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1. Inledning och bakgrund 

 
Den 22 juli 2011 dödade Anders Behring-Breivik 77 människor. Han detonerade en bomb, 

som han själv konstruerat, vid Oslos centrala regeringsbyggnad. Åtta personer dödades. Han 

begav sig sedan till ön Utöja där AUF, det regerande Arbetarpartiets ungdomsförbund hade 

ett sommarläger. Där dödade han 69 personer, varav ett fåtal vuxna, resten var ungdomar 

mellan 14 och 18 år. Detta dåd kostade 77 personer livet, 150 personer blev allvarligt 

skadade. 
 

Klockan 12.51 den 22 juli 2011 sände Anders Behring Breivik ut ett dokument på internet till 

ca 1000 mottagare, bara en kort tid innan hans attentat. Titeln på dokumentet är: 2083: A 

European Declaration of Independence by Andrew Berwick (pseudonym för Anders Behring-

Breivik). Detta dokument kallas av Breivik för ett manifest och det är detta begrepp som 

sedermera blivit gängse. Enligt Breivik kommer muslimerna att vara i majoritet omkring år 

2080 och kommer då att införa islamsk teokrati. Den europeiska inhemska befolkningen 

kommer att på detta sätt vara förtryckta i sina egna länder. Årtalet på manifestet, år 2083, 

syftar på 400-årsjubileet av Slaget om Wien; det var då det muslimska osmanska imperiet 

ryckte fram mot Europas centrum, men hejdades av de habsburgska arméerna. Om inte 

muslimerna skall ha tagit över ca år 2080 så måste Europa, liksom 1683, gå till angrepp mot 

muslimerna. Förklara dem krig! (Breivik 2011, s.801ff, s.1435ff)  

 

Breivik skriver i sitt manifest om förrädare av kategorierna A, B och C. Kategori A är de 

politiker som verkar för en muslimsk invandring. Alla politiska partier i exempelvis Sverige 

tillhör, enligt Breivik, denna kategori, förutom Sverigedemokraterna. Kategori B är de 

människor som är positiva och arbetar för en muslimsk invandring. Den tredje kategorin, C, är 

människor som är positiva till muslimsk invandring men som inte har så stora 

maktbefogenheter. Dessa kategorier går i Breiviks terminologi under samlingsbegreppet 

mångkulturalister. Breivik menar att kategorierna A och B bör avrättas. Han redogör för 

antalet mångkulturalister i vart och ett av de västeuropeiska länderna. Vidare ger han 

noggranna beskrivningar av var det finns flest mångkulturalister och hur de skall dödas. Det 

vill säga kongresser/läger/möten där politiker träffas; där journalister träffas; där 

universitetsfolk träffas; där ungdomar träffas som är positiva till muslimsk invandring och så 

vidare. De människor som tillhör kategori C bör, enligt Breivik deporteras till särskilda läger 

för mångkulturalister. (ibid) 

 

Breiviks syfte med attentatet i Oslo var ett första steg i kriget mot ett muslimskt 

maktövertagande av Europa och därmed de människor som vill upprätta Eurabia. Enligt 

Breiviks terminologi är de människor som dödades den 22 juli 2011 i Oslo förrädare av 

kategorierna A och B. Politikerna i regeringsbyggnaden, kategori A. Ungdomarna i AUF, 

kategori B. Den sistnämnda gruppen skulle dessutom troligtvis bli politiker och därmed 

komma att ingå i kategori A. Breivik menar i sitt manifest att om dessa människor, 

mångkulturalisterna, får fortsätta på den inslagna banan att arbeta för tolerans gentemot 

muslimer så kommer Europa att förintas. Därför är det nödvändigt att döda dem, menar 

Breivik i sitt manifest. (ibid) 

 

Breiviks manifest är till ca 65 procent kopierat från bloggar på internet, tidskrifter och böcker. 

Bloggarna är dock hans huvudsakliga källor. Han anger noggrant sina källor Det han skriver 

själv är den sista delen av dokumentet som till övervägande delen handlar om hur, mycket 

detaljerat, kategori A och B skall dödas. Gemensamt för de källor Breivik kopierat är 

föreställningen om en pågående islamisering av Europa. Enligt dessa skribenter är det de 
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människor som förespråkar mångkulturalism som gör denna islamisering möjlig. De 

skribenter som delar denna föreställning ingår i ett nätverk som går under beteckningen 

counterjihadrörelsen. Med de källor Breiviks kopierat drar han slutsatsen att kategori A och B 

måste dödas; det vill säga, de människor med mest makt som förespråkar mångkulturalism. 

 

Breiviks terrordåd bör därför ses i ljuset av counterjihadrörelsens idévärld som framförallt 

sprids på internet. 

 

1.1 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka rimligheten i den idévärld som influerat Anders 

Behring Breivik. Jag begränsar mig till följande material: Eurabia, The Euro-Arab Axis av 

Bat Ye´or, While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within av 

Bruce Bawer, America Alone: The End of the World as We Know it, av Mark Steyn. 

 

1.2 Frågeställning 
 

Är den idévärld som influerat Anders Behring Breivik hållbar när den utsätts för prövning? 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Breiviks terrordåd ligger nära i tiden och det är svårt att finna någon forskning som kopplar 

ihop counterjihadrörelsen med Breiviks terrordåd. Counterjihadrörelsen i sin nuvarande form 

är relativt ny och det kan förklara varför det är svårt att, för mig, hitta forskning som 

behandlar rörelsen. Däremot finns det forskning som nämner olika begrepp som ingår i 

counterjihadrörelsen med anledning av att de granskar den antimuslimska miljön. De som 

granskat counterjihadrörelsen är i första hand enskilda journalister. Detta gäller även 

kopplingen till Breiviks terrordåd. I Sverige är det huvudsakligen tidningen Expo/Expo 

Research som skrivit om counterjihadrörelsen, men då i första hand en beskrivning om 

rörelsens aktiviteter i varje land, inte specifikt idévärlden.  Jag har därför i mitt 

uppsatsskrivande varit hänvisad till i huvudsak journalisters granskningar. Mattias Gardell, 

professor i religionshistoria, Uppsala universitet skrev ett tillägg, i sin bok Islamofobi, och 

gav ut en ny version 2011, efter Breiviks terrordåd. Andreas Malm, doktorand i 

humanekologi, Lunds universitet har gett ut en bok Hatet mot muslimer, 2009, det vill säga 

före terrordådet, där flera av de begrepp och företeelser som ingår i counterjihadrörelsen 

granskas.  

 

1.4  Urvalsprocessen och urval 

 

Jag har läst Anders Behring Breiviks manifest och utgått från hans källor; en mängd bloggar, 

hemsidor, böcker. Jag har sedan valt ut de återkommande bloggarna, hemsidorna, böckerna. 

Av dessa har jag koncentrerat mig på de källor som varit mest citerade på internet för att få en 

bild av counterjihadrörelsen. På bloggarna och hemsidorna och i Breiviks dokument hänvisas 

till olika böcker. Efterhand har det utkristalliserats sig fyra böcker som är centrala för 

counterjihadrörelsen idévärld; de tre ovan nämnda men även en bok av Robert Spencer, The 

Truth about Muhammed, Founder of the World´s Most Intolerant Religion (2006). Spencer 

driver bloggen Jihad Watch. Jag har dock valt att utesluta Spencers bok eftersom att jag anser 

att det är för många förklenande ord om namngivna historiska och nu levande personer. Jag 

har efter denna urvalsprocess fått bekräftat av den journalistik och forskning jag angett under 
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1.3 att de tre böcker jag avgränsat mig till i min granskning är centrala för 

counterjihadrörelsen. 

 

I källförteckningen anger jag några av de viktigaste bloggarna och hemsidorna som jag 

studerat. 

 

1.5 Metod 

 

Jag gör referat av tre böcker som är centrala inom counterjihadrörelsen och sedan en 

innehållsanalys av referaten, där jag ställer ett antal frågor till materialet: 

 

1. Hur förhåller sig dessa tre skribenter till fakta? 

2. Vilka generaliseringar lägger skribenterna in i sina texter? 

3. Hur definierar skribenterna sina begrepp? 

4. Använder skribenterna sig av värdeladdade ord och uttryck? 

5. Har skribenterna ett kritiskt förhållningssätt till auktoriteter? 

6. Har skribenternas någon medvetenhet om kontextuella aspekter? 

7. Hur ser skribenternas idealsamhälle ut? 

8. Strävar skribenterna efter att göra sina argument hållbara? 

 

1.6 Teori 

 

Den teori, i allmän mening, som jag använder mig av är litteraturstudium med 

innehållsanalys. 

 

1.7 Förklaringar av vanligt förekommande begrepp i framställningen 

 

Assimilering: Man kan tala om två dimensioner av assimilering. Å ena sedan kulturell 

assimilering där minoriteter i ett majoritetssamhälle anpassar sig till majoritetens kultur, 

språk, värderingar och ibland religion; minoritetsgrupperna har därmed tvingats radera ut sin 

särart för att nå acceptans. Strukturell assimilering är när minoritetsgrupperna uppnår 

positioner inom samhällets centrala organisationer; statsförvaltningen, de stora företagen, 

militären, universitetsväsendet och så vidare. (Roth 1996, s.17) 

 

Dhimmi: Skyddat eller tryggat folk; icke-muslimsk medborgare, judar och kristna (bokens 

folk) som betalar en skatt för att få autonomi och skydd; att fritt få utöva sin tro, och ha sina 

egna lagar vad gäller civilrätt; muslimskt skydd från yttre aggression och befriade från 

militärtjänst. Dhimmi betyder ordagrant de beskyddade på arabiska. (Esposito 2009, s.63) 

 

Integration: Ett jämbördigt deltagande i samhällets centrala verksamheter, där alla grupper 

accepterar majoritetetens grundvärderingar, utan att ha assimilerats av majoritetssamhället, 

det vill säga tvingats radera ut sin särart för att nå acceptans. (Roth 1996, s.19) 

 

Jihad: I sin mest generella betydelse syftar jihad i Koranen och i muslimskt religiöst bruk på 

alla muslimers skyldighet att sträva efter (jihad) att följa Guds vilja. I denna ingår både 

strävan att leva ett dygdigt liv och att utvidga det muslimska samfundet genom undervisning 

och predikan. En besläktad mening är strid för eller försvar av islam, heligt krig. Det 

förutsätts dock i jihads egentliga betydelse att jihad inte skall inbegripa aggressiv krigsföring. 

(Esposito 2009, s.131) 
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Mångkulturalism: Används ofta synonymt med mångfald, mångkultur, kulturpluralism. Detta 

är en samhällsmodell där olika grupper ges utrymme att uttrycka sina kulturella särdrag. 

Minoriteter skall ha en jämbördig plats som samhällsmedlemmar där de har rätt att få sina 

kulturella identiteter respekterade. Minoriteter skall sålunda inte assimileras in i en 

majoritetskultur. Dock skall de lära sig landets språk, acceptera grundläggande normer som 

gäller i majoritetssamhället för mänsklig samlevnad. (Roth 1996 s.27f) 

 

Sharia: Enligt islams lära är sharia, den islamska lagen, det främsta uttrycket för Guds vilja. 

Ordet sharia betyder egentligen vägen till vattenhålet. Lagen är vägen man måste gå för att 

komma till Gud. Lagen är flexibel eftersom det kan finnas många vägar till samma vattenhål. 

Ordet sharia förekommer en enda gång i Koranen, där sharia används som ett allmänt begrepp 

med samma innebörd som Koranens uttryck: Den rätta vägen. I de flesta muslimska länder 

finns idag en civilrätt som är uppbyggd på allmänna rättsprinciper.(Roald 2005, s.19, s.85) 

  

1.8 Förtydliganden  
 

Skribenterna skriver i sina böcker Europa. Det är dock Västeuropa de menar, och jag kommer 

konsekvent att använda mig av namnet Västeuropa. Vidare skriver de socialdemokratin, den 

socialdemokratiska samhällsmodellen och den europeiska välfärdsstaten. Som jag tolkat det 

menar skribenterna att dessa tre begrepp är varje västeuropeiskt lands samhällsmodell.  Det är 

alltså inte nödvändigtvis länder med en socialdemokratisk regering de menar. Jag kommer i 

min redovisning använda mig av begreppet den västerländska välfärdsstaten. Med detta 

begrepp menas att ett land har en relativt stor offentlig sektor med diverse välfärdsförmåner 

som exempelvis socialbidrag, arbetslöshetsförsäkring, barnbidrag, sjukförsäkring och så 

vidare.  
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2. Muslimer i Västeuropa 
Innan jag går in på counterjihadrörelsen och de tre referaten kommer jag i det följande att ge 

en kort beskrivning av muslimernas historia i Västeuropa och muslimer i dagens Västeuropa. 

 
2.1. Historik 

 

Muslimernas närvaro i europeiska områden tar sin början på 700-talet. Muslimer styrde då 

över Spanien, Portugal och vissa områden av södra Italien, bland annat Sicilien, och södra 

Frankrike. Spanien och Portugal kallades på arabiska al-Andalus (därav namnet Andalusien). 

