första rapporten om islamofobi. Enligt
rapporten, som ger exempel på islamofobi, räknar man med ett stort mörkertal
vad gäller kränkningar mot muslimer.380 Hatbrott, fördomar och oansvariga
uttalanden av politiker och tjänstemän beskrivs som ett problem och myndig
heterna uppmanas vidta åtgärder.381 Enligt kroatiska aktivister förekommer
inte någon organiserad counterjihadaktivitet i Kroatien. Utsatta grupper är
istället serber, romer och HBT-personer.382

380 Den 39-sidiga rapporten ges ut av Islamiska Förbundet 2011 av Ismail Smajlovic och Ekrem Tucakovic.
Se http://expo.se/2011/islamofobin-omfattande-i-bosnien_4237.html 2011-08-23 för hela artikeln.
381 http://expo.se/2011/islamofobin-omfattande-i-bosnien_4237.html 2011-08-23.
382 Mailkorrespondens år 2012-01-04 med Marko Jurcic från organisationen Association of Zagreb
Pride. Gruppens hemsdia finns på http://www.zagreb-pride.net, Mailkorrespondens år 2012-01-09
med aktivist från Antifascistisk organisation i Zagreb. Hemsida http://www.mladi-antifasisti.hr/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=92.
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Counterjihadmöten 2007-2011
Bilaga till Counterjihadrörelsen - en del av den antimuslimska miljön.
Sedan 2007 har årliga counterjihadmöten organiserats. Idén till det första
mötet föddes, enligt aktivisterna själva, vid ett onlinemöte för Center for Vigilant Freedom/910 Group.
Informationen om deltagare och syftet med mötena har vi hämtat från flera
olika håll. I första hand har vi hämtat informationen från Gates of Vienna,
men även från de olika deltagande organisationerna eller deltagarnas egna
hemsidor eller bloggar. I anslutning till varje möte har vi lagt in länkar till
mer information och även till deltagarnas tal i de fall det har varit möjligt. I
vissa fall har vi funnit material på internetarkivet WayBackMachine då hemsidorna inte längre är aktiva, eller då innehållet på dem ändrats sedan de först
publicerades. I bilagan Biografier finns mer information om deltagarna.
Informationen gör inte anspråk på att vara heltäckande.
Edard May har skrivit en historik över counterjihadmötena som finns på Gates
of Vienna:
A Brief History of the Transatlantic Counterjihad - se menyn till vänster.
Historiken finns även som pdf på http://europenews.dk/files/A%20Brief%20
History%20of%20the%20Transatlantic%20Counterjihad.pdf

OSCE-möten
I denna bilaga finns även en förteckning över möten som Organization for
Security and Co-operation in Europe, OSCE, organiserat och där olika frivilligorganisationer från counterjihadrörelsen deltagit.
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The UK and Scandinavia Counterjihad Summit
Köpenhamn 14-15 april 2007
Arrangörer och värdar: Organisatörer var Edward May, Anders Gravers (Stop

the Islamization of Denmark, SIAD) och bloggaren Exile, samt Center for
Vigilant Freedom (CVF – f.d. 910 Group).
Syfte: Att gå från ord till handling. Mötet kom till efter en diskussion bland

ledarna för Center for Vigilant Freedom som ett svar på de danska medlemmarnas frustration över man bara pratade. Edward May föreslog att man
skulle organisera ett möte mellan de danska och brittiska medlemmarna eftersom det gick så bra för britterna: ”The Brits are doing so well right now —
what we need is a meeting between the Brits and the Danes. It should happen
in Denmark. That will really energize the Vikings.”1
Talare:
Edward S. May (http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/04/uk-and-scandina-

via-counterjihad-summit.html)
Anders Gravers (http://web.archive.org/web/20100207194507/http://siad.word-

press.com/2007/04/15/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit/)
Michael Jenson från SIAD (http://web.archive.org/web/20080216203348/

http://www.vigilantfreedom.org/910blog/2007/04/18/what_are_we_fighting/)
Koordinator för mötet:
Exile, Danmark
Övriga deltagare:
Reinhard, Sverige (FOMI – Forum mot Islamisering, numera nedlagt diskus-

sionsforum)
Mist, USA
Ted Ekeroth, Sverige
Skjoldungen, Danmark
Phanarath, Danmark
Zonka, Danmark
Fjordman, Norge
Steen
Aeneas Lavinium, Storbritannien. Medlem i Center for Vigilant Freedom, har

bloggen Beer n Sandwiches2
Henrik (of Viking Observer)
Kepiblanc
Gaia, Storbritannien
Fröken Sverige, Sverige
Asger, Danmark

