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Sammanfattning
Nazistiska och rasistiska grupper i Sverige använder idag Internet som sitt främsta medium.
Internet är på samma gång ett medium som används flitigt av många ur de nazistiska och
rasistiska gruppernas målgrupper – unga människor, ofta unga män. Samtidigt kan det
demokratiska öppna samhället välja att ignorera vilken typ av propaganda som sprids via
Internet, helt enkelt eftersom vi slipper se den. Den stör oss inte på samma sätt som en grupp
nazister eller rasister som delar flygblad eller demonstrerar till minne av Kristallnatten. Men
när vi väljer att ignorera propagandan på Internet väljer vi också att ignorera de som läser
nazistiska och rasistiska texterna. Vi glömmer att e-demokrati också är en fråga om vem som
läser vad och hur den personen tolkar det han eller hon läser, och i vilket sammanhang.
I den nazistiska och rasistiska propagandan förekommer hat mot hbt-personer allt oftare. Den
homofobiska propagandan har till syfte att dels stämpla hbt-personer som sjukliga,
samhällsfarliga och brottsliga, men också att uppmana till attacker på hbt-personer. Redan
genomförda attentat lyfts fram och glorifieras. Den homofobiska ideologin anspelar på den
homofobi som finns närvarande i alla delar av vårt samhälle och riskerar bli en inkörsport till
det som de nazistiska och rasistiska grupperna själva beskriver som ett krig. Ett krig mot hbtpersoner, som för dessa grupper är en del i den stora konspiration som vill störta det svenska
samhället.
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1.1. Varför en rapport om nazistisk och rasistisk homofobi på Internet?
Homofobi förekommer överallt i samhället. Den är inbäddad i de heteronormativa regler som
fortfarande styr mångas syn på kön, sexualitet och samlevnad. Homofobin och
heteronormativiteten är ibland uttalad, ibland implicit och ibland helt ofrivillig. Men oavsett
vem som misshandlar, våldtar, kränker eller mördar utifrån en homofobisk grund vilar alltid
handlingen på en värdering – att homo- & bisexuella och transpersoner är mindre värda.
Inom nazistiska och rasistiska kretsar är homofobin uttalad och nästan alltid en del av en
överbyggande ideologi. Idag använder sig nazistiska och rasistiska grupper framför allt av
Internet för att sprida propaganda. Nazistisk och rasistisk propaganda har tagit steget från
fotostatkopierade fanzines och burkig vit makt-musik på kassett till välutvecklade hemsidor
som sprider ideologi, fungerar som diskussionsforum och för spridning av musik. Samtidigt är
Internet något som generellt i samhällets ögon betraktas som en plats i det offentliga rummet
som varken bör kommenteras eller problematiseras. Man vet att nazism och rasism frodas på
Internet men ignorerar det då vi ändå slipper se det. Däremot agerar vi när nazister och rasister
sprider flygblad i våra skolor eller manifesterar. Det vi gör då är att ignorera de som läser
propagandan på Internet och hur dessa personer, ofta unga män, avkodar och tolkar den
information de läser. Vi måste också uppmärksamma i vilken kontext den avkodningen sker,
var och hur nazistisk och rasistisk ideologi tolkas och blir till grund för värderingar. Vi måste
diskutera vilka motbilder som finns och vilka som saknas, och varför.
För att kunna agera mot nazism och rasism också på Internet krävs en inventering av
densamma. Därför har vi valt att skriva den här rapporten. I den söker vi ge svar på dels hur
den nazistiska och rasistiska homofobin på nätet ser ut, dels i vilken ideologisk kontext nazism
och rasism placerar och rättfärdigar homofobin. Vi vill visa på hur homofobiska hatbrott både
uppmuntras och rättfärdigas av de nazistiska och rasistiska grupperna. Man kan också se en
tydlig trend att homofobi tar allt större plats i propagandan jämfört med exempelvis
antisemitism (därmed inte sagt att hatbrott grundad på etnicitet har minskat i omfattning).
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Flygblad från NSF