Umayyaderna som härskade över al-Anadalus var mycket framgångsrika ekonomiskt och 

politiskt. De etablerade bland annat skrivtraditionen i Córdoba. En materiell och intellektuell 

blomstringstid inleddes i slutet av 700-talet. Under 900-talet nådde den så kallade moriska 

kulturen sin höjdpunkt. Muslimerna byggde tillsammans med områdets kristna och judar upp 

ett dynamiskt och mångsidigt samhälle, med avgiftsfria universitet och stora bibliotek. Verk 

som bannlysts i Europa, bland annat Aristoteles texter, tolkades och vidareutvecklades av 

muslimska, kristna och judiska intellektuella. Det officiella språket blev arabiska, och i de 

stora städerna fanns universitet dit studenter kom från hela världen. I områden som stod under 

islam fick kristna och judar status som dhimmi. (Cratz 2012 s.4f, Esposito 2009 s.262) 

 

Under 1000-talet startade kristenheten en kamp för att erövra Spanien, Italien och Sicilien. På 

1000-talet föll umayyaddynastin i Córdoba och Spanien upplöstes i många små enheter, både 

kristna och muslimska och toleransen mellan olika religiösa grupper upphörde. Granada blev 

Spaniens sista muslimska kungadöme. År 1492 föll Granada för kung Ferdinands trupper. 

Vidare, kristenheten genomförde kristna heliga krig- korstågen (1095-1453), som ställde 

kristendomen mot islam och lade grunden för misstro gentemot varandra. Den fredliga 

samexistens som rått var nu slut. Kontrasten mellan de kristna arméerna och de muslimska har 

satt sina spår i muslimers minne, framförallt det första korståget, i Jerusalem, då den kristna 

armén dödade hela civilbefolkningen av muslimer och förstörde all byggnation medan den 

muslimska armén skonande kvinnor och barn och byggnader då de återtog Jerusalem hundra 

år senare. (Esposito 2009, s.90ff, Roald 2005, s.73f)  

 

Vid tiden för korstågen var kunskapen om islam dålig på den europeiska kontinenten. Myter 

om islam spreds i dikter och sånger, där muslimer beskrevs som ociviliserade och onda med 

en krigisk religion. Inom den kristna europeiska skrivtraditionen framställdes islam som en 

irrlära, en våldsam krigisk religion och som omoralisk. I och med framväxten av det 

osmanska imperiet (1200-talet till 1922) vändes rädslan för muslimer från de spanska morerna 

med flera till osmanerna och en bild av Orienten tog form. Det osmanska imperiet började få 

en nedgång på 1600-talet. År 1629 belägrade de Wien, men 1683 gav de slutligen upp att 

kunna inta staden efter att ha fått dra sig tillbaka från sin andra belägring; det osmanska 

imperiet ryckte fram mot Europas centrum men hejdades av de habsburgska arméerna. Detta 

slag har fått benämningen Slaget om Wien 1683. Vad gäller Granadas fall var detta början på 

en kampanj för att driva ut muslimerna från Västeuropa. Etthundrafemtio år senare hade de 

flesta muslimer flytt till Nordafrika. (Cratz 2012, s.2f, Esposito 2009, s.90ff, 262)  
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2.2 Modern tid 

 

År 1950 fanns det mindre än 300 000 muslimer i de 27 länder som idag ingår i EU. Idag finns 

det mellan 15 till 20 miljoner muslimer, vilket utgör tre till fyra procent av en befolkning på 

500 miljoner. (Saunders 2012, s.53). Man kan dela upp migrationsströmmen i en första och 

andra period; den första migrationsströmmen av muslimer kom som arbetskraftsinvandrare 

eftersom det var stort behov av arbetskraft i Västeuropa med början under 60-talet. Den 

största gruppen muslimer fram till 1980-talet var etniskt turkiska muslimer. 

Migrationsströmmen till Frankrike, Nederländerna och Storbritannien beror även på att 

muslimer från dessa länders före detta kolonier emigrerat. Den andra perioden, med början på 

1980-talet, är framförallt flyktingmigranter; det vill säga människor som flyr krig och 

förföljelse i sina hemländer. Arbetskraftsinvandrare var efterfrågade i de västeuropeiska 

länderna, medan flyktingmigranter kommit då Västeuropa fått en försämrad ekonomi och 

arbetslöshet. Flyktingar med muslimsk härkomst kom från Iran, Irak, Kurdistan, Bosnien-

Hercegovina, Somalia, Etiopien, Afghanistan, Sudan, Syrien med fler. (Andersson, Sander 

2009, s.401, Esposito 2009, s.263) Enligt UNHCRs årliga rapport i juni 2013 befann sig 45,2 

miljoner människor på flykt i slutet av 2012. Mer än hälften av alla flyktingar kommer från de 

fem krigshärjade länderna Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien och Sudan. I dessa fem länder 

är majoriteten av befolkningen muslimer. 81 procent av alla flyktingar i världen befinner sig i 

utvecklingsländer, och sålunda tar den rika delen av världen emot 19 procent av det totala 

antalet flyktingar. (UNHCR 2013)    

 

Islam är den näst största religionen i världen, efter kristendomen. Den muslimska 

populationen uppskattas vara 1,6 miljarder. I cirka 30 länder är majoriteten av befolkningen 

muslimer. Flertalet muslimer bor i tredje världen. Indonesien är världens största muslimska 

nation med 200 miljoner människor. Pakistan är den näst största muslimska nationen med 130 

miljoner. Indien har den tredje största muslimska befolkningsgruppen med sina 120 miljoner 

muslimer. I de stater som tidigare tillhörde Sovjetunionen finns stora muslimska folkgrupper. 

I Iran, Afghanistan, hela arabvärlden och flera länder i Nordafrika är islam den största 

religionen. (Roald 2005, s.15f) Omkring 20 procent av alla muslimer i världen bor i 

arabländerna. Omkring 90 procent av världens muslimer är sunni och tio procent är shia. 

Dessa grenar av islam kan i sin tur delas upp i ett flertal riktningar. Sunnislam: Hanafism, 

shafism, mailikism, hanbalism (där en del utgörs av wahhabism), deobandi, barelevism. 

Shiaislam: zayiditism, jafarism, ismailism, zahirism. Det finns även ytterligare en gren av 

islam, som utgör några procent av världens muslimer; haridjiislam som i sin tur är uppdelade 

på sex olika riktningar. (Pew Research Center 2012) 

 

Vanligtvis brukar man dela in nutida muslimer i fyra kategorier; modernister, traditionalister, 

fundamentalister och sekularister. Dessa kategorier rymmer dock var och en många olika 

grupper av muslimer. Tariq Ramadan är en känd företrädare för nutida islam. Han har en 

västerländsk utbildning och undervisar i filosofi vid olika europeiska universitet. Han har 

skrivit boken Att vara muslim i Europa där han redogör för sex olika grupper av muslimer. 

Den första gruppen, skolastisk traditionalism, värnar om att följa gamla regler och rättsskolor, 

men är inte politiskt engagerade. Den andra gruppen, salafitraditionalism, vill slå vakt om 

förfädernas traditioner. Till skillnad mot den förra gruppen tar de lätt på den juridiska 

traditionen och mycket allvarligt på texterna; Koranen och Muhammeds Sunna. Inte heller 

denna grupp är politiskt engagerade Den tredje gruppen kallar Ramadan salafireformism eller 

reformsalafiter. De följer fäderna men utesluter inte reformer. Den fjärde gruppen kallar 

Ramadan politisk och boktavstrogen salafiyya, eller militant salafiyya eller jihadsalafiyya. 

Detta är den minsta gruppen. Man talar här om att upprätthålla ett islamiskt världsherravälde 
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eller globalt kalifitat. Enligt denna vision skall en högsta islamsk ledare styra hela världen 

efter islamiska lagar. De som ingår i denna grupp kallas ofta jihadister. Den femte gruppen 

kallas de liberala reformisterna. Det är den största gruppen. De som ingår i denna grupp anser 

att de etiska grundtankarna är det viktigaste inom islam. De praktiserar inte alla traditioner 

som bön och fasta, men anser att islams kultur har inslag som bör bevaras, till exempel 

vördnaden för äldre och respekt för naturen. De kan ta intryck av västerländska reformrörelser 

som liberalism, socialism, feminism. Många inom denna grupp vill förbättra kvinnans 

ställning. Den sjätte gruppen enligt Ramadans kategorisering utgörs av sufismen. De är 

inriktade på andligt liv och gudsupplevelser, men många är samtidigt engagerade i sociala 

frågor. (Tariq Ramadan refererad i Hedin 2010 s. 362ff)  

 

Islam finns kvar i Spaniens kulturella arv sedan islam var majoritetsreligion under medeltiden. 

I EUs Barcelonaprocess där man i sin strävan att närma medelhavsländerna till varandra talar 

man om al-Andalus. I övriga Västeuropa har islam fått mer karaktären av invandrarreligion. 

Både under och efter kolonialtiden skedde en invandring till Storbritannien, Frankrike och 

Nederländerna. Detta har resulterat i islamformer som utvecklats med engelska, franska och 

holländska som språk. För Tysklands och Skandinaviens del handlar det om muslimer som 

ingått i den arbetskraft som importerades på 1960- och 70-talen. Dessa har sedan följts av 

flyktingar och asylsökande från olika konflikthärdar i världen från 1980 och framåt.  Man kan 

urskilja två tendenser i den västeuropeiska muslimska miljön. Den ena tendensen är att isolera 

sig och markera en gräns gentemot andra muslimska och icke-muslimska grupper genom att 

betona teologisk och ideologisk särart. Den andra tendensen är att mötet med det 

västeuropeiska samhället enligt många muslimer kan leda till en fördjupad diskussion om 

förutsättningar och hinder för att leva i en minoritetssituation. För dessa muslimer är det 

nödvändigt att hitta ett sätt att både kunna vara muslim och integrerad i samhället. Denna 

diskussion har lett till att begreppet euroislam myntats; en islam som är trogen den 

ursprungliga formen, den klassiska teologin, samtidigt som den är öppen för de seder och 

bruk som gäller i vart och ett av de olika västeuropeiska länderna. (Esposito 2009, s.262ff, 

Andersson, Sander 2009, s.492f) 

 

Västeuropas 20 muslimer utgör 1,2 procent av hela världens muslimer. De utgör fyra procent 

av Västeuropas befolkning. De kommer från många länder och olika kulturer. De kommer 

från jordbrukssamhällen eller från urbana miljöer. De har olika utbildningsbakgrund; från 

analfabeter till högutbildade. De kommer från olika inriktningar inom islam, shia eller sunni 

och någon av deras grenar. De kan vara bokstavstrogna, men inte politiska, de kan vara 

bokstavstrogna och politiska, de kan vara liberala reformister, de kan vara inriktade på andligt 

liv men inte politik. De kan vara konvertiter. De kan vara första generationens invandrare. De 

kan vara födda i Västeuropa. De kan vara integrerade i samhället. De kan leva i utanförskap.  

 

Och därmed är jag framme vid det egentliga ämnet för uppsatsen. 
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3. Counterjihadrörelsen 
 

Counterjihadrörelsen är till stora delar en nätbaserad rörelse som även anordnar fysiska möten 

och demonstrationer. Rörelsen definierar sig som en motståndsrörelse mot jihad. Man tolkar 

jihad som heligt krig. (Hannus 2012 s.5) Rörelsen är spridd över hela världen, men framförallt 

i Nordamerika och Västeuropa. De mest tongivande bloggarna är: Gates of Vienna, grundad 

av Ned May (Edward S.May); Atlas Shrugs drivs av Pamela Geller, Jihad Watch, drivs av 

Robert Spencer, alla från USA; Brussels Journal, drivs av flamländaren Paul Belien. Dessa är 

de mest framträdande bloggarna men det finns en mängd fler. Ett flertal böcker har även getts 

ut. 

 

I november 2009 på Gates of Vienna beskriver Edward S. May counterjihadrörelsen som ett 

löst sammansatt internationellt sällskap av likasinnade individer och privata organisationer, 

som har ett starkt engagemang för västerländska humana och demokratiska värden och delar 

vissa gemensamma mål. 

 
 The goals of the Counterjihad are: 

1) To resist further Islamization of Western countries by eliminating Muslim 

immigration, refusing any special accomodations for Islam in our public spaces and 

institutions, and forbidding intrusive public displays of Islamic practices. 

2) To contain Islam within the borders of existing Muslim-majority nations, deporting 

all Muslim criminals and those who are unable or unwilling to assimilate 

completely into the cultures of their adopted countries. 

3) To end all foreign aid and other forms of subsidy to the economies of Muslim 

nations. 

4) To develop a grassroots network that will replace the existing political class in our 

countries and eliminate the reigning multicultural ideology, which enables 

Islamization and will cause the destruction of Westen Civilization if left in place. 