Paul Belien, Nederländerna – skulle ha närvarat men uteblev på grund av flyg-

platsstrejk.
1 http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html
2 http://beernsandwiches.blogspot.se/ Senaste inlägget är från 30 juni 2011.
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Mer information:

http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihadsummit.html – se även http://web.archive.org/web/20081211184106/http://
gatesofvienna.blogspot.com/2007/04/report-on-counterjihad-summit.html
(samma sida som ovan men utförligare – här finns även foton och Asgers tal)
http://web.archive.org/web/20070518024126/http://gatesofvienna.blogspot.
com/2007/04/few-reports-trickle-in.html
http://www.svd.se/kultur/hatet-kanner-inga-granser_6364558.svd
http://imittsverige.blogspot.com/2007/04/us-uk-and-scandinavian-counterjihad.html
Zonkas blog http://danzon.kimcm.dk/2007/04/15/uk-og-skandinavisk-antijihad-møde-i-københavn/
Texter om och från mötet finns även på WayBackMachine:
http://web.archive.org/web/20080614192509/http://beta.kimcm.dk/index.
php/2007/04/15/uk-scandinavian-summit-in-copenhagen/
http://web.archive.org/web/20070610160227/http://danzon.kimcm.dk/?p=21
Stop Islamisation of Denmark: http://web.archive.org/web/20100207194507/
http://siad.wordpress.com/2007/04/15/uk-and-scandinavia-counterjihadsummit/
Anders Gravers tal 5 minutes to 12 finns även den på en arkiverad webbsida:
http://web.archive.org/web/20080216215235/http://www.vigilantfreedom.org/910blog/2007/04/18/414-speech-by-anders-gravers-fiveminutes-to-twelve-in-denmark/
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Counterjihadmötet Brussels
18-19 oktober 2007
Anordnades av International Civil Liberties Alliance, där Center for Vigilant
Freedom (CVF) nu ingår.
Värd: Vlaams Belang, det flamländska nationalistpartiet. Mötet hölls dels i Europeiska parlamentets lokaler, dels i Flamländska parlamentets lokaler.
Syfte: Att möjliggöra ett samarbete mellan olika europeiska anti-islamistiska

grupper och deras motsvarighet från bland annat USA, Canada, Australien
(totalt 14 länder.) Ett annat syfte var att ge intresserade aktivister möjlighet att
komma i kontakt med grupper runt om i världen som delar samma mål.
”Målet (för Center for Vigilant Freedom) är att skapa och förstärka ett
nätverk med kontakter och organisationer för att kunna tvinga tillbaka
islamiseringen och sharialagarnas intåg i våra länder. Vi vill bygga ett stabilt
och flexibelt sätt att kommunicera sinsemellan. Vi planerar att bygga upp en
sammanslutning av personer som ska spåra lagstiftning som är relaterad till
islamisering i olika länder. Deras arbete ska inkludera förebyggande aktioner
mot terrorism, blockering av Sharialagar och understödja lagar som skyddar
den nationella konstitutionen, begränsar invandringen och tvingar tillbaka
islamiseringen” (vår översättning).3
Mötet samlade över 70 representanter för olika organisationer och privatpersoner. Deltagande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland,
Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Rumänien, Sverige, Schweiz, Storbritannien samt USA. Vid mötet presenterades ett antal rapporter om situationen i deltagarnas hemländer, se nedan.
Huvudtalare:
Bat Ye’or: Eurabia: How far has it gone? (http://counterjihadeuropa.files.word-

press.com/2007/11/yeor-brussels-october-2007.pdf)
David Littman: Creeping Dhimmitude at the United Nations (http://counter-

jihadeuropa.files.wordpress.com/2007/11/littman-brussels-final-03-nov-07.
pdf)
Landrapporter:
Belgien: Belien/Dewinter (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.

com/2007/11/belgium-country-report-october-2007.pdf)
Tyskland: Stefan Herre (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.com/2007/11/

germany-country-report-october-2007.pdf)
Frankrike: Nidra Poller
Storbritannien: Gerard Batten (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.

com/2007/11/united-kingdom-country-report-october-2007.pdf)
Sverige: Reinhard (FOMI) (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.

com/2007/11/country-report-sweden.pdf)
3 http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/10/counterjihad-brussels-2007.html
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Danmark: Lars Hedegaard (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.

com/2007/11/denmark-country-report-october-2007.pdf)
Norge: Jens Anfindsen http://counterjihadeuropa.files.wordpress.com/2007/11/

norway-country-report-october-2007.pdf
Finland: KGS/Kenneth Sikorski (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.

com/2007/11/finland-country-report-october-2007.pdf)
Holland: Hans/Johannes Jansen (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.

com/2007/11/netherlands-country-report-october-2007.pdf)
Italien: Adriana Bolchini Gaigher, (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.

com/2007/11/italy-country-report-october-2007.pdf)
Schweiz: Arnaud Dotezac (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.