Svensk nazism och rasism har idag framför allt två utgångspunkter för sin homofobiska
ideologi. Dels beskriver den hbt-personer i termer av pedofili och sjukdom som därför måste
utrotas i syfte att skydda det övriga (”normala”) samhället, dels beskriver den hbt-personer
som lever ut sin läggning/könsidentitet (med stöd av allt fler ”uppmuntrande” lagar, exempelvis
rätten till adoptionsprövning och diskrimineringsskydd genom hetslagstiftningen) som ett hot
mot familjen och därigenom ett hot mot den svenska/ariska/äkta rasens fortlevnad. Nazister
och rasister som gör en ansats till att vara politiskt rumsrena undviker ett öppet hat mot hbtpersoner men beskriver ändå hbt-personer som psykiskt störda som har rätt till hjälp att bli
”normala” (heterosexuella). De nazistiska och rasistiska organisationer som försöker vara
politiskt rumsrena är även de noga med att poängtera att hbt-personer inte under några
omständigheter ska få gifta/registrera sig eller prövas för adoption, eftersom det vore att
normalisera det sjuka och öppnar upp för det som kommer sedan, perverisioner som pedofili.
Hbt-personer beskrivs som en grupp i samhället som inte möts av en strukturell
diskriminering utan tvärtom bärs fram av etablissemanget och ständigt ges oproportionerligt
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stort medieutrymme. Ideologin präglas ofta av hat och uppmanar ofta, i den vita rasens namn,
till hatbrott. Glorifiering av utförda homofobiska attacker är vanligt förekommande.

1.2. Metod
Material till den här rapporten har samlats in från svenska nazistiska och rasistiska hemsidor
under perioden maj 2004 – augusti 2005. Rapporten gör inte anspråk på att redovisa all den
svenska nazistiska och rasistiska hatpropaganda mot hbt-personer som finns på Internet, då
den är mycket omfattande men också till stor del likartad. Rapporten ger istället en översikt
över de olika former i vilka detta hat finns på Internet och beskriver hur hatet manifesterar sig
tematiskt och terminologiskt. Rapporten belyser genom citat hur den nazistiska och rasistiska
homofobin ser ut på Internet och beskriver kort hur texter av relaterad karaktär kan se ut.