(The Counterjihad Manifesto, gates of Vienna 20/11 2009) 
 

Counterjihadrörelsens idévärld består av ett antal grundläggande antaganden. Man menar att 

islam inte är en religion utan en totalitär politisk ideologi som förespråkar krig. Vidare att 

muslimer föder fler barn än den inhemska befolkningen. På det sättet kan muslimerna ta över 

styrelseskicket i landet eftersom de blir fler än den inhemska befolkningen. Hos majoriteten i 

counterjihadrörelsen råder en föreställning om att det finns en konspiration som utgörs av den 

europeiska eliten, regeringarna och arabländerna. Syftet med denna konspiration är ytterst att 

skapa ett europeiskt Arabien; rörelsen benämner detta europeiska Arabien för Eurabia. De 

som inte tror på själva konspirationen menar att resultatet blir detsamma; att demografin och 

invandringen leder till att muslimerna kommer i majoritet och därmed kan ta över 

styrelseskicket i landet. Vare sig medlemmarna tror på en konspiration eller inte talar alla om 

Eurabia. (Hannus 2012 s.4) 

 

Counterjihadrörelsen är aktiv i de flesta västeuropeiska länder och i USA; antingen genom 

enskilda personer, organisationer eller etablerade partier. Storbritannien och Nederländerna 

anses som föregångsländer inom counterjihadrörelsen. Gert Wilders,partiledare för Parij voor 

de Vrijhed (PVV) i  Nederländerna, är mycket aktiv i rörelsen. I Storbritannien är det 

framförallt English Defence League (EDL) som är aktiva i counterjihadrörelsen; EDL är den 

största antimuslimska rörelsen i Västeuropa. Vad gäller Sverige så har EDL en förgrening 

som heter, Swedish Defence League (SDL), bildades 2011. Vidare vad gäller Sverige, har 

Sverigedemokraterna kontakter med counterjihadrörelsen. Robert Spencer som är en central 

person inom rörelsen var inbjuden till Almedalsveckan av Sverigedemokraterna 2010 för att 
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hålla ett föredrag Islam and the Jihad against Europe. Framförallt Kent Ekeroth, riksdagsman 

för Sverigedemokraterna och hans bror Ted, ledamot för Sverigedemokraterna i Lunds 

kommunfullmäktige, har kontakter med counterjihadrörelsen. Kent Ekeroth har deltagit bland 

annat på counterjihadmötet i Köpenhamn 2011. Ted Ekeroth deltog på det första 

counterjihadmötet i Köpenhamn 2007. På counterjihadmötet i Bryssel 2007 höll han en 

presentation om Sverigedemokraterna. Hemsidan Avpixlats bankgironummer tillhör Kent 

Ekeroth. (Hannus 2012, s.33ff)  

 
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. (Avpixlat 2011-10-23)   
 

Tea Party-rörelsen, en gren inom Republikanska partiet i USA, har kopplingar till 

counterjihadrörelsen bland annat genom Daniel Pipes. Han har skrivit baksidestexten till Bat 

Ye´ors bok. (Ye´or 2005) 

 

Det blev en del reaktioner inom counterjihadrörelsen efter Breiviks terrordåd i Oslo eftersom 

de källor han använt ingår i counterjihadrörelsen. Bruce Bawer skrev två dagar efter 

terrordådet, i Wall Street Journal, att han instämmer i Breiviks argument att det är den 

europeiska kultureliten-mångkulturalisterna som har orsakat att muslimerna är på väg att 

ockupera Västeuropa. Han fördömer själva terrordådet, men menar att Breivik har rätt i sin 

argumentation och är en mycket intelligent och beläst person.(Wall Street Journal 24 juli 

2011). Bruce Bawer har gett ut E-boken The New Quislings: How the International Left Used 

the Oslo Massacre to Silence Debate About Islam (2012) där han anklagar det norska 

etablissemanget; regeringen, kultureliten, pressen, till att ha orsakat Breiviks terrordåd.  

 

 

3.1 Eurabia: The Euro-Arab Axis av   Bat Ye´or (2005) 

 

Den bloggare som Breivik citerat flest gånger i sitt manifest går under psedonymen Fjordman 

(Peder Are Nöstvold Jensen). Ett avsnitt som är citerat, och skrivet av Fjordman, är Europe 

burning. (Breivik s.280ff) Där redogör Fjordman för den så kallade Eurabia-teorin. Stora 

delar av denna teoris grundteser och termer återkommer och känns igen i 

counterjihadrörelsens retorik.   

 

Eurabia-teorin kommer från en bok med titeln Eurabia- The Euro- Arab-Axis skriven av Bat 

Ye ´or (betyder Nilens dotter). Författarens egentliga namn är Gisèle Littman. Denna bok är 

central för counterjihadrörelsen. Breivik citerar den ett flertal gånger och hade dessutom 

mailkontakt med Bat Ye´or. Boken har källhänvisningar, men inte konsekvent utfört. 

 

Författaren Bat Ye´or är en schweizisk-brittisk författare, född i Egypten. Ye ´or beskriver, 

som hon uttrycker det, Västeuropas evolution från en judisk-kristen civilisation till en 

civilisation som är underordnad jihad-ideologin. Den nya västeuropeiska civilisationen kan, 

enligt Ye´or, kallas a civilization of dhimmitude. Termen dhimmitude kommer från det 

arabiska ordet dhimmi. Ye ´or förklarar dhimmi som att icke-muslimer underkastar sig och 

accepterar restriktiv och förödmjukande underordning till en härskande islamsk makt för att 

inte bli slavar eller dödade. Västeuropa har enligt Ye ´or förvandlats till en ny geopolitisk 

enhet- Eurabia. (Ye´or 2005, s 9f) Ye ´or använder sig av begreppet dhimmitude som jag 

tolkar som ett slags medborgarskap för icke-muslimer som inte har några fri- och rättigheter. 

Och detta är ett medborgaskap i ett land/kontinent som står under jihad-ideologin, en islamsk 
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makt, vilket jag tolkar som ett annat ord för en islamsk teokrati. Begreppet Eurabia å andra 

sidan är mer vidare än a a civilization of dhimmitude då det är ett geografiskt namn som även 

innehåller det politiska styrelseskicket; med andra ord, ett Västeuropa som styrs av araber, en 

islamsk teokrati, där icke-muslimer inte har några fri- och rättigheter. Araber och muslimer är 

i Ye ´ors framställning utbytbara begrepp. 

 

Den avgörande händelsen för detta skifte i västeuropeisk policy är, enligt Ye ´or, oljekrisen 

1973, när EEC på initiativ av Frankrike och arabstaterna, etablerade Euro-Arab Dialogue.  

Enligt Ye ´or ställde arabstaterna villkor för att Västeuropa återigen skulle få köpa olja. 

Dessutom ägde arabstaterna banker och fonder. Den arabiska oljan och penningflödet från 

arabiska banker var två faktorer som var oerhört viktiga för den västeuropeiska ekonomin. 

Inför hotet om att inte få någon mer olja och inget mer penningflöde från arabiska banker så 

accepterade de västeuropeiska ledarna arabstaterna villkor. (Ye ´or 2005, s.91ff)  

Enligt Ye ´or hade arabstaterna tre viktiga mål med Euro-Arab Dialogue: 1) Ta del av västs 

moderna teknologi; framförallt militär- och kärnkraftsteknologi. 2) Plantera en stor muslimsk 

befolkning i Västeuropa. Dessa skulle ha fullständiga politiska, sociala och religiösa 

rättigheter i värdlandet. 3) Implementera politisk, kulturell och religiös arabisk islamism i de 

europeiska länderna. Detta genom att den muslimska befolkningen skulle ha sin politik och 

kultur intakt, det vill säga den de hade i sina hemländer. (Ye ´or 2005, s.75)  

 

De villkor som arabstaterna ställde var att Västeuropa skulle anpassa sin kultur till den 

muslimska kulturen. Inte tvärtom. För att erövra ett territorium så krävs det dock många 

människor; det vill säga muslimer- massinvandring. Undervägs har massinvandring av 

muslimer till Västeuropa blivit huvudkravet. Araberna ställde som krav att få inplantera en 

stor muslimsk befolkning i Västeuropa. (Ye ´or 2005, s.91ff) Termerna plantera och 

inplantera vad gäller en stor muslimsk befolkning tyder på, som jag tolkar Ye ´or, att detta 

styrs av någon/några andra än de muslimer som faktiskt kommer till Västeuropa. Ye ´or 

menar sålunda att de muslimer som kommer till Västeuropa inte har bestämt det själva utan 

följer instruktioner från arabiska makthavare. 

 

Euro-Arab Dialogue har enligt Ye ´or blivit Västeuropas hemliga regering. Invånarna i 

Västeuropa känner dock inte till dess existens.  

 
Till this day the Euro-Arab Dialogue is totally unknown to Europeans, even though it´s 

occult machinery has engineered Europe´s irreversible transformation through hidden  

channels. European taxpayers do not realize that they are funding the numerous 

foundations of the Dialogue, it´s complex bodies which are working under their own 

national parliament, the European parliament, the Commission, academia, press, media 

and politicians- all weaving the web that conditions them to acclaim a system that has 

raised as virtues the denial of the Islamic threats and the renunciation of self-defense. 

(Ye ´or 2005, s.268) 

  

Ye´or använder sig av termerna Europeans och Euroabiens. Euroabiens är de som är agenter 

för den nya geopolitiska enheten- Eurabia; politiker, intellektuella, massmedia. Europeans är 

de människor som inte tillhör makten. De är inte medvetna om vad som ligger bakom 

förändringarna, dock är de medvetna om att det skett många förändringar i det europeiska 

samhället. Det råder en spänning mellan eurabier och (väst)européer; de har helt skilda 

värderingar vad gäller politiska, sociala, kulturella värden, liksom religiösa identiteter. (Ye ´or 

2005, s.11) 
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Alltsedan Euro-Arab Dialogue såg dagens ljus, 1973, har Västeuropa och de islamska staterna 

i Nordafrika och Mellanöstern haft ett intensivt samarbete. Dock helt och hållet på de 

islamska staternas villkor. Det har skapats en formidabel politisk och juridisk superstruktur 

som innefattar hela det euro-arabiska samarbetet. (Ye ´or 2005, s.10f) 

 

Det är idag uppenbart att islam i Västeuropa, enligt Ye ´or, inte har följt någon västerländsk 

utveckling; istället har väst blivit mer och mer undfallande för att tillmötesgå religiösa och 

politiska normer hos muslimska invandrare av rädsla för social oro och terrorism. Policys som 

syftar till integration av muslimer har generellt sett misslyckats. (Ye ´or 2005, s.11) 

Massinvandringen av muslimer och islamiseringen av Västeuropa är sålunda ingen slump. 

Allt i enlighet med Euro-Arab Dialogue ger de västeuropeiska ledarna arabländerna tillåtelse 

att exportera sin kultur och sina traditioner tillsammans med sin befolkning. Euro-Arab 

Dialogue implementerade under 1970-talet en ny sociopolitisk och kulturell tanke som nu har 

fått djupgående konsekvenser. (Ye ´or 2005, s.91ff) 
 

Observing this disturbing phenomenon, one gets the impression of a sinking continent, 

a colossal Titanic wreck, where the passengers run from one desperate situation to 

another. Indeed the situation does seem hopelessly compromised, as the European 

political authorities responsible for a state of affairs that they have knowingly created 

refuse obstinately to confront it. Instead, they tend to escape into a virtual world of 

rhetoric that replaces reality. (Ye ´or 2005, s.11)  

 

Enligt Ye ´or har Västeuropas befolkning feminiserats. Med detta menar hon att 

västeuropéerna blivit svaga eftersom de förlitar sig på att staten skall ta hand om allt; från 

vaggan till graven. Det är bland annat denna feminisering som gjort det möjligt för 

muslimerna att behålla sin kultur och möjlighet att kunna föra sin egen politik i Västeuropa. 

Muslimerna tar del av allt vad välfärdssamhället har att erbjuda; arbetslöshetsförsäkring, 

sjukvård, socialbidrag etcetera. På det sättet behöver muslimerna inte anpassa sig och kan 

fortsätta arbeta för ett övertagande av Västeuropa- Jihad. (Ye ´or 2005, s.252ff) Alltsedan 

Muhammed verkade har islam drivits framåt av Jihads lagar som kulminerar i muslimsk 

erövring och dominans av enorma territorier befolkade av icke-muslimer. (Ye ´or 2005, s.30f) 

Medan Västeuropa talar om tolerans, samförstånd, samarbete- så har muslimerna bara haft ett 

enda mål i sikte- att ta över Västeuropa. Västeuropéerna har feminiserats, blivit svaga- 

muslimerna är starka, och de ser ned på svaga människor. (Ye ´or 2005, s.129) Uttrycket ta 

över Västeuropa tolkar jag som att muslimerna kommer att införa islamsk teokrati; detta mot 

bakgrund av vad Ye ´or tidigare skrivit om Eurabia. I början av boken tolkar jag det som att 

Ye ´or menar att Västeuropa redan är förvandlat till Eurabia. Här är det dock fråga om en 

pågående process. Detta eftersom Ye ´or tidigare använt sig av ordet evolution; det vill säga 

en gradvis förändring, skeende. Jag tolkar därmed Ye ´or som att hon här menar att 

förvandlingen till Eurabia inte är slutförd. Vidare tolkar jag Ye ´or som att hon menar att 

muslimerna utnyttjar välfärdsförmånerna vare sig de är i behov av dem eller inte.  Slutligen, 

jag tolkar Ye ´or som att hon menar att vara svag, hjälplös och att inte kunna ta ansvar för sig 

själv är kvinnliga egenskaper. Och att därmed feminisering betyder att en man genomgår en 

förändring där han blir svag, hjälplös och oförmögen att ta ansvar för sig själv.  

 

Mångkulturalism som de västeuropeiska länderna förespråkar och praktiserar passar det 

muslimska övertagandet mycket bra. Muslimernas traditioner och kultur accepteras och 

uppmuntras. Det finns inga som helst krav på anpassning. Etablissemanget: de politiska 

ledarna, massmedia, kyrkorna (de flesta arbetar med religionsdialog), universiteten, skolorna- 

alla förespråkar de mångkulturalism. Dessa är vad Ye ´or kallar agenter för dhimmitude, i 

Västeuropa. Hon benämner dessa personer även för mångkulturalister. (Ye ´or 2005, s.131f) 
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Jag tolkar detta som att Ye ´or menar att de som förespråkar mångkulturalism arbetar på 

uppdrag åt arabländerna, för en islamsk teokrati där icke-muslimer inte skall ha några fri- och 

rättigheter. Och att mångkulturalism betyder att alla traditioner och all kultur accepteras vad 

de än månde vara; att det inte spelar någon roll om detta står i motsats till rådande 

lagstiftning. 