com/2007/11/switzerland-country-report-october-2007.pdf)
Rumänien: Traian Ungureanu
Österrike: Elisabeth Sabaditsch–Wolff (länken på counterjihadeuropa.files.

wordpress.com är bruten men rapporten finns på http://ebookbrowse.com/
austria-country-report-october-2007-pdf-d286652770)
Tjeckien, Matyas Zmo (http://counterjihadeuropa.files.wordpress.com/2007/11/

muslims-in-czech-republic.pdf, rapporten är författad av flera personer)
Sverige: Ted Ekeroth, Presentation av Sverigedemokraterna (http://counterjiha-

deuropa.files.wordpress.com/2007/11/presentation-of-the-sweden-democrats.pdf)
Övriga talare
Dr Arieh Eldad, Israel, Knesset-medlem
Dr Patrick Sookhdeo, direktör för Institute for the Study of Islam and Christian-

ity och Barnabas Fund, From Dawa to Jihad (presentationen är inte offentlig).
Dr Marc Cogen, professor i internationell rätt vid universitetet i Ghent, Oppos-

ing Jihadism http://counterjihadeuropa.files.wordpress.com/2007/11/cogenjihadism.pdf
Sam Solomon, Storbritannien, (ex-muslim som har skrivit the Proposed Char-

ter of Muslim Understanding), The War against Jihad: Understanding the
adversary (presentationen är inte offentlig).
Robert Spencer, USA, Islam Is it the real problem.
Andrew Bostom, The First and Last Enemy-Jew-Hatred in Islam http://coun-

terjihadeuropa.files.wordpress.com/2007/11/bostom-the-first-and-last-enemy.pdf.
Laurent Artur du Plessis, Frankrike, Shariah Finance
Övriga deltagare:
Armando Manocchio, Italien, från organisationen Una via per Oriana.
Pamela Geller, USA (Atlas Shrugs)
Philip Clays, Nederländerna
Dirk Crols, Nederländerna
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Aeneas, Storbritannien
Jens Anfindsen, Norge, tidigare redaktör för HonestThinking och numera

politisk analytiker
Paul Belien,Nederländerna, Bryssels Journal m.m.
Rolf Krake, korrespondent för Gates of Vienna, bosatt i Bryssel
Yorkshire Miner, Nederländerna
Nidra Poller, USA, bloggare och skribent hos Pajamas Media
Kennet Sikorski/KGS, Finland, Tundra Tabloids
Skjoldungen, Danmark, Hodjas Blog
Robert Spencer, USA, Jihad Watch
Paul Weston, Storbritannien
Zonka, bloggare i Danmark (enligt Powerbase är Zonka Kim Chr. Madsen4)
Mer information:

Samlad presentation med pressrelease och flertalet tal och presentationer finns
på: http://counterjihadeuropa.wordpress.com/2007/10/23/counterjihadbrussels-2007-conference/
http://counterjihadeuropa.wordpress.com/conferences/counterjihad-brussels-2007/counterjihad-brussels-2007-biographies/
http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/10/counterjihad-brussels-2007.html
http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/10/european-organizations-gather-in.
html
http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/11/report-on-counterjihad-summit.
html
http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/11/slouching-towards-brussels.html
http://www.libertiesalliance.org/conferences/conferences/
http://www.jihadwatch.org/2007/10/spencer-at-counterjihad-summit-brusselsoctober-18-2007.html
http://tundratabloids.com/2007/10/counterjihad-conference-in-brussels_31.
html
http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2007/10/one-for-the-age.
html
På Atlas Shrugs finns länkar till videoinspelningar från mötet.
http://www.pi-news.net/2007/10/counterjihad-konferenz-in-bruesselam-181910/

4 http://powerbase.info/index.php/Kim_Chr_Madsen
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Counterjihadmötet Vienna
11-12 maj 2008
Syfte: Enligt Edward May på Gates of Viena var syftet att flytta tyngdpunkten

för rörelsens aktiviteter från USA till Europa, till de människor som kommer
få bära det Eurabiska oket och som därmed har det största incitamentet för att
motarbeta det.
Ett ”distributed Networks”5 aktioner bör planeras och utföras nära de ställen de behövs mest och där de kommer att bli mest effektiva.6
Fokus på mötet var försvaret av de medborgerliga friheterna (Civil Liberties). Mötet bedrevs i form av olika workshops och med tal och allmänna
diskussioner däremellan. Bland ämnen som diskuterades fanns, förutom de
medborgerliga friheterna, förtrycket av yttrandefriheten och konsekvenserna
av den föreslagna Europeiska arresteringsordern7 för aktivister som motsätter
sig Sharia och islamiseringen.
Papers och tal finns samlat på http://missioneuropakmartell.wordpress.com/
ressourcen/, länkar till respektive papers och tal finns under respektive talare
nedan.
Talare:
Huvudtalare Serge Trifkovic: Can The West Be Saved? (http://missioneuropa-

kmartell.wordpress.com/ressourcen/serge-trifkovic-can-the-west-be-saved/)
Working papers:
Block 1: Cases of repression of civil liberties: Freedom of expression and freedom of
assembly