1.3. Konspirationen och det homosexuella hotet mot rasen
På senare år har den högerextrema rörelsens våld och hat mot homosexuella uppmärksammats,
inte minst efter attacken på Pridetåget 2003. Fokus har i regel legat på våldsdåden och de
extrema grupper som legat bakom våldet. Sällan har försök gjorts att förklara de idéer som
förespråkar och rättfärdigar våldet.
Orsaken är enkel. Extremhögerns hat mot homosexuella är en viktig del i en större
konspirationsteori som för utomstående förefaller tämligen kryptisk. Enligt denna
konspirationsteori verkar en grupp konspiratörer för att förstöra nationen och utplåna
svenskarna som folk. I bakgrunden finns judarna och en inflytelserik gaylobby tillsammans
med andra destruktiva sammanslutningar. Konspirationsteorier har alltid utgjort en grund för
nazistiska och rasistiska rörelsers ideologi. Vad vi nu ser är ett allt större fokus på den så
kallade gaylobbyns plats i konspirationen. Hat mot hbt-personer har dock varit en viktig del
av nazistisk och rasistisk propaganda ända sedan nationalsocialisterna kom till makten i
Tyskland på 30-talet och den därefter följande Förintelsen.
Konspirationsteorierna gör att extremhögern befinner sig i ett ständigt belägringstillstånd där
fiender lurar bakom varje hörn, och där inget annat än befriandet av Sverige spelar någon som
helst roll. I sin mest extrema form uppvisar främst nazistiska grupper samma drag som slutna
religiösa sekter. Inom gruppen skapas egna regelsystem för vad som är rätt eller fel.
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Medlemmarna förväntas bete sig, tänka och agera på ett visst sätt och rena sig mentalt från
dekadenta beteendemönster.
En extrem situation kräver extrema lösningar och att aktivisterna döms för våldsbrott ses som
en uppoffring och del av kampen. Samma logik gör att de kan motivera våld och misshandel
med att det skulle handla om självförsvar. Det som står på spel är trots allt nationen och
svenskarna som folk.
För de nazistiska grupperna står det klart att judarna är huvudfienden medan högerextrema
partier med riksdagen som mål ogärna är lika precisa i sina uttalanden. Men i regel påstås judar
styra över politiker och media. Politiker och media anses i sin tur förespråka homosexualitet
och andra påstådda degenererade livsstilar som leder till att barnafödandet minskar och att män
förvandlas till veka fjollor – motsatsen till de aktivister som villigt ska agera kanonmat i det
apokalyptiska krig där extremhögern planerar att störta konspiratörerna.
Det verkliga syftet med gaylobbyn är därmed inte att försvara homosexuellas rättigheter. Den
verkliga agendan är snarare att bryta ner det som håller nationen samman – kärnfamiljen.
Parallellt sker invandring av personer som påstås vägra anpassa sig till lagar och regler. Enligt
extremhögern gäller det främst muslimer som strävar efter att islamisera samhället och
underkasta svenskarna ett muslimskt styre.
För majoriteten svenskar förefaller konspirationsteorierna rent stolliga. Men för extremhögern
är detta blodigt allvar. Idéerna blir särskilt farliga när de inspirerar personer som den nazistiske
bombaren David Copeland 1999. I sin iver att påbörja det slutliga kriget mot konspiratörerna
lät han ett antal bomber detonera i London varav en i Londons gaykvarter. Problemet med
homofobin på Internet är därmed inte enbart att texterna är kränkande och hatiska. De
upprätthåller idéer om att det är rätt och riktigt att slå tillbaka mot den "mäktiga gaylobbyn".
Priset får i regel enskilda hbt-personer betala om de råkar vara på fel plats vid fel tillfälle.
Högerextrema grupper har som sagt alltid tillmätt konspirationsteorierna en stor betydelse.
Hbt-personer är en grupp som i Sverige under de senaste tio åren blivit mer synlig och fått en
rad rättigheter, bland annat partnerskapslagen som fick en bevisad effekt på allmänhetens
uppfattning om hbt-personer. Evenemang som Stockholm Pride har verkat för ett
synliggörande av en annars osynlig grupp i samhället. En sådan ökad synlighet och inkludering
i samhället har sporrat nazistiska och rasistiska grupper att svara på vad de ser som
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konspirationens nya viktiga vapen – hbt-personer. Propagandan har ofta en karaktär av att ”nu
är det nog, se bara hur homosexlobbyn tar över vårt Sverige mer och mer”. En ökad synlighet
och delaktighet i samhället för hbt-personer beskrivs som ett ockuperande av ett renrasigt och
underförstått heterosexuellt Sverige. Samtidigt så är det idag i Sverige mer socialt accepterat att
uttrycka (starkt) negativa åsikter om hbt-personer än om exempelvis judar, något som
nazistiska och rasistiska grupper anspelar på. Därmed inte sagt att judar eller mörkhyade i
Sverige inte möter hat från nazister och rasister eller att rasism inte längre finns i Sverige, för
det gör den. Homofobi tillåts dock uttryckas i termer av ”fria politiska åsikter”. Ett exempel
på en sådan åsikt” är att hbt-personer är olämpliga som föräldrar, något som inte skulle
accepteras om det sades om judar. Motsvarande exempel är påståenden om att de
homosexuella blivit för många, är onaturliga och sprider sjukdomar. I de fall liknande saker
uttrycks om andra grupper som judar eller svarta är det få som hävdar att det rör sig om
åsikter som är viktiga att få uttrycka.
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2.1. Sjukdom, pedofili och rättfärdigande av hatbrott
Homosexualitet klassades som en sjukdom i Sverige fram till 1979. Att homosexualitet skulle
vara en psykisk sjukdom eller genisk defekt är dock en föreställning som lever kvar bland
nazistiska och rasistiska grupper. Genom att beskriva hbt-personer som sjukliga eller defekta
gör man gruppen till bärare av ett lägre människovärde, precis som nazister i 30-talets
Tyskland rangordnade människor beroende av ras, funktionshinder, politisk åsikt eller sexuell
läggning. Ett lägre människovärde gör det i sin tur lättare för nazister och rasister att rättfärdiga
våld, misshandel, trakasserier och hat mot hbt-personer. Vidare vilar nazistisk och rasistisk
homofobisk ideologi på idén om att hbt-personer åtnjuter en särskilt privilegium vad gäller
inflytande hos staten och massmedian. Man kan dra uppenbara paralleller till hur nazister
traditionellt beskriver judar och hur man beskriver hbt-personer.