 

Feminismen har, enligt Ye´or, en del i skulden till att muslimerna kan ta över. Kampen för fri 

abort och kvinnligt förvärvsarbete har gjort att födelsetalen hos de västeuropeiska kvinnorna 

gått ned. Detta samtidigt som Västeuropa tar emot obegränsat med muslimer som föder 

många barn. Demografin är således, enligt Ye ´or ett stort problem. Det blir fler och fler 

muslimer och färre och färre västeuropéer, vilket leder till mer makt för muslimerna och 

mindre makt för västeuropéerna. (Ye ´or 2005, s.135) Mot bakgrund av vad Ye ´or menar 

med feminisering är hon här motstridig, då kvinnligt förvärvsarbete borde innebära att 

kvinnor blir mer självständiga, och i enlighet med hennes språkbruk antar manliga 

egenskaper. 

 

Universiteten och skolorna har även de en del av skulden, enligt Ye´or, till att muslimerna kan 

ha fritt spelrum. Det övervägande antalet skolböcker har reviderats och skrivits om i syfte att 

överensstämma med den islamska historiesynen. Vidare har universiteten en pro-islamsk 

agenda och mobbar och/eller avskedar oliktänkande. (Ye ´or 2005 s.256f) 

 

Enligt Ye ´or har denna ensidiga och pro-islamska agenda hos det västeuropeiska 

etablissemanget mångkulturalisterna resulterat i en total handfallenhet inför muslimerna enligt 

Ye ´or. Dessa Eurabier anser att krig mot internationell terrorism leder till mer terrorism- som 

i USA. När det enligt Ye´or är tvärtom. Västeuropa har tagit emot muslimerna med öppna 

armar- och de har blivit ockuperade- blivit gisslan i sina egna länder. USA däremot, har stått 

emot muslimskt övertagande av deras territorium och har fortsatt kriget mot den 

internationella terrorismen. (Ye ´or 2005, s.198ff) 

 

 

3.2 While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within av Bruce 

Bawer (2006) 

 

Bruce Bawer är en amerikansk författare som varit verksam inom poesi, skönlitteratur och 

film under ca 30 års tid. 1998 flyttade han till Amsterdam med sin manlige partner eftersom 

han trodde att han där skulle möta större tolerans gentemot homosexuella än vad han gjort i 

USA. Hans bild av Amsterdam kom dock på skam. Dels upplevde han att personer, som han 

betecknar som muslimska fundamentalister, var mycket intoleranta gentemot homosexuella; 

dock inte gentemot Bawer personligen. Dels blev han och hans partner hotade av en person 

med, som Bawer uttrycker det, muslimskt utseende, som hade en kniv. Det blev dock inget 

mer än ett hot. Bawers dåliga erfarenheter av Amsterdam gjorde att han 1999 flyttade till 

Oslo. Han har byggt upp sin bok genom personliga betraktelser från Amsterdam men 

framförallt från Norge och även resten av Skandinavien. Han talade med infödda västeuropéer 

och följde den allmänna debatten. Mot bakgrund av detta skrev han ned sina erfarenheter och 

gav ut sin bok 2006. Boken blev en bästsäljare och blev nominerad till det amerikanska 

litteraturpriset, i genren samhällskritik, Book Critics Circle award. Boken har översatts till en 

rad europeiska språk och citeras ofta på bloggar och hemsidor som är knutna till 

counterjihadrörelsen. Breivik citerar den mycket i sitt dokument. Bawers bok saknar 

källhänvisningar. Dock finns det en referensförteckning. 
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Bawer har inspirerats starkt av Ye´ors bok och anammar helt och fullt den konspiration 

mellan arabländerna och de västeuropeiska regeringarna som Ye´or beskriver. Bawer skriver i 

sin bok att muslimerna är på väg att ockupera Västeuropa och att de dränerar kontinenten på 

pengar. Han menar, liksom Ye´or att Västeuropa håller på att bli en koloni till den muslimska 

världen. Att denna kolonisering är resultatet av ett omfattande samarbete mellan det 

västeuropeiska etablissemanget och de arabiska regeringarna. (Bawer 2005, s.103) Med 

Bawers språkbruk, ockupera och koloni, tolkar jag som att han menar att muslimerna kommer 

att inta en politisk maktställning i Västeuropa. 

 

Bawer framför två ståndpunkter: 1) Att Västeuropa står inför ett kulturellt och demografiskt 

hot från sin muslimska invandrarbefolkning. 2) Att Västeuropas politiska och intellektuella 

skikt förvärrar hotet genom att misslyckas med att uppmana immigranter att fullständigt 

integreras i samhället i stort; det vill säga att etablissemanget förespråkar och praktiserar 

mångkulturalism. Denna grupp benämner Bawer även mångkulturalisterna i sin framställning. 

 

Bawer menar att muslimer är mycket våldsbenägna. Vidare att de inte följer samhällets lagar 

och att om de gör det, blir utstötta ur gemenskapen och anses som förrädare till islam. Bawer 

anses att det inte är staten, samhället, som styr förorterna utan imamer. Han menar att en 

muslim aldrig får underordna sig en otrogen, det vill säga icke-muslim; att detta är en synd i 

Guds ögon (Bawer 2005, s.16ff) Detta får enligt Bawer stora konsekvenser: Majoriteten av 

internerna i de västeuropeiska fängelserna består av muslimer. Han hävdar dessutom att 

fängelserna har blivit centra för att omvända icke-muslimska interner till islam. (Bawer 2005, 

s.57) Sverige är det land som enligt Bawer driver idén om mångkulturalism längst av länderna 

i Västeuropa och som varit helt passivt inför de problem som mångkulturalism skapar. 

Exempelvis har Sverige enligt Bawer en dubbelt så hög mordfrekvens som USA. Vidare har 

antalet rån ökat markant, liksom antalet våldtäkter. (Bawer 2005, s.205) Jag tolkar Bawer som 

att han menar att det i förorterna råder ett alternativt styrelseskick där ledarna är imamer, ett 

annat än i majoritetssamhället. Detta är, som jag tolkar det, detsamma som mångkulturalism i 

Bawers språkbruk. Anledningen till att muslimer skulle vara våldsbenägna tolkar jag Bawer 

till, dels som att de inte behöver följa samhällets lagar, dels att våldstendenser är en 

inneboende egenskap hos muslimer. 

 

Bawer säger vidare att den muslimska invandringen till Västeuropa är noga planerad av de 

muslimska länderna och att målet är att ta över samhället. Enligt honom utnyttjas 

välfärdssystemen maximalt av muslimerna; att de får sin försörjning tillgodosedd av 

välfärdsförmånerna och att de därmed exploaterar de västeuropeiska välfärdsstaterna. Enligt 

Bawer går 40 procent av välfärdsförmånerna till muslimer, trots att de endast utgör fem 

procent av befolkningen. (Bawer 2005 s.16, s.22)  

 

De partier som i Västeuropa benämns populistpartier är de enda enligt Bawer som ifrågasatt 

och tagit strid mot fundamentalistisk islam, immigration och integration. Han anser att 

beteckningen populistparti är missvisande och bör istället benämnas pro-liberal party. De 

partier Bawer nämner är: Framstegspartiet i Norge, UK Independence Party i Storbritannien, 

Dansk Folkeparti, List Pim Fortuyn i Nederländerna samt Sverigedemokraterna. Dessa partier 

har enligt honom helt felaktigt blivit anklagade av det västeuropeiska etablissemanget för att 

vara fascistiska och rasistiska. Han menar istället att dessa partier tenderar att se saker som 

ligger närmare amerikanerna; att de är misstänksamma mot en stark stat och ser en stor privat 

sektor som något bra för ekonomin och människors frihet. Ökningen i popularitet av dessa 

partier visar på, enligt Bawer, att det är en stor klyfta mellan medborgarnas värderingar och 

det västeuropeiska etablissemangets.(Bawer 2005, s.44ff) 
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Alltsedan storskalig invandring började för ca 30 år sedan har det västeuropeiska 

etablissemanget uppmuntrat en romantisk syn på muslimsk invandring enligt Bawer. 

I det västeuropeiska etablissemangets ögon är muslimerna offer menar han. Han anser att det 

västeuropeiska etablissemanget överser med/ignorerar det faktum som det innebär att vara 

muslim; att upprätthålla vissa värderingar som man lever efter- och även kan gå i döden för. 

(Bawer 2005, s.63ff) 

 

Bawer anser att den person som personifierar det europeiska etablissemanget är Anna Lindh. 

(död 2003) Detta bland annat eftersom hon starkt kritiserat USAs utrikespolitik, Berlusconis 

politik samt Israels utrikespolitik. Vidare att hon upprätthöll vänskapliga relationer med 

Yassir Arafat och de arabiska regeringarna. Bawer menar att ingen annan än Anna Lindh 

arbetat så hårt för att knyta Västeuropa närmare arabvärlden. (Bawer 2005, s.100) 

 

Bawer ställer sig frågan om varför amerikaner skall bry sig om Västeuropas utveckling. Om 

nu västeuropéerna accepterar sin roll som dhimmis, varför skall då amerikaner bry sig om 

detta? Han menar att svaret till denna fråga har att göra med amerikansk maktställning i 

världen, amerikansk frihet och amerikansk kultur. I kampen för demokrati och mot islamistisk 

tyranni har USA många allierade; exempelvis Australien, Indien, Japan, Israel. Men den 

starkaste potentiella allierade har dock USA i Västeuropa. Tillkomsten av fundamentalistisk 

islam i Västeuropa, och ivern att försonas med den är enligt honom ett hot mot USAs 

demokrati och dess ledarställning i världen. Han menar vidare att detta även är ett hot mot den 

västerländska civilisationen som sådan; detta eftersom det var USA och de europeiska 

länderna som en gång i tiden introducerade mänskliga rättigheter, religiös tolerans och 

individuellt självbestämmande. (Bawer 2005, s.104) 

 

Bawer frågar sig vidare varför så många ur det västeuropeiska etablissemanget är så kritiska 

till USA. En orsak är, enligt honom, att de är socialdemokrater och att de anser att den 

amerikanska liberala demokratin är ett hot mot det system som de föredrar. Västeuropeiska 

politiker är enligt Bawer medvetna om den vanlige medborgarens kulturella samhörighet med 

det amerikanska systemet; lägre skatter och en liten offentlig sektor. Man räds, menar han, att 

denna samhörighet kan övergå till att medborgarna mer organiserat stödjer ett system som 

liknar USAs. Det västeuropeiska etablissemanget har enligt Bawer sedan länge insett att bästa 

sättet att förhindra detta stöd för det amerikanska systemet är att svartmåla bilden av USA. 

(Bawer 2005, s.15) 

 

USA behöver alla allierade de kan få. Bawer menar att de östeuropeiska länderna kan påverka 

Västeuropas attityder gällande frihet och tyranni, USA och islamism. Detta skulle enligt 

honom vara ett steg i rätt riktning för Västeuropa. Om islamisterna är ute efter att förstöra 

USA så måste de först förtrycka och kolonisera Västeuropa. Nästan hela Västeuropa är enligt 

Bawer i islamisternas grepp. Västeuropéerna har övergivit sin religion och föraktar sin egen 

identitet. USAs styrka är, menar Bawer, beslutsamhet att hedra sitt arv av frihet. Detta i 

kontrast till Västeuropa, vilkas -68-eliter har påverkat västeuropéerna till att skämmas för sitt 

arv, till att förakta sin frihet och till att ha fred till vilket pris som helst. Istället har -68-eliten 

uppmuntrat och endast tillåtit de västeuropeiska medborgarna att känna stolthet för den 

västeuropeiska välfärdsstaten; mångkulturalism, välfärdsförmåner och det europeiska 

projektet. Han menar att en civilisation med en sådan dålig självkänsla och självförståelse 

som Västeuropa påvisar, kan liknas vid ett korthus som lätt kan omstörtas av utländska folk 

som regeras av en våldsam, allsmäktig övertygelse om vilka de är och vad de tror på. (Bawer 

2005, s.231) 
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Bawer menar att den negativa utvecklingen i Västeuropa kan brytas om västeuropéerna får en 

stolthet över sina demokratier och därmed en beslutsamhet att försvara sig från alla fiender; 

både i och utanför landet. Hoppet står enligt honom till att de västeuropeiska gräsrötterna 

börjar vända sig mot det västeuropeiska etablissemanget som förespråkar och praktiserar 

dialog. Att gräsrötterna gör revolt mot den identitet som de blivit påtvingad. (Bawer 2005, 

s.232) 

 

Misslyckandet med integration har enligt Bawer lett till att några länder i Västeuropa är på 

randen till socialt kaos och att de drar med sig de andra västeuropeiska länderna i detta kaos. 