Survey of Free Expression Readings, Readings about free expression in Europé
(http://missioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/survey-of-freeexpression-readings/)
Edward May/Baron Boddissey: Civil Liberties and Oppression in Europe (http://

missioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/civil-liberties-and-oppression-in-europe/)
Elisabeth Sabaditsch-Wolff samt HF: Freedom of Expression in Austria (http://

missioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/freedom-of-expressionin-austria/)
Anna Schönberger: Shooting the messenger. Some observations about the

reception of Geert Wilders’ short film Fitna (http://missioneuropakmartell.
wordpress.com/ressourcen/shooting-the-messenger-some-observationsabout-the-reception-of-geert-wilders’-short-film-fitna/)
Block 2: Analysis of Political and legislative repression of civil liberties
Henrik Clausen: The Lisbon Treaty (http://missioneuropakmartell.wordpress.

com/ressourcen/)
5	Distributed network = ungefär paraplyorganisation för olika nätverk, grupper och individer. Edward
Mays beskrivning över hur ett distributed network för counterjihadrörelsen bör fungera och struktureras
finns på Gates of Vienna 1 juni 2009 - http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/06/building-distributedcounterjihad.html
6 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/05/slouching-towards-vienna.html
7 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_
matters/l33167_sv.htm

Counterjihadmöten - BILAGA TILL COUNTERJIHADRÖRELSEN

7

Edgar K. Selzer: Freedom of Speech in the European Union – the Implications

of the Lisbon Treaty and the European Arrest Warrant (http://missioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/freedom-of-speech-in-the-european-union-the-implications-of-the-lisbon-treaty-and-the-european-arrestwarrant/)
Block 3: Building alternative networks to preserve civil liberties
Baron Bodissey: Distributed Emergence: Networking the Counterjihad (http://

missioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/distributed-emergence/)
Block 4: Projects to protect civil liberties in Europe

För detta block finns inga publicerade papers.
Övriga papers
Elisabeth Sabaditsch-Wolff: Islam in Austria (http://missioneuropakmartell.files.

wordpress.com/2008/05/islam-in-austria_10_07.pdf)
Tracy Kyckelhahn: Hate Speech Laws in Europé and the Role of the European

Union - utdrag från ett paper som ursprungligen presenterades vid American Society of Criminology årliga möte i Atlanta, Georgia, Nov 13, 2007
(http://missioneuropakmartell.files.wordpress.com/2008/05/hate-speechlaws-and-the-eu.pdf)
Andrew G Bostom: The Islamization of European Anti-Semitism (http://mis-

sioneuropakmartell.wordpress.com/ressourcen/the-islamization-of-european-anti-semitism/)
Abraham Bell, Jerusalem Center for Public Affairs: International Law and

Gaza: The Assault on Israel´s Right to Self-Defence (http://missioneuropakmartell.files.wordpress.com/2008/05/jcpac2a0international-law-international-law-and-gaza_-the-assaul.pdf)
Intervju med Rijk van Dam: Post-Holocaust and Anti-Semitism (http://mis-

sioneuropakmartell.files.wordpress.com/2008/05/anti-israeli-bias-in-theeuropean-parliament-and-other-europe.pdf)
Intervju med Irit Kohn: The Suit Against Sharon in Belgium: A Case Analysis

(http://missioneuropakmartell.files.wordpress.com/2008/05/jcpac2a0aboutjcpa-the-suit-against-sharon-in-belgium_-a-case-an.pdf)
Canada: Summary of Past Tribunal Decisions on Section 13 cases (http://

missioneuropakmartell.files.wordpress.com/2008/05/every_decision_on_
sec_13_cases-past_and_active1.pdf)
USA: Free Speech Protection Act (http://missioneuropakmartell.files.word-

press.com/2008/05/senator-joe-lieberman_-news-release.pdf)
Steve Merley, Senior Analyst, The NEFA Foundation : The Muslim Brother-

hood in Belgium (april 14, 2008 Report) (http://missioneuropakmartell.
files.wordpress.com/2008/05/nefambbelgium0408.pdf)
Deltagarna kom från Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, ”Flandern”, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Serbien, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien och USA.
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Deltagare:
Serge Trifkovic, Serbien
Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Österrike
Stefan Ullrich
Christine Dietrich
Holger Danske
Aenas, Storbritannien
Paul Weston, Storbritannien
KGS/Kenneth Sigorski, Finland
Henrik
Rolf Krake
Zonka, Danmark
Edgar K. Selzer
Mer information om mötet finns på
http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/05/counterjihad-vienna-2008.html
http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/05/slouching-towards-vienna.html
http://powerbase.info/index.php/Counterjihad_Vienna_Conference
http://www.pi-news.net/2008/05/counter-jihad-treffen-in-wien11-12-mai-2008/