Flygblad från Kristna Nationskyrkan

En välkänd typ av homofobi från nazistiska och rasistiska grupper är uppvigling till hatbrott,
inte sällan grundad i att hbt-personer är ”sjuka” eller ”perverterade”. Den propaganda som
påbjuder hat på grund av ”sjukligheten” sätts dessutom ofta i sammanhang med ett
rättfärdigande av hatbrott. Förövare beskrivs som hjältemodiga patrioter som till försvar för
rasen misshandlar och trakasserar hbt-personer och vandaliserar föreningslokaler.
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Uppmaningar till att genom våld och hot skrämma hbt-personer och deras allierade till tystnad
återkommer ständigt i propagandan. Info-14 skriver såhär om en attack mot en fest i
Helsingborg:
Under hösten så började den perversa organisationen Decadent att anordna
decadentfester i RFSL:s lokal … Detta var en utveckling som Helsingborgs patrioter
inte stillasittande protesterade mot. RFSL:s lokal och decadentfesterna utsattes för en
patriotisk offensiv. Dörrvakter som skyddade homosexrörelsen sparkades ner, lokalen
vandaliserades och decadentbesökare jagades och slogs ner. (info-14)

Den uppmärksammade attacken på Stockholm Pride Parade i augusti 2003, då medlemmar i
NDU misshandlade paraddeltagare när tåget passerade Slottsbacken, ledde till att flera
medlemmar i NDU dömdes för grov misshandel, misshandel och våldsamt upplopp. Straffen
förstärktes av att det kunde klarläggas att brotten hade en tydlig homofobisk karaktär. Inom
nazistiska och rasistiska rörelser glorifieras ofta händelsen, och via sin hemsida säljer NDU en
tröja med trycket ”HoMoFob”, som beskrivs som lämplig att bära vid ett ”kärt återseende” på
Slottsbacken. (Att bokstäverna ”HMF” står i versaler anspelar på lagen om hets mot
folkgrupp.) I samband med glorifieringen av hatbrott utpekas ofta försvarare av demokratin
som en politiskt korrekt pöbel som blint följer ”homosexlobbyn” eller ”gaylobbyn”.

www.ndu.nu
Två nya egenproducerade T-tröjor finns nu i NDU-butiken här på hemsidan…Den
andra tröjan har texten "HoMoFob" med HMF i versaler. En tröja som passar perfekt
när man vill ut och retas med gaylobbyn och alla andra politiskt korrekta pajasar eller kanske vid ett kärt återseende på Slottsbacken? (NDU)

Hatbrott normaliseras och rättfärdigas också genom att mena att de sker inte bara i den vita
rasens intresse utan också i allmänhetens egentliga intresse. Budskapet är att de allra flesta
svenskar tycker väldigt illa om hbt-personer och att nazister och rasister, underförstått
representanter för ”normala människor”, gör en insats genom att kanalisera folkets missnöje
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genom våld och trakasserier. Lagen mot hets mot folkgrupp beskrivs som ett kriminaliserande
av vanligt förekommande åsikter. Nationaldemokraterna beskriver det ökade antalet hatbrott
som ett sundhetstecken:
Antalet så kallade hatbrott mot ho mosexuella har ökat markant det senaste året.
Detta anses dels bero på att det först relativt nyligen blivit brottsligt att bland annat
visa sitt ogillande med ho mosexuellas offentliga obsceniteter. Dels beror det på att
normala människor faktiskt i större utsträckning visar sin avsky mot perversionerna.
(Nationaldemokraterna)

Svenska Motståndsrörelsen agerade under Stockholm Pride 2005 språkrör åt de nazister som
vandaliserade