De västeuropeiska ledarnas ovilja att upphöra med sin tillit till mångkulturalism och 

välfärdsstaten och därmed ökande av kostnaderna för olika slags subventioner fördjupar 

misslyckandet och leder sina länder till ekonomisk ruin. När allt kommer omkring, menar 

Bawer, är Västeuropas fiende inte islam, inte ens radikal islam. Västeuropa är sin egen fiende; 

dess självdestruktiva passivitet, dess undfallenhet inför tyranni, samt dess obegripliga avsmak 

för USAs stolthet, mod och beslutsamhet gentemot en livsfarlig fiende. (Bawer 2005, s.233) 

Integration i Bawers språkbruk tycks vara kulturell assimilering och att därmed en lyckad 

integration är detsamma som att muslimer kulturellt assimileras i samhället, och därmed 

raderar ut sin särart. Bawers begrepp socialt kaos är kopplat till mångkulturalism och 

skenande kostnader för välfärd. Att socialt kaos därmed är detsamma som ett samhälle med 

skenande kostnader för välfärd på grund av mångkulturalism som betyder att förorterna, där 

muslimerna är i majoritet, har alternativa styrelseskick. Vidare att brottsfrekvensen är hög 

som i sin tur beror på, som jag tidigare tolkat Bawer, att muslimer i sig själva har 

våldstendenser. Detta förstärks av att de inte följer de lagar som gäller i ett land. Jag tolkar 

Bawer som att detta sociala kaos leder ett land till ekonomisk konkurs.  

 

Bästa sättet för att stärka enhetligheten och demokratin i västvärlden skulle enligt Bawer vara 

att radikalt expandera utbytesprogram för gymnasieungdomar mellan USA och Västeuropa. 

Om varje europé kunde tillbringa ett år i USA, boendes hos en amerikansk familj och gå i en 

amerikansk skola, så skulle inte västeuropeiska politiker och journalister kunna förvränga 

USAs liberala demokrati till att framstå som något dåligt. Ju mer USA-vänliga västeuropéerna 

blir, desto mer kommer de att bete sig som amerikaner; det vill säga att sluta med 

eftergiftspolitik och istället stå upp för frihet. Bawer befarar dock att det redan är försent. Han 

anser att Västeuropa håller på att begå självmord och att det kanske bara är för USA att stå 

bredvid och titta på. (Bawer 2005, s.236) Bawer använder sig av ordet självmord. Jag tolkar 

Bawer som att det är västeuropéerna själva som är orsaken till att Västeuropa håller på att 

förvandlas till en islamsk teokrati. 

 

 

3.3 America Alone: The End of the World as We Know it av Mark Steyn (2006) 

 

Mark Steyn är från Kanada och har en bakgrund som musikaltextförfattare. Efter 11 

september började han skriva politiska kommentarer i en egen blogg, i tidningar som 

exempelvis Wall Street Journal, Atlantic Monthly, Jerusalem Post. År 2006 skrev Steyn 

boken America Alone: The End of the World as We Know it. Boken blev en bästsäljare i både 

USA och Kanada. I Toronto Sun utnämndes Steyn till Kanadas ledande intellektuelle. Boken 

citeras ofta på bloggar och hemsidor som är knutna till counterjihadrörelsen, och är flitigt 

citerad i Breiviks dokument. Steyn har inspirerats av Ye´ors bok och ansluter sig till Eurabia-

teorin. Boken saknar källhänvisningar. Dock finns det en referensförteckning. 
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Steyn menar att Västeuropa håller på att förtvina, och att detta faktum även påverkar resten av 

den demokratiska världen. Anledningen till denna transformation beror på, enligt Steyn, tre 

faktorer: 1) Demografin; de muslimska immigranterna föder många barn, den inhemska 

befolkningen har för låga födelsetal för att reproducera sig. 2) Avsaknad av långsiktig 

hållbarhet i den västeuropeiska välfärdsstaten. 3) Utarmning av den västerländska 

civilisationen. (Steyn 2006, s.xvi) Ordet civilisation används ofta som uttryck för en särskilt 

högstående kultur, modern kultur. (NE) Detta indikerar att Steyn anlägger en värdering som 

ger begreppet den västerländska civilisationen innebörden av en högstående kultur. Jag tolkar 

Steyn som att han menar att denna högstående kultur, den västeuropeiska, som är liktydig 

med den västerländska, håller på att dö ut. Långsiktig hållbarhet brukar oftast relateras till 

långsiktigt bevarande av jordens resurser. Jag tolkar Steyn som att han menar avsaknad av 

långsiktigt bevarande av finansiella resurser i den västeuropeiska välfärdsstaten.  

 

Muslimerna föder sålunda, enligt Steyn, många barn och har därmed en ung befolkning. 

Västeuropéerna har på grund av de låga fertilitetstalen en ålderstigen befolkning. Detta leder 

till en demografisk obalans och att muslimerna snart kommer att vara i majoritet i Västeuropa. 

År 2025 kommer, enligt Steyn, muslimerna att vara 40 procent av befolkningen i Västeuropa, 

och år 2035 kommer de att vara i majoritet. Steyn menar att islam i sig är ett politiskt projekt; 

att det inte är en religion utan en totalitär politisk ideologi. Muslimerna har som mål enligt 

Steyn att ockupera Västeuropa och det faktum att de föder många barn är en del av planen. En 

ung befolkning som har en politisk totalitär ideologi har större motivation att göra revolution 

än en äldre, västeuropeisk befolkning har att försvara sig. (Steyn 2006, s.2ff) Steyn ser 

Bosnien som ett exempel på faran med demografisk obalans. Den ökade andelen bosniska 

muslimer i förhållande till bosniska serber gjorde det nödvändigt, menar Steyn, med ett 

inbördeskrig där serberna dödade så många bosniska muslimer som möjligt. Steyn menar att 

inbördeskriget var en logisk följd, en nödvändighet, av den stora ökningen av antalet 

muslimer. Enligt Steyn har Västeuropa samma demografiska profil som Bosnien hade och 

Västeuropa kommer att kollapsa, om ingenting görs. (Steyn 2006, s.5, s.79) Då Steyn 

använder begreppen ockupera och politiskt totalitär ideologi tolkar jag det som att han menar 

att muslimerna kommer att införa islamsk teokrati när de kommer i majoritet, som är ett 

resultat av demografisk obalans.  

 

I den västerländska välfärdsstaten, tar staten över ansvaret för individen; barnomsorg, 

åldringsvård, sjukförsäkring, socialbidrag etc. Steyn menar att när människor slipper att ta 

ansvar för sina egna liv så försvinner människors tillit till sig själva; de blir hjälplösa. Han 

menar att medborgarna feminiserats. Det blir därför lätt för en stark makt, i detta fall 

muslimerna, att ta över. (Steyn 2006, s.59 ff) Välfärdsförmånerna i kombination med 

mångkulturalism som praktiseras i Västeuropa medför att situationen för kontinenten blir 

ytterst allvarlig. Muslimerna lever på bidrag- välfärdsförmånerna., de bor i områden där de är 

i majoritet- där de kan ha sina egna lagar, det vill säga sharia. Den västeuropeiska kulturen 

utarmas medan muslimerna kan ha sin kultur intakt. Mångkulturalism har lett till att den 

västeuropeiska eliten- mångkulturalisterna, förnekar sin egen västerländska kultur och hyllar 

andra kulturer. Den västeuropeiska eliten har påverkat den västeuropeiske medborgaren att 

skämmas över sin kultur.  Detta faktum är, enligt Steyn, den verkliga självmordsbomben. 

(Steyn 2006, s.194) Steyn menar att alla kulturer inte har samma värde, som den 

västeuropeiska eliten menar. Han anser att den västerländska kulturen är överlägsen alla andra 

eftersom det är där man hyllar demokrati, individens rättigheter och det faktum att det är dit 

alla människor från övriga världen vill flytta. (Steyn 2006, s.203) Steyn summerar de två 

första faktorerna i en formel: Ålder +välfärd= katastrof för dig. Ungdom + stark motivation= 

katastrof för den som än kommer i din väg. (Steyn 2006, s.xix) Demografisk obalans i 
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kombination med välfärdsstaten och mångkulturalism leder till den tredje faktorn; den 

västereuropeiska civilisationens fall och i slutändan hela den västerländska civilisationens fall. 

Jag tolkar Steyn som att han menar att mångkulturalism betyder att man i förorterna har ett 

alternativt styrelseskick som styrs av andra lagar än i majoritetssamhället; sharia. Jag tolkar 

vidare att Steyn menar att välfärdsförmånerna å ena sidan medför att västeuropéerna blir 

svaga och hjälplösa och å den andra att muslimerna får sin försörjning tillgodosedd av 

välfärdsförmånerna. Han använder begreppet feminiserats, som i Steyns språkbruk likställs 

med svag och hjälplös och att detta är egenskaper som kvinnor innehar. I Steyns språkbruk är 

det faktum att skämmas, att förneka sin egen kultur detsamma som en självmordsbomb. Jag 

tolkar Steyn som att han anser att västeuropéerna skäms över sin kultur och därmed tar död på 

den och därmed sig själva. 

 

Steyn lösningar på den demografiska obalansen är bland annat att förbjuda aborter och att 

förbjuda samkönade äktenskap. Vidare att västerländska kvinnor skall börja föda barn i 20-

årsåldern. Han anser att alldeles för många vidareutbildar sig och att det räcker med att gå i 

gymnasiet så att kvinnorna är redo att börja föda barn i 20-årsåldern. (Steyn 2006, s.12, s.191) 

 

Staten måste krympa och upphöra med alla sociala program anser Steyn. På det sättet kommer 

medborgarna att få större inkomster, men än mer viktigt, medborgarna kommer att ta större 

ansvar för sina liv. Den västeuropeiska välfärdsstaten måste bytas ut mot en amerikansk 

samhällsmodell med en liten offentlig sektor och stor individuell frihet. Det västeuropeiska 

etablissemanget måste ersättas med personer som förstår den fara som Västeuropa står inför. 

Steyn menar vidare att praktiserandet av mångkulturalism måste upphöra omgående. (Steyn 

2006, s.189f) Han menar dock att det kanske redan är försent. En annan lösning på problemet 

kan vara den som var i Bosnien:  

 
In a democratic age, you can´t buck demography- except through civil war. The serbs 

figured that out as other Continentals will in the years ahead: if you can´t outbreed the 

enemy, cull´em. (Steyn 2006, s.5)  
 

Jag tolkar Steyn som att han menar att när en stat har ett demokratiskt styrelseskick och det 

råder en demografisk obalans i landet mellan muslimer och den övriga befolkningen, till 

muslimernas fördel, är det nödvändigt med inbördeskrig. Att om man inte kan föröka sig 

snabbare än muslimerna, återstår att skjuta av dem.  
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4. Analys 

 
Skribenternas bärande ståndpunkt är att Västeuropa inom en snar framtid kommer att vara 

islamiserat; muslimerna kommer att vara i majoritet och införa islamisk teokrati. Resultatet 

kommer att bli att Västeuropa försvinner som en västerländsk civilisation. Deras 

argumentation bygger på en rad påståenden som de anser leder till detta.  Jag gör här en 

sammanfattning av de, enligt texterna, viktigaste påståendena som förenar alla tre 

skribenterna.   

 

1) Demografisk obalans; de immigrerade muslimerna föder många barn och fertilitetstalen för 

de inhemska västeuropeiska kvinnorna är för låga för att den inhemska befolkningen skall 

kunna reproducera sig. På grund av denna demografiska obalans kommer muslimerna inom 

en snar framtid att vara i majoritet i Västeuropa.  

2) Den västerländska välfärdsstaten med dess välfärdsförmåner leder till att medborgarna 

tappat sin moraliska vilja till att göra motstånd mot ett islamiskt maktövertagande. 

Medborgarna har ”feminiserats”. 

3) Mångkulturalism leder till att muslimerna kan upprätthålla sin kultur och sina traditioner. 

Vilket i sin tur leder till att områden där det bara bor muslimer styrs av sharialagar. Detta 

underlättar ett islamiskt maktövertagande. 

4) Muslimerna följer inte majoritetssamhällets lagar och de har en benägenhet att tillgripa 

våld. Detta leder till att kriminaliteten ökar i takt med att antalet muslimer ökar. 

5) Det västeuropeiska etablissemanget förespråkar mångkulturalism 

6) Muslimerna får sin försörjning tillgodosedd av välfärdsförmånerna. Vilket i sin tur leder till 

att de inte har något behov av att integreras i majoritetssamhället. 

7) Islam är ingen religion utan en totalitär politisk ideologi; muslimerna vägleds av en religion 

som de betraktar mer som en politisk ideologi än en andlig bekännelse och de har som mål att 

styra över andra folk. 

8) Det västeuropeiska etablissemanget har ett intensivt samarbete med arabländerna- det finns 

ett kontrakt- Euro-Arab Dialogue där arabstaterna ställer villkor i utbyte mot olja; ta del av 

västeuropeiska teknologi, en stor muslimsk befolkning i Västeuropa samt införandet av 

islamisk teokrati. 

9) Västeuropa håller på att transformeras till Eurabia; ett (Väst)Europa som styrs av 

muslimerna med deras kultur, traditioner och deras religion och Västeuropa kommer därmed 

att lyda under sharialagar. Västeuropéerna kommer att underkasta sig och acceptera en 

restriktiv och förödmjukande underordning till en härskande islamsk makt för att inte bli 

slavar eller dödade. Västeuropa håller på att begå ”självmord”. 

 

10) De tre skribenterna hävdar dessutom att de västeuropeiska medborgarna/gräsrötterna är 

kritiska till den politik som förs av det västeuropeiska etablissemanget; det vill säga, de är 

emot en generös invandringspolitik och mångkulturalism. 