Samtliga papers och tal finns på http://missioneuropakmartell.wordpress.com/
ressourcen/
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Counterjihadmötet Köpenhamn
16-17 maj 2009
Syfte: Ett möte snarare än en konferens som syftade till att ”stärka, utöka och

fördjupa de existerande nätverken av counterjihadaktivister och bloggare”.
Flera från ICLA fungerade som moderatorer vid diskussionerna.
Fokus vid mötet låg på att hjälpa olika grupper att förbättra sin organisationsförmåga samt att föreslå olika metoder anpassade efter varje lands
förutsättning. Metoderna omfattade bland annat media, säkerhet, användandet
av internet, koordinering av gemensamma internationella aktioner mot sharialagstiftning samt strategier för att handskas med inskränkningar av yttrandefriheten i Europa.
Under dag ett fokuserade man i första hand på nätverket och processen.
Dag två koncentrerade mötet sig på aktivitet, dvs. slutresultatet av nätverkens- och organisationens alla ansträngningar. De ämnen som behandlades var
demonstrationer, aktioner för att höja allmänhetens medvetenhet, initiativ till
lagändringar, brev-aktioner och ett uppstartspaket (housewife’s kit) för vanliga medborgare som visar intresse för counterjihad.
Talare
Serge Trifkovic. Öppnade mötet med en presentation som byggde på hans

artikel: U.S. Policy and Geopolitics of Jihad: The Green Corridor in the Balkans (http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/05/green-corridor-in-balkans.
html)
Under mötet deltog representanter från Österrike, Danmark, Finland, Ungern,
Norge, Rumänien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Serbien, USA
och Tyskland.
Deltagare
Aenas, Storbritannien
Armance, Rumänien
Conservative Swede, Sverige
Kepiblanc, Danmark
KGS, Kenneth Sigorski, Finland
Multikultur, Tyskland
Derius, Storbritannien
Radu, Frankrike
Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Österrike
Rolf Krake, Danmark
Gaia, Storbritannien
Holger Danske, Tyskland
Sparks, Ungern
Jim Lake, Storbritannien
Steen, Danmark
Kent Ekeroth, Sverige
Zonka, Danmark
Övrig information

http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/05/slouching-towards-copenhagen.
html
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http://www.libertiesalliance.org/2009/05/26/icla-counter-jihad-conference2009-copenhagen/
http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/05/jet-lag.html
http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/05/reports-trickle-in.html
http://www.pi-news.net/2009/05/counterjihad-treffen-kopenhagen-2009/
http://beernsandwiches.blogspot.com/2009/05/copenhagen-counter-jihadconference-16.html
http://beernsandwiches.blogspot.com/2009/05/trip-to-malmo-for-counterjihadists.html
http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/05/counterjihad-copenhagen-part1-safari.html#readfurther
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Counterjihadmötet Zürich
12-13 juni 2010
Arrangörer: International Civil Liberties Alliance
Syfte: Uppföljning av Köpenhamnsmötet med fortsatt fokus på att intensifiera

samarbetet och informationsutbytet mellan olika grupper och nätverk. Mötet
var organiserat kring ett flertal workshops och det hölls modererade rundabordsdiskussioner.
En workshop där ett utkast till ”The Charter of the Nations rejecting Sharia”
presenterades, handlade om hur man i Frankrike, där regeringen inte kan
ingripa i religionsfrågor p.g.a. principen om laïcité, har attackerat islam genom
att hänvisa till sharia som en rättsprincip, inte en religion.
Andra ämnen under mötet var lagstiftningsfrågor, yttrandefrihet, fundraising, OSCE och det växande hotet från Turkiet.
English Defence League höll en presentation rubricerad: The Anatomy of
an EDL Demo och Aenas från ICLA beskrev deras presentation så här: EDL
använde en demonstration i Newcastle som ett ”casestudy” över aktivism på
gatunivå (gräsrotsaktivism). Presentationen handlade om organisationsfrågor,
utförande, logistik och transportfrågor, betydelsen av att ha fungerande relationer med polis, demonstrationsvakter, nätverkande och hur man inkluderar
de som har ett intresse av att motarbeta sharia för att uppnå en varierad och
effektiv organisation.8
International Civil Liberties Alliance presenterade sitt arbete med mänskliga rättigheter vid olika OSCE konferenser.
Schweiziska Frihetspartiet (SVP) höll ett tal på söndagseftermiddagen.
Deltagare
Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Österrike
Hans Erling Jensen, Danmark
Kepiblanc, Danmark
Rolf Krake, Danmark
Cyber-Résistant, Frankrike
Gandalf, Alliance to Stop Sharia9, Frankrike
Radu, Frankrike
sementic 77, Frankrike
Conny Meier, Tyskland
Liz, Tyskland
nockerl, Tyskland
Rabea, Tyskland
Christine/Christian, Schweiz
Kitman, Schweiz
Gaia, Storbritannien
Aeneas, Storbritannien