 

Jag kommer i det följande att ställa frågor till referatet i syfte att undersöka huruvida 

idévärlden är hållbar när den utsätts för prövning. 

 

 

4.1 Hur förhåller sig skribenterna till fakta? 

 

Jag avgränsar mig till sex påståenden som gäller fakta i skribenternas böcker.  
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Påstående (se ovan punkt 1): Muslimerna kommer att vara i majoritet i Västeuropa inom en 

snar framtid. 

 

Skribenterna hänvisar inte till några undersökningar/prognoser som behandlar detta. 

Ett antal omfattande demografiska mätningar/prognoser har utförts av neutrala akademiska 

och statliga institutioner. Pew Research Center i Washigton gjorde år 2011 en detaljerad, 

global framtidsprognos för den muslimska befolkningen. De undersökte Västeuropa; Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, 

Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike. År 2010 var den 

muslimska befolkningen 4.5 procent av hela folkmängden. Med samma invandringstakt som 

idag och samma födelsetal skulle andelen muslimer utgöra 7.1 procent av hela folkmängden 

år 2030. Om Östeuropa inräknas skulle muslimerna vara sex procent av hela folkmängden år 

2010. Och åtta procent år 2030. Förutsatt att invandringstakten från muslimska länder blir 

relativt hög och födelsetalen för icke-muslimer låg kommer muslimerna att utgöra 9.5 procent 

år 2050 av hela Europas(Väst plus Öst) folkmängd. (Saunders s.52ff) 

 

Pew Research Centers beräkningar bekräftas av andra statistiska prognoser. År 2010 gjorde en 

forskargrupp ledd av den brittiske demografen Eric Kaufmann vid International Institute for 

Applied Systems Analysis i Österrike statistiska prognoser för den muslimska befolkningen 

inom EU. Enligt deras beräkningar skulle den muslimska befolkningen vara tio procent av 

folkmängden år 2050. Ytterligare en studie som utförts av US Congressional Research 

Service beräknar att år 2030 skulle EU-länderna plus Norge och Schweiz ha en muslimsk 

befolkning som utgör sju procent av hela folkmängden. (ibid) 

 

Påstående (se ovan punkt 6): Muslimerna får sin försörjning tillgodosedd av 

välfärdsförmånerna. 

 

Skribenterna hänvisar inte till några undersökningar som behandlar detta. 

I de flesta länder för man inte statistik över religionstillhörighet, däribland Sverige. Dock förs 

det statistik på utrikes födda. I en svensk rapport som tagits fram med hjälp av 

Reforminstitutet, en stiftelse med stöd av näringslivet, och Arena idé, en tankesmedja som 

finansieras av bland andra LO och TCO, visar att sysselsättningsgraden bland utrikes födda 

män som bott i Sverige i minst 16 år med asyl som grund för uppehållstillstånd är 70 procent. 

Vidare, att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. 

(Dagens Nyheter 21/3 2014) 

 

Påstående (se ovan punkt 10): De inhemska västeuropeiska medborgarna ”gräsrötterna” är 

kritiska till den politik som förs av det västeuropeiska etablissemanget; det vill säga, de är 

emot en generös invandringspolitik och mångkulturalism. 

 

Skribenterna hänvisar inte till några undersökningar som behandlar detta. Sverige är det land 

enligt skribenterna som driver idén om mångkulturalism längst och har, enligt dem, de som 

har mest problem i anslutning till detta. Sedan 2005 mäts årligen svenskarnas attityder till 

etnisk mångfald; Mångfaldsbarometern. Från och med 2013 ansvarar Högskolan i Gävle, 

avdelningen för socialt arbete och psykologi, för studien. Tidigare var det Uppsala universitet 

som svarade för studien. Studien visar för 2013 att andelen av Sveriges befolkning som är 

positiva till etnisk mångfald utgör 74 procent av befolkningen, en ökning med sex 

procentenheter. De som är mycket negativa till etnisk mångfald utgör sex procent av 

befolkningen. (Högskolan i Gävle 2013) 
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Påstående (se ovan punkt 7): Muslimerna vägleds av en religion som de betraktar mer som en 

politisk ideologi än en andlig bekännelse och de har som mål att styra över andra folk. 

 

Flera internationellt erkända opinionsinstitut har genomfört omfattande undersökningar av 

muslimska åsikter och beteendemönster i västländer; Pew Resarch Center, Laurence and 

Vaisse, The Gallup Institute. Dessa opinionsinstitut har framförallt koncentrerat sig på frågor 

om religiös kontra nationell lojalitet. Frankrike är det land i Västeuropa som har flest personer 

med muslimsk religionstillhörighet, 4,7 miljoner. Jag avgränsar mig till att redovisa resultatet 

från Frankrike. År 2006 sade 46 procent av de muslimska medborgarna att de i första hand 

kände sig som fransmän och i andra hand som muslimer. Majoriteten av dem praktiserar inte 

sin religion. Mellan åtta till femton procent deltar regelbundet i gudstjänster och mindre än 

fem procent går till moskén varje fredag. 20 procent av de fransmän som har muslimsk 

bakgrund säger sig inte ha någon religion alls. Bland de muslimer som anser sig vara troende 

sade 28 procent att de aldrig bad. Nästan inga franska muslimer skickar sina barn till särskilda 

muslimska skolor. 42 procent av alla franska muslimer uppgav att de stödjer förbudet möt att 

muslimsk hijab, i klassrummen i allmänna skolor. 48 procent av de franska muslimerna anser 

att sex mellan en ogift kvinna och en ogift man är moraliskt acceptabelt, 35 procent tillåter 

abort. Ungefär lika många accepterar homosexualitet. (Saunders 2012, 80ff) 

 

Påstående (se ovan punkt 8): Det finns ett kontrakt mellan de västeuropeiska regeringarna och 

arabstaterna, Euro-Arab Dialogue. 

 

Jag har inte funnit några belägg för att Euro-Arab Dialogue existerar eller har existerat. Det 

vill säga namnet Euro-Arab Dialogue finns inte i något av de uppslagsverk som jag tittat i.  

Enligt Bat Ye´or är Euro-Arab Dialogue okänd för den vanlige medborgaren. Detta kan 

förklara varför jag inte kan finna något om denna sammanslutning i officiella källor.  

 

Påstående (se ovan punkt 4): Kriminaliteten ökar i takt med att antalet muslimer ökar. 

 

Sverige är ett land där skribenterna, framförallt Bawer tar som exempel på att kriminaliteten 

ökat. Och att Sverige är det land som driver idén om mångkulturalism längst av länderna i 

Västeuropa. Sverige har enligt Bawer en dubbelt så hög mordfrekvens som i USA. De 

korrekta siffrorna är att USA har nästan sex gånger högre mordfrekvens som i Sverige; 5,9 

mord per 100 000 invånare mot 1,1 för Sverige. (Malm 2009, s.233) Reforminstitutet har 

undersökt kriminaliteten hos utrikes födda personer i Sverige. De visar att majoriteten av 

utrikes födda aldrig begår några brott, samma siffra som för de inrikes födda. (Dagens 

Nyheter 21/3 2014) 

 

 

4.2 Hur använder skribenterna generaliseringar?  
 

En generalisering är en slags förenkling av verkligheten. Med utgångspunkt i enstaka fall 

uppställer man en allmän regel; en generalisering.  Det betyder att man talar om 

individer/saker/företeelser etcetera i allmänhet, inte om varje specifikt fall.  

Man bör skilja mellan tillåtna och otillåtna generaliseringar. Om en generalisering kan 

bevisas är den tillåten. Till exempel: Spioner är en säkerhetsrisk. Om man däremot 

generaliserar utan att ha underlag för sina slutsatser, är det en otillåten generalisering. (Möijer 

1990, s.82f) I det följande avser jag med generalisering att alla i en grupp bedöms som lika; 

att gruppen är homogen. 
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Exempel på grupper som nämns i texterna är (i bestämd form): muslimerna, västeuropéerna-

eliten-det europeiska etablissemanget-regeringarna-mångkulturalisterna, ”gräsrötterna”.  

 

Skribenterna identifierar de människor som kommer från muslimska länder som just 

muslimer. De anser sålunda att den formella religionstillhörigheten är en väsentlig markör, 

eller rättare sagt, den enda; det vill säga att den avgör hur människor tänker, tycker och 

handlar. Det tar inte i beaktande att det kan vara många faktorer som avgör, är drivkraft 

bakom en persons handlande. Inte bara den formella religionstillhörigheten. Vidare, 

skribenterna berättar inte vilka länder dessa människor kommer ifrån, vilken kultur, vilken 

gren inom islam, vilken kategori de tillhör, socio-ekonomiska faktorer som exempelvis 

utbildningsbakgrund. De förutsätter att varje muslim som kommer från ett muslimskt land 

tänker och agerar på ett likvärdigt sätt; en homogen grupp. Jag har redovisat i kapitel 2.2  att 

muslimer som grupp är mycket heterogen; de kommer från många länder och olika kulturer, 

från jordbrukssamhällen eller urbana miljöer, de har olika utbildningsbakgrund, de kommer 

från olika inriktningar inom islam, shia eller sunni eller någon av dess grenar, de kan vara 

bokstavstrogna, men inte politiska, de kan vara bokstavstrogna och politiska, de kan vara 

liberala reformister, de kan vara inriktade på andligt liv men inte politik, de kan vara 

konvertiter, de kan var första generationens invandrare, de kan vara födda i Västeuropa, de 

kan vara integrerade i samhället, de kan leva i utanförskap. Mot bakgrund av det ovan skrivna 

är det inte möjligt att dra generella slutsatser om hur muslimer tänker, tycker och handlar. 

 

Skribenternas generalisering kring muslimer är därmed en otillåten generalisering, eftersom 

de inte har något underlag för sina slutsatser.   

 

Vad gäller den grupp som skribenterna benämner västeuropéerna så bedöms även här att alla i 

gruppen är lika; att det är en homogen grupp. Bara i undantagsfall gör de åtskillnad från 

exempelvis vilket land västeuropéerna kommer ifrån. Skribenterna alternerar, när de beskriver 

vilka som innehar makten i Västeuropa, med benämningarna eliten-det europeiska 

etablissemanget-regeringarna-mångkulturalisterna. De förutsätter att de som ingår i denna 

grupp har samma värderingar och agerar på likvärdiga sätt. Det nämns inte vilka tidningar 

journalister arbetar på, vilka universitet akademikerna är knutna till, vilka partier politikerna 

tillhör och så vidare. Skribenterna namnger inte, utan i undantagsfall, de som tillhör denna 

gruppering. ”Gräsrötterna” är alla andra, som inte tillhör föregående grupp. Även denna grupp 

behandlas som om den är homogen; att de alla har samma värderingar; att de alla är emot den 

förda politiken, det vill säga en generös invandringspolitik och mångkulturalism- och att det 

därmed är ett åsiktsgap mellan dem och de som innehar makten. Även kring dessa grupper är 

därmed skribenternas generaliseringar otillåtna. 

 

 

4.3 Hur definierar skribenterna sina begrepp? 

 

En definition avgränsar betydelsen hos ett ord. Språkbruksdefinitioner anger vedertaget 

språkbruk, vad som står i ordböckerna. Stipulativa definitioner fungerar i stället som 

kungörelser genom att berätta vilken betydelse man fortsättningsvis tänker ge ett ord, till 

exempel: Med invandrare kommer jag fortsättningsvis att avse personer som är födda 

utomlands. I en stipulativ definition bestämmer man själv vad som avses. Den stipulativa 

definitionen får dock inte vara orimlig utan man bör alltid ha språkbruksdefinitionen som 

utgångspunkt. En falsk språbruksdefinition, där man inte håller sig neutral till begreppet, utan 

i definitionen visar sina värderingar, kallas övertalningsdefinition. (Anderberg s.32f) 
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Skribenterna återkommer till ett antal begrepp som är centrala för deras framställning. 

Genomgående ges inga definitioner av olika begrepp utan läsaren förutsätts förstå vad de 

menar. Mångkulturalism är exempel på ett begrepp som är mycket väsentligt för deras 

argumentation. I de beskrivningar de gör tolkar jag mångkulturalism som detsamma som att 

muslimer bor i samma område, isolerat från övriga samhället, som har ett alternativt 

styrelseskick som styrs av andra lagar än majoritetssamhällets, där ledarna är imamer och 

lagen är sharia. Vidare, innebörden för skribenterna av en politik som praktiserar 

mångkulturalism är en hållning där alla kulturer/religioner anses överlägsna den inhemska. 

Företrädesvis beskrivs det som att det är islam som är den överlägsna kulturen i länder som 

praktiserar mångkulturalism. Indirekt skulle man kunna betrakta skribenternas beskrivning av 

mångkulturalism som en övertalningsdefinition. De definierar inte själva begreppet utan 

beskriver istället de, enligt dem, (negativa) konsekvenserna av en politik som praktiserar 

mångkulturalism. 

 

Vad gäller begreppet mångkulturalist/mångkulturalister är det ett begrepp som inte går att 

finna i någon något uppslagsverk eller någon ordbok, varken svenska eller engelska. 

Begreppen går bara att finna inom counterjihadrörelsen. De har sålunda konstruerat ett nytt 

begrepp, men utan att definiera begreppet. I skribenternas texter förstås en mångkulturalist 

som någon som tillhör etablissemanget. Och alla inom etablissemanget förespråkar 

mångkulturalism.  