Det fanns även deltagare från Sverige, Norge och representanter från Sch8	En beskrivning av EDLs presentation finns på http://web.archive.org/web/20100624133632/http://www.
libertiesalliance.org/2010/06/17/english-defence-league-represented-at-counter-jihad-zurich-2010/
9	Edward S. May har publicerat en intervju med Gandalf från Alliance to STOP Sharia på Gates of Vienna
: http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/07/alliance-to-stop-sharia.html
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weiziska Frihetspartiet, EDL och Lega Nord vid mötet. Inga representanter
från Belgien eller Nederländerna på grund av val i respektive land.
Mer information:

http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/06/slouching-towards-zurich.html
http://www.libertiesalliance.org/2010/06/14/counter-jihad-conference2010-zurich/
http://gatesofvienna.blogspot.se/2010/06/back-in-saddle-again.html
http://gatesofvienna.blogspot.se/2010/09/who-owns-human-rights.html
http://www.libertiesalliance.org/2010/09/01/the-international-civil-libertiesalliance-and-human-rights/
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Counterjihadmötet London 24-25 september 2011
Syfte: Att föra samman English Defence League, EDL, med grupper och per-

soner vars mål är att bilda ett nytt parti där motståndet mot islamiseringen
ska vara en av dess huvudinriktningar.
Fokus under mötet låg på situationen i Storbritannien.
Representanterna från EDL berättade om svårigheterna med att verka i Storbritannien och avslöjade planer på en framtida demonstration i Afghanistan.
Även potentialen för ett nytt brittiskt parti diskuterades
På söndagen medverkade även medlemmar från British Freedom Party och
UK Independence Party.
Enligt Peter Mullins från British Freedom Party organiserade English Defence League mötet.10
Deltagare:
Aeneas Lavinium, Storbritannien
Tommy Robinson/Stephen Yaxley Lennon, (EDL) Storbritannien
Kevin Caroll, (EDL), Storbritannien
Jack Smith (EDL), Storbritannien
Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Österrike
KGS/Kenneth Sikorski, Finland
Liz (Europe News), Tyskland
Paul Weston, (British Freedom Party), Storbritannien
Peter Mullins (British Freedom Party), Storbritannien
Lee Barnes (British Freedom Party), Storbritannien
Simon Bennet (British Freedom Party), Storbritannien
George Whale (British Freedom Party), Storbritannien
Gaia, Storbritannien

För övrigt deltog ej namngivna representanter för Frankrike, Kanada, Danmark, Italien, Norge, USA samt Sverige.
Mer information:

http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/09/counterjihad-london-2011.html
http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/10/slouching-towards-london.html
British Freedom Representatives Attend International Counterjihad Meeting.
http://britishfreedom.org/british-freedom-representatives-attend-international-counterjihad-meeting/
http://sitasecure.wordpress.com/2010/06/23/conference-anti-jihad-internationale-a-zurich-loccident-sorganise/

10 http://britishfreedom.org/british-freedom-representatives-attend-international-counterjihad-meeting/
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OSCE-möten
De möten som Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
arrangerar är, enligt Edward May på Gates of Vienna, en av de viktigaste
arenorna för Non Governmental Organisations, NGO:er inom counterjihadrörelsen.11 Olika aktivister har deltagit på OSCE-konferenser sedan juli 2009.
Vid konferenserna har de lämnat in ”papers”, “interventions” och deltagit
aktivt i diskussioner.

From Commitments to Implementation:
Freedom of Religion or Belief in the OSCE Area
Wien 9-10 juli 2009

Representanter för International Civil Liberties Alliance, ICLA och Karl Martell Network deltog.
ICLA presenterade följande paper:
The problem of granting autonomy to Islamic enclaves in the West12
Henrik Clausens rapport från mötet: http://europenews.dk/en/node/25169
finns även på http://www.libertiesalliance.org/2009/07/20/international-civilliberties-alliance-at-the-organization-for-security-and-co-operation-ineurope-osce/
Gates of Viennas rapporter: http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/07/reporton-osce-roundtable.html
Även Jihad Watch kommenterar mötet på http://www.jihadwatch.
org/2009/10/the-organization-for-security-and-cooperation-in-europe-osceand-the-counterjihad.html#more

OSCE Human Dimension Implementation Meeting
Warsawa 28 september - 9 oktober 2009