 

Ett annat begrepp som är väsentligt i deras framställning är feminisering. Begreppet är inte 

definierat men förstås som att när någon är feminiserad så är personen i fråga hjälplös och 

svag. Jag tolkar skribenterna som att de menar att hjälplös och svag är kvinnliga egenskaper. 

Och att feminisering därmed i skribenternas framställning betyder att en man antar kvinnliga 

egenskaper; han blir hjälplös, svag och oförmögen att ta ansvar för sig själv. 

Enligt vedertaget språkbruk betyder feminisering att en man mans sekundära könskaraktärer, 

behåring, röstläge, bröstutveckling och fördelning av kroppsfett förändras och blir mer lik 

kvinnans. (NE) Skribenterna redovisar feminisering som psykologiska egenskaper men i 

vedertaget språkbruk handlar det sålunda om fysiologiska/biologiska egenskaper. Enligt mitt 

förmenande är detta en falsk språkbruksdefinition och därmed en övertalningsdefinition. 

 

Eurabia är ett begrepp som endast förekommer inom counterjihadrörelsen. Ye´or är den som 

myntat detta begrepp; hon förklarar begreppet som att icke-muslimer underkastar sig och 

accepterar restriktiv och förödmjukande underordning till en härskande islams makt för att 

inte bli slavar eller dödade. Begreppet är sålunda ett konstruerat begrepp som inte 

förekommer i andra sammanhang än i counterjihadrörelsen. 

 

Skribenterna skriver att muslimerna kommer att ”ta över”. Detta uttryck är mycket centralt i 

skribenternas framställning. De definierar dock inte vad de menar med ”ta över”. ”Ta över” 

skulle kunna betyda:1) Kommer att utgöra majoriteten 2) Kommer att dominera 

samhällsvärderingar och kulturliv 3) Kommer att införa islamsk teokrati. Som jag visat i 

referaten tolkar jag det som att skribenterna menar att muslimerna kommer att införa islamsk 

teokrati. 

 

Sammanfattningsvis vad gäller definitioner av begrepp överlämnas mycket till läsaren som 

förutsätts förstå begreppens innebörd; de är nästan aldrig tydligt definierade. Dessutom har 

man inom counterjihadrörelsen konstruerat nya begrepp som för en utomstående kan vara 

svåra att förstå eftersom det inte ges någon definition och inte går att finna i uppslagsverk 

eller ordböcker. 
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4.4. Använder sig skribenterna av värdeladdade ord och uttryck? 

 

Värdeladdade ord och uttryck är svåra eller snarare omöjliga att föra i bevis. Jag kan 

konstatera att skribenterna använder sig av ett flertal värdeladdade ord och uttryck. Här ger 

jag några exempel: Västeuropa liknas vid en sjunkande kontinent (sinking continent), ett 

gigantiskt Titanic-vrak (a collosal Titanic wreck) Västeuropa håller på att begå självmord, 

förtvina, västeuropéerna är ansvarslösa, hjälplösa, har dålig självkänsla, skäms över sin 

kultur, självdestruktiv passivitet. Självmordsbomben, demografisk bomb, ett fördolt maskineri 

(an occult machinery). Vad gäller muslimerna så beskrivs de som karaktärslösa, 

våldsbenägna.  

 

 

4.5  Har skribenterna något kritiskt förhållningssätt till auktoriteter? 

 

Bat Ye´or.s bok är den bok som de andra skribenterna utgår från. De tar det hon skriver för 

sant, och de strävar inte efter att belägga hennes påståenden. Här väljer jag att gå utanför 

själva referaten. När jag läst bloggar, hemsidor som är knutna till counterjihadrörelsen är det 

dessa skribenter som är auktoriteterna plus ett fåtal till. De personer som man förlitar sig på 

inom counterjihad är väldigt få. Det är till övervägande delen samma personer, samma 

böcker, samma bloggar som man hänvisar till. Förutom dessa tre skribenter är det några 

personer som dyker upp när det gäller att föreläsa och vara huvudpersoner på konferenser. 

Dessa är framförallt Robert Spencer(Jihad Watch) och Pamela Geller(Atlas Shrugs). Jag har 

inte kunnat finna att någon inom counterjihadrörelsen undersökt giltigheten hos de påståenden 

som dessa auktoriteter för fram. 

 

 

4.6 Har skribenterna någon medvetenhet om kontextuella aspekter? 
 

Anledningen till att muslimer kommer till Västeuropa är enligt skribenterna att det finns ett 

avtal mellan det västeuropeiska etablissemanget och arabländerna, Euro-Arab Dialogue där 

det finns en överenskommelse att arabländerna skall ”plantera” en stor muslimsk befolkning i 

Västeuropa. De redovisar inga andra skäl till varför muslimer kommer till Västeuropa. Det är 

arabländerna och dess muslimer man här talar om; i andra delar av deras texter talar man om 

alla muslimer oaktat var de kommer ifrån. De redovisar inga andra faktorer om muslimer än 

deras formella religionstillhörighet. Detta står i kontrast till vad jag redogjort för i avsnitt 2.2 

som visar att muslimer är en mycket heterogen grupp; de kommer från olika länder, olika 

kulturer, olika riktningar inom islam etcetera.  

 

De flesta som invandrar till Västeuropa idag är flyktingar, till skillnad mot 60- och 70- talet då 

det rördes sig om arbetskraftsinvandring. Enligt EU:s regler om vem som räknas som flykting 

finns i det så kallade skyddsgrundsdirektivet. Reglerna har sin grund i Genèvekonventionen 

som definierar flyktingar som flytt sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss 

samhällsgrupp. Enligt konventionen utgör flyktingskäl grund för att bevilja asyl. Alla 

bestämmelser i direktivet är minimiregler. Inget hindrar ett medlemsland från att tillämpa 

generösare bestämmelser så länge de inte strider mot de gemensamma. (Sveriges Riksdag 

2013) Varje asylärende prövas noga av immigrantmyndigheten i de västeuropeiska länderna.  

Denna bild står i bjärt kontrast till den bild som lyfts fram av counterjihadrörelsen om skälet 

till att muslimer immigrerar till Västeuropa. Som jag redovisat i kapitel 2.2  befinner sig 45.2 

miljoner människor på flykt i världen. Mer än hälften av alla flyktingar kommer från de fem 
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krigshärjade länderna Syrien, Sudan, Irak, Afghanistan, Somalia. I dessa länder är majoriteten 

av befolkningen muslimer. Utvecklingsländerna tar emot 81 procent av världens flyktingar. 

Jordanien är det land som tar emot flest flyktingar per invånare, 49 flyktingar på 1000 

invånare, tätt följt av Libanon som tar emot 33 flyktingar per 1000 invånare. (UNHCR 2013)  

 

Slutsatsen är mot bakgrund av det ovan skrivna är att skribenterna inte har någon medvetenhet 

om kontextuella aspekter.  

 

 

4.7 Hur ser skribenternas eget idealsamhälle ut?  
 

Alla tre skribenter anser att samhället skall ha en mycket liten offentlig sektor och en stor 

privat sektor.  

 

I en välfärdsstat har medborgarna många positiva rättigheter. Med en positiv rättighet menas 

att det krävs en aktiv handling från någon annan; en rätt att få något som exempelvis sjukvård 

och utbildning. Med en negativ rättighet menas att det inte krävs någon aktiv handling från 

någon annan, utan att andra avstår från att göra något exempelvis att stjäla eller att ta till våld. 

Negativa rättigheter är rätten till liv, frihet och egendom. I en välfärdsstat har medborgarna 

både positiva och negativa rättigheter. Det sker en omfördelning av resurserna över 

skattsedeln och den offentliga sektorn är relativt stor. I en samhällsmodell utan positiva 

rättigheter och endast negativa rättigheter är det bara militär och polis som finansieras av 

skattemedel.(Liedman s.180ff) Skribenterna skriver att de ser USAs samhällsmodell som den 

ideala. Men som jag tolkar deras texter vill de gå längre än i hur USAs samhällsmodell ser ut 

idag; att det inte skall finnas några positiva rättigheter alls; det vill säga de är emot i princip 

alla former av välfärdsförmåner. De är mycket tydliga i att de är emot välfärdsstaten. Däremot 

vill de, enligt min tolkning, ha ett samhälle med negativa rättigheter; rätten till liv, egendom 

och frihet. De är emot internationella sammanslutningar som exempelvis europeiska 

gemenskapen (EU). De vill dock ha ett närmare samarbete mellan USA och Västeuropa, men 

att det då handlar om militära insatser och en gemensam värdegrund kring hotet från islam. 

De framhåller nationalstaten och värnandet om den egna kulturen; den västerländska; en 

västerländsk enhetskultur. De anser att varje västerländskt land skall ha en mycket restriktiv 

immigrationspolitik och att immigranter skall assimileras helt och fullt. 

 

Skribenternas idealsamhälle skulle därmed kunna liknas vid en liberalism som kan härledas 

från Herbert Spencer (1820-1903), som såg den ekonomiska friheten som det primära och att 

staten skulle ha en minimal roll. Att ett ojämlikt samhälle är ett naturligt tillstånd. Han 

hävdade att människan måste rätta sig efter den biologiska utvecklingen, ett naturligt urval. 

Om man upphäver kampen för tillvaron i ett samhälle, så blir detta samhälle snart efter i sin 

utveckling menade Spencer. Han var starkt influerad av Charles Darwins evolutionslära, om 

arternas uppkomst. Spencer menade att den starkare överlever (survival of the fittest); vare sig 

det gällde djur eller människor, och att detta var en nödvändighet och sålunda skulle det inte 

finnas några positiva rättigheter. Samhällena var för Spencer sociala organismer och att det 

för dem gäller i princip samma utvecklingslagar som för de biologiska organismerna. 

(Liedman 1979, s.177ff) En politisk ideologi som påminner starkt om Spencers liberalism är 

vad vi idag benämner Libertarianismen där individens ekonomiska frihet är det primära med 

en minimal stat, privat äganderätt och en minimalt reglerad marknad. 

 

Counterjihadrörelsen som i min uppsats representeras av de tre skribenterna har satt upp vissa 

mål (se kapitel 3, s.8); att motverka ytterligare islamisering genom att stoppa invandringen av 
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muslimer, att tillse att islam stannar inom de muslimska nationerna, att deportera alla 

kriminella muslimer och de muslimer som inte totalt assimilerar sig. Jan Hjärpe, professor 

emeritus i islamologi, skiljer mellan vad som menas med ”folk” genom begreppen demos och 

ethnos. Med demos menas alla människor i ett område oberoende av ursprung, hudfärg, 

religion och så vidare. Det vill säga de som bor i området. Med ethnos menar Hjärpe ”folk” i 

betydelsen etnicitet, där en folkgrupp har vissa gemensamma markörer; det kan vara språk, 

ursprung, religionstillhörighet, hudfärg och så vidare. Hjärpe skiljer därvidlag mellan 

demokrati och etnokrati där det förstnämnda innebär att ett lands ”folk”, demos, har lika 

politiska rättigheter och skyldigheter, rösträtt. När det ställs krav på etniska markörer för 

medborgarskap, rösträtt, politiska rättigheter då är det enligt Hjärpe inte demokrati utan 

etnokrati. (Hjärpe 2013) Skribenternas och därmed counterjihadrörelsens idealsamhälle skulle 

då kunna liknas vid en etnokrati där man värnar om en enhetskultur där alla skall ha samma 

etniska markörer; som exempelvis språk, kultur, normer och värderingar, religion.  

 

 

4.8 Strävar skribenterna efter att göra sina argument hållbara? 

 

Ordet argument betyder leda i bevis. Argumenten skall styrka den ståndpunkt som framförs. 

Ett argument innehåller ett påstående om något. Detta påstående måste vara sant. Om 

argumentet innehåller en värdering måste denna vara rimlig. Vidare, det måste vara relevant; 

det vill säga, det måste ha med saken att göra. Ett argument är hållbart när det är sant, rimligt 

och relevant.  

 

Skribenternas bärande ståndpunkt är att Västeuropa inom en snar framtid kommer att vara 

islamiserat; muslimer kommer att vara i majoritet och införa islamisk teokrati. Resultatet 

kommer att bli att Västeuropa kommer att försvinna som civilisation. Skribenterna har bara ett 

fåtal källhänvisningar eller inga alls. Deras argumentation bygger i första hand på en 

förmodad demografiska obalans och att muslimer skall komma i majoritet inom en snar 

framtid. Jag har visat i avsnitt 4.1 att detta påstående är felaktigt. Betecknade för skribenterna 

är att de inte redovisar någon fakta som stödjer deras argument eller att de fakta de redovisar 

är felaktig. Skribenterna strävar därmed inte efter att göra sina argument hållbara. Istället 

menar jag att texterna snarare handlar om att övertyga och övertala; det vill säga de är 

retoriska. Eller rättare sagt, jag menar att de är propagandistiska.  