Representanter för ICLA, Pax Europa, Mission Europa, Wiener Akademikerbund deltog.13
ICLA lämnade flera statements under konferensen:
ICLA statement den 29 september: Use of intimidation to curb civil liberties. Recent cases in the OSCE area: http://www.libertiesalliance.
org/2009/09/30/icla-and-allied-organizations-gather-at-warsaw-29-september-2009/
Statement by International Civil Liberties Alliance presented to Session 5 on
Tolerance and Non-discrimination 1 oktober: http://www.libertiesalliance.
org/2009/10/01/statement-by-international-civil-liberties-alliance-pres11 http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/11/brief-history-of-transatlantic_26.html samt http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/11/brief-history-of-transatlantic_27.html
12 http://www.osce.org/odihr/38042
13 http://www.libertiesalliance.org/2009/09/30/icla-and-allied-organizations-gather-at-warsaw-29-september-2009/
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ented-to-session-5-on-tolerance-and-non-discrimination-at-osce-humandimension-implementation-meeting/
Även statement om The British Government’s Restrictions On The Freedom
of Movement of Dutch MP Geert Wilders: http://www.libertiesalliance.
org/2009/10/01/icla-expresses-concern-about-the-british-government’srestrictions-on-the-freedom-of-movement-of-dutch-mp-geert-wilders/
ICLA 5 oktober: ICLA speaks out against the misuse of hate speech and antidiscrimination laws at OSCE meeting in Warsaw: http://www.libertiesalliance.org/2009/10/06/icla-speaks-out-against-the-misuse-of-hate-speechand-anti-discrimination-laws-at-osce-meeting-in-warsaw/
ICLA 6 oktober: Freedom of Expression: New challenges, new responses. On
behalf of The International Civil Liberties Alliance: http://www.libertiesalliance.org/2009/10/06/icla-speaks-about-freedom-of-expression-at-oscemeeting-in-warsaw/
Övrigt:

http://www.libertiesalliance.org/2009/10/02/attempt-to-silence-debate-inwarsaw/
Gates of Viennas rapporter:
http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/09/icla-tackles-fundamental-freedomsat.html
http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/10/icla-meets-osce-round-2.html
Rapport från mötet på Europenews.dk
http://europenews.dk/en/node/26733

A Supplementary Human Dimension Meeting on Gender Equality
Wien 5-6 november 2009

Deltagare enligt Gates of Vienna: Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Pax Europa,
Harald Fiegl, Mission Europa, samt Astrid Meyer-Schubert of Akademikerbund
Vid konferensen anklagades ICLA för ”hatespeech” då de delat ut Sam Solomons Proposed Charter of Muslim Understanding vid en tidigare konferens:
http://www.libertiesalliance.org/2009/11/06/inappropriate-use-of-‘hatespeech’-allegations-at-the-osce-gender-equality-meeting-in-vienna/
http://www.libertiesalliance.org/2009/11/06/proposed-charter-of-muslimunderstanding-under-fire-at-osce-meeting-in-vienna/
Sam Solomons charter finns att läsa på: http://counterjihadeuropa.files.wordpress.com/2007/10/europecharter.pdf
På konferensen lämnade Buergerbewegung Pax Europa i samarbete med
ICLA, Mission Europa och Wiener Akadembund in en s.k. Intervention och
Rekommendation:
”Gender Equality and The Threat From Religious Law” : http://www.libertie-
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salliance.org/2009/11/07/pax-europa-at-osce-meeting-in-vienna-november2009-gender-equality-and-the-threat-from-religious-law/
Rapporter från mötet på: http://www.libertiesalliance.org/2009/11/10/oscereport-from-counter-jihad-delegate-at-human-dimension-gender-equalitymeeting/
http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/11/osce-islam-and-violence-againstwomen.html
http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/11/proposed-charter-for-muslim.html
http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/11/what-is-medica-zenica.html
I nedanstående länk finns Elisabet Sabaditsch-Wolffs rapport från mötet:
http://gatesofvienna.blogspot.se/2009/11/report-on-osce-supplementaryhuman.html

2nd Geneva Summit for Human Rights, Tolerance and Democracy
March 8-9, 2010

Rapport: http://www.libertiesalliance.org/2010/02/03/2nd-geneva-summitfor-human-rights-tolerance-and-democracy-march-8-9-2010/
Ingen av de olika NGO:erna inom counterjihadrörelsen verkar ha deltagit.