 

”Ordet propagera betyder fortplanta, utbreda, sprida en lära eller en föreställning.” (Möijer 

1994 s.14f) De som propagerar använder språket till att föra fram ett budskap där man är 

likgiltig inför fakta, antingen genom att inte underbygga sin ståndpunkt med fakta eller 

ignorerar fakta när den inte stämmer överens med åsikten/budskapet. Eller att man tar fram 

fakta som underbygger ståndpunkten till viss del; halvsanningar. Propaganda är sålunda ett 

sätt att använda språket till att påverka, övertala, övertyga istället för att förklara, informera, 

diskutera (med hållbara argument) eller föra fram en ståndpunkt på ett vederhäftigt sätt- där 

argumenten är sanna, relevanta och rimliga. Propagandisten för fram sitt budskap på ett 

systematiskt sätt, som kan vara medveten eller omedveten.  Antingen vänder sig propaganda 

till en bred publik, eller till de som redan har en positiv inställning till det förda budskapet, 

och därmed förstärka tidigare åsikter och attityder. Propaganda har oftast politiska, 

nationalistiska eller religiösa förtecken. (Möijer 1994, s.14f, Möijer 1990, s.72f) 

 

Den/de som för ut budskapet vill göra verkligheten enkel och lätt att förstå. De framför en 

verklighet utan nyanser och visar bara en sida av saken- till budskapets fördel. Ett vanligt sätt 

att propagera för åsikter är så kallad polarisering- att tillvaron tolkas i motsättningar, att den är 
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svart eller vit; stark eller svag, god eller ond och så vidare. Ofta konstrueras motsättningar 

mellan olika grupper i samhället eller så förstärker man motsättningarna. Vidare förenklar 

man verkligheten genom generaliseringar som ofta bygger på lösa antaganden. 

Propagandisten använder sig ofta av värdeladdade ord och uttryck för att förstärka budskapet. 

Man refererar ofta till ”vanligt folk”, vad de tycker, utan att propagandisterna har någon grund 

för sina påståenden om denna grupp. Och ”vanligt folk” blir en anonym grupp, där ingen kan 

gå ut och dementera. Propaganda kan ha som syfte att jaga skräck i befolkningen och 

använder budskapet som en slags försäkran om att om man inte tar till sig det och agerar i 

enlighet med det kommer något dramatiskt att inträffa i samhället. (ibid) Vidare, spridandet av 

konspirationsteorier, där den mest kända är den som står i Mein Kampf av Adolf Hitler 

(1933). Där hävdar Hitler att marxismen, den internationella storfinansen och judendomen 

tillsammans förde en kamp mot arierna. (Liedman 1979, s.230) Karakteristiskt för propaganda 

är att den är mycket produktiv och förs ut med en hög intensitet. Idag sprids propaganda 

framförallt på internet. 

 

I min redogörelse har jag visat att skribenternas argumentation, som i min uppsats 

representerar counterjihadrörelsens, är bristfälligt underbyggd på fakta. Vidare använder de 

sig av så kallade otillåtna generaliseringar. Budskapet tar inte hänsyn till muslimernas och det 

västeuropeiska etablissemanget synvinkel. Deras begrepp är nästan aldrig tydligt definierade. 

Dessutom har man konstruerat nya begrepp. Skribenterna framhåller att det råder en 

polarisering mellan ”gräsrötterna” och det västeuropeiska etablissemanget vad gäller 

mångkulturalism. De vädjar till rädsla, att Västeuropa håller på att gå under som en 

västerländsk civilisation på grund av att muslimer kommer att bli i majoritet i Västeuropa och 

införa islamsk teokrati. De använder sig av ett flertal känslo- och värdeladdade ord som 

exempelvis att Västeuropa håller på att begå ”självmord”. Vidare, counterjihadrörelsens 

budskap sprids framförallt på internet med en hög intensitet och produktivitet till en grupp 

som redan är positivt inställd till budskapet. Slutligen hävdar skribenterna att det råder en 

konspiration mellan arabstaterna och det västeuropeiska etablissemanget utan att detta går att 

föra i bevis. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att skribenterna texter har ett 

propagandistiskt innehåll. 
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5. Slutsats 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka rimligheten i den idévärld som influerat Anders 

Behring Breivik. Breivik har kopierat ca 65 procent från skribenter som ingår i 

counterjihadrörelsen, huvudsakligen från internet Han har låtit sig inspireras av deras 

föreställningsvärld och dragit slutsatsen att de som förespråkar mångkulturalism måste dödas. 

Det är endast sista delen av sitt manifest som han skrivit själv, där han beskriver varför och 

hur dessa människor skall dödas. De tre böcker jag gjort referat av är centrala för 

counterjihadrörelsen. 

 

De tre skribenternas bärande ståndpunkt är att Västeuropa inom en snar framtid kommer att 

vara islamiserat; att muslimerna kommer att vara i majoritet och införa islamisk teokrati. 

Resultatet kommer att bli att Västeuropa försvinner som en västerländsk civilisation. 

Skribenternas resonemang kan visas som en kedja av påståenden: De immigrerade 

muslimerna föder många barn och fertilitetstalen för den inhemska befolkningen är för låg för 

att reproducera sig. Detta i sin tur leder till en demografisk obalans. Vilket i sin tur leder till 

att muslimerna kommer i majoritet i Västeuropa och kan införa islamisk teokrati. 

Välfärdsstaten med dess välfärdsförmåner gör att västeuropéerna inte kan ta ansvar för sina 

liv, de ”feminiseras”, vilket i sin tur leder till att de tappat sin moraliska vilja att göra 

motstånd mot ett islamiskt maktövertagande. Muslimerna får sin försörjning tillgodosedd av 

välfärdsförmånerna, vilket i sin tur leder till att de inte har något behov av att integreras i 

majoritetssamhället. Då islam är en totalitär politisk ideologi har muslimerna som mål att 

styra över andra folk. Det västeuropeiska etablissemanget har täta band med arabländerna; 

Euro-Arab Dialogue. Vilket i sin tur leder till att det västeuropeiska etablissemanget-eliten-

regeringarna-mångkulturalisterna förespråkar mångkulturalism. Vilket i sin tur leder till att 

muslimerna kan upprätthålla sin kultur och sina traditioner. Vilket i sin tur leder till att 

muslimerna kan införa islamisk teokrati i Västeuropa. Muslimerna har en benägenhet att 

tillgripa våld och de följer inte majoritetssamhällets lagar. Vilket i sin tur leder till att de kan 

införa islamisk teokrati i Västeuropa. 

 

Min granskning visar att påståendet att muslimerna kommer att bli i majoritet inom en snar 

framtid inte är korrekt. Detta enligt tre oberoende demografiska mätningar. Högt räknat 

kommer andelen muslimer att vara tio procent år 2050.  Breivik menar att muslimerna 

kommer att ha tagit över styrelseskicket i Västeuropa 2083, om ingenting görs. Årtalet syftar 

på 400-årsjubiléet av Slaget om Wien då det osmanska riket slogs tillbaka av de habsburgska 

arméerna. Detta slag är något som är vanligt förekommande i counterjihadrörelsens retorik; 

bland annat heter en av de viktigaste bloggarna Gates of Vienna. En ökning från att andelen 

muslimer kommer att vara tio procent 2050 till att vara över femtio procent 2083 är en 

demografisk omöjlighet. Breivik drar sålunda slutsatsen att mångkulturalister måste dödas på 

ett falskt påstående- att muslimerna kommer att vara i majoritet omkring år 2080.  

 

Skribenterna anser att huvudansvaret till att Västeuropa håller på att försvinna som en 

västerländsk civilisation ligger hos mångkulturalisterna. De ser mångkulturalisterna som en 

homogen grupp; de redovisar inte vilka de är, inte hur de tänker och så vidare. Skribenterna 

har lagt på ett raster av åsikter som inte är belagda. Att vara en mångkulturalist blir 

stigmatiserande i deras ögon. Det som redovisas av skribenterna är att mångkulturalister 

förespråkar mångkulturalism, att de skäms för sin egen kultur, att vara mångkulturalist är lika 

med att ingå i det västeuropeiska etablissemanget samt att de förespråkar en västerländsk 

välfärdsstat. Mångkulturalister blir en anonym grupp som agerar på samma sätt och har 
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samma åsikter. Skribenterna har inte talat med någon som enligt deras förmenande är 

mångkulturalist. Vad kulturen specifikt är, den västerländska, redovisas inte.  

 

Även gruppen muslimer behandlas som en homogen grupp. De tar endast hänsyn till den 

formella religionstillhörigheten; att den är den enda markören som avgör hur människor 

tänker, tror, tycker och handlar.  Att vara muslim blir stigmatiserande där skribenterna, liksom 

hos mångkulturalisterna, lagt på ett raster av åsikter och beteenden som muslimer förutsätts 

ha. Anledningen till att de ofta bor i samma områden beskrivs som att de vill upprätthålla sina 

egna traditioner och sin egen kultur och att dessa områden styrs av sharialagar. Vidare 

förutsätts att alla muslimer antingen inte vill eller inte kan integrera sig i det övriga samhället.  

De hänvisar inte till några undersökningar som belägger dessa påståenden och skribenterna 

har inte talat med några muslimer. Min granskning visar att dessa påståenden är fel. Detta 

enligt ett flertal oberoende opinionsinstitut som undersökt muslimers åsikter och 

beteendemönster i västländer. Skribenterna använder sig av otillåtna generaliseringar. Vidare, 

skribenterna redovisar inga kontextuella aspekter. Min redovisning visar att muslimer som 

grupp är mycket heterogen. De skäl de anger till varför muslimer immigrerar till Västeuropa 

tar inte i beaktande den situation som råder i immigranternas hemländer.  

 

De begrepp som skribenterna använder sig av är inte tydligt definierade och flera begrepp är 

konstruerade inom counterjihadrörelsen. De använder sig av ett flertal värdeladdade ord och 

uttryck för att ge tyngd åt sina påståenden; påståenden som inte är förda i bevis. Bat Ye ´ors 

bok är källan till Eurabia-teorin som de andra skribenterna anammar. Denna teori bygger på 

antaganden där vissa påståenden är osanna och vissa inte belagda. Detta gör att de andra 

skribenterna bygger sina påståenden på en icke tillförlitlig källa. De strävar inte efter att själva 

föra dessa påståenden i bevis. Ingen av skribenterna hänvisar till några 

undersökningar/statistik/intervjuer som belägger deras argument/påståenden. De strävar 

sålunda inte efter att göra sina argument hållbara. Deras texter får därmed anses som retoriska 

och inte argumenterande. Eller rättare sagt, jag menar att texterna är propagandistiska; de 

stämmer väl överens med den beskrivning av vad propaganda är som jag redogjort för i 

avsnitt 4.8, s.25f. 

 

De texter som man förlitar sig på inom counterjihadrörelsen är till stor del de tre skribenternas 

böcker jag har gjort referat av. Det är i mångt och mycket skribenternas påståenden och 

argument som förs på i första hand internet. Dessa påståenden är sanna för medlemmarna 

inom counterjihadrörelsen utan att någon för dem i bevis. De som ingår i detta nätverk blir 

bekräftade i sina påståenden utan att någon tar in fakta utifrån. Det blir en sluten värld där de 

som står utanför, mångkulturalister/ det västeuropeiska etablissemanget och muslimer, ses 

som motståndare. Då exempelvis forskare anses av skribenterna som icke tillförlitliga blir det 

troligtvis inte intressant för nätverket att anlita forskare eller ta in de fakta som finns. 

 

Mot bakgrund av det ovan skrivna drar jag slutsatsen att den idévärld som Anders Behring 

Breivik inspirerats av inte är hållbar när den utsätts för prövning. 

 

Skribenterna har alla tre en förankring i det amerikanska samhället. De har byggt upp en bild 

av Västeuropa som jämförs med det amerikanska samhället. USA anses vara förebilden för 

hur ett samhälle skall vara. Den bild av Västeuropa som skribenterna ger bygger dock på 

generaliseringar och icke belagda påståenden. Men framförallt är det deras personliga 

betraktelser som bär upp deras påståenden. Deras idealsamhälle är ett samhälle där alla skall 

anpassa sig till den västerländska kulturen. Ett slutet samhälle där det inte skall vara 

samarbete med andra länder annat än när det gäller militära insatser mot islamistisk terrorism. 
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De länder man vill ha samarbete med kring detta är andra västerländska stater. I skribenternas 

idealsamhälle skall det i princip inte finnas några välfärdsförmåner, positiva rättigheter. 

Däremot ett samhälle där den ekonomiska friheten ses som det primära.  De är mycket måna 

om att behålla den västerländska kulturen, men vad denna kultur består av specificeras inte. 

Vidare, skribenternas idealsamhälle skulle kunna benämnas etnokrati. Ett samhälle som 

värnar om en enhetskultur och som ställer krav på befolkningen om att ha samma etniska 

markörer som exempelvis kultur, normer, värderingar och religion. 

 

Anders Behring Breiviks föreställningsvärld är densamma som skribenternas, och därmed 

counterjihadrörelsens. Ett flertal etablerade partier i Västeuropa är aktiva i nätverket. Detta 

genom enskilda personer med framträdande positioner i sina partier; partier som i Västeuropa 

går under beteckningen populistpartier. I USA har Tea-partyrörelsen, en falang inom 

republikanska partiet, förankring i counterjihadrörelsen genom enskilda personer. 
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6. Förslag till framtida forskning 

 
1) Omfattande faktagranskning av counterjihadrörelsens teser i samarbete med en statistiker. 

 

2) Intervjuundersökning med de centrala personerna inom counterjihadrörelsen med avseende 

på deras idévärld. 

 

3) Counterjihadrörelsens relationer till etablerade politiska partier 

 

4) Trosuppfattningar och religionens roll för medlemmarna inom counterjihadrörelsen 

 

5) Kristendomen i Bibelbältet 

 

6) En jämförande studie mellan fundamentalistisk islam och fundamentalistisk kristendom 
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