Confronting Intolerance and Discrimination against Muslims in
Public Discourse
28 oktober Wien 2011

Statement från Burgerbewegung, ICLA, Mission Europa samt Wiener Akademikerverbund: Confronting Intolerance and Discrimination against
Muslims in Public Discourse, http://europenews.dk/files/SCC-OSCE_BPE_
statement.pdf
En s.k. intervention lämnades också in: Intervention by Bürgerbewegung Pax
Europa: On the problematic concept of ‘anti-Muslim discourse’: återges på
http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/10/fallacies-that-deserve-correction.
html
Rapporter:
http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/10/esw-liveblogging-in-vienna.html
http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/10/steering-public-discourse.html
http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/10/towards-responsible-freedom-ofspeech.html
http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/10/islamophobia-islamic-slander-andosce.html
http://tundratabloids.com/2011/10/live-blogging-islamist-infiltration-of-osceevent-in-vienna.html - innehåller Elisabeth Sabaditsch-Wolffs tal.
http://europenews.dk/en/node/48912
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Prevention of Racism, Xenophobia and Hate Crimes through
Educational and Awareness-Raising Initiatives
10–11 November 2011, Wien

Deltagare Elisabeth Sabaditsch-Wolff for Bürgerbewegung Pax Europa (BPE),
Henrik Ræder Clausen, International Civil Liberties Alliance (ICLA) samt
Bruce Lieske, ACT! for America.
ICLAs representant lämnade in följande statement:
When Good intentions go bad. Misuse of educational initiatives and perceived
”racism” to curb fundamental freedoms. Finns på: http://www.osce.org/
odihr/84898
En intervention lämnades också in från BPE om begreppet rasism: http://
www.osce.org/odihr/84946
Rapporter:
http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/11/osce-fights-racism-and-xenophobiain.html
http://gatesofvienna.blogspot.se/2011/11/esw-act-for-america-interview-atosce.html
http://europenews.dk/en/node/49521
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Biografier
Bilaga till Counterjihadrörelsen - en del av den antimuslimska miljön.
I bilagan presenteras en del av de personer som figurerar i rapporten. Alla är inte själva
aktiva i counterjihadrörelsen.

Aenas, se Knowles, Chris
Alte, Ronny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyckelperson i den danska antimuslimska rörelsen. Han är ordförande för och
en av grundarna till Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD),34 och har även
varit med och bildat Stop Islamiseringen af Europa (SIOE).35 SIAD har varit
medarrangörer och initiativtagare till olika internationella counterjihadmöten,
bl.a. det första mötet i Köpenhamn 2007.
Anders Gravers är också styrelserepresentant i den 2012 nybildade organisationen Stop Islamization of Nations, SION.
SIAD ställde upp med listan Stop Islamiseringen af Danmark i kommunalvalet i Aalborg i 2005. Listan fick 1 172 röster (1,2 procent). Anders Gravers
ställde också upp som egen kandidat i folketingsvalet 2007 för Nordjyllands
Storkreds och fick då 73 röster.36
Inför 10-årsminnet av 9/11-terrordåden demonstrerade Gravers i New York
sida vid sida med Pamela Geller. Han höll även ett tal vid mötet.37
Gravers höll också tal vid counterjihadmötet i Århus 2012.
32 Fallaci, Oriana, The Useless Sex, återgiven på jihadwatch, http://www.jihadwatch.org/2010/02/orianafallaci-asking-a-moslem-about-his-women-is-like-asking-him-about-a-secret-vice.html, 14.2.2010, läst
20.9.2011
33 http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2011/summer/the-antimuslim-inner-circle
34 http://siaddk.wordpress.com/
35 http://sioeeu.wordpress.com/
36 http://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Gravers_Pedersen
37 http://sioeeu.wordpress.com/category/actions/ September 13, 2011 2011-11-21 s.9-11
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Hedegaard, Lars född 1942
Historiker, författare, journalist och Dansk Folkepartipolitiker samt ordförande för Trykkefrihedsselskabet38 som bildades 2004 efter publiceringen
av Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten.39 Han är även ordförande för
International Free Press Society, en internationell motsvarighet till Trykkefrihedsselskabet.
Tillsammans med Helle Merete Brix och Torben Hansen har han gett ut boken I krigens hus – islams kolonisering av Vesten. Tillsammans med Alex Ahrendtsen driver han förlaget Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.
I maj 2011 dömdes han för den danska motsvarigheten till hets mot folkgrupp.
Hedegaard deltog vid bildandet av det svenska Tryckfrihetssällskapet i
Malmö i januari 2012.
Driver nättidningen Sappho.dk, http://www.sappho.dk/
Heinsohn, Gunnar

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

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

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

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

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

BIOGRAFIER - BILAGA TILL COUNTERJIHADRÖRELSEN, Expo 2012

8

vid Horowitz och Geert Wilders m.fl.53 I mars 2011 talade Daniel Pipes på ett
seminarium om Islam och demokrati som arrangerades av Gatestone Institute.
Artiklar av Soeren Kern återfinns även på Islamist Watch54.
Knowles, Christopher

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deltog i counterjihadmötet i Köpenhamn 2009.
Stürzenberger, Michael

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

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

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

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

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

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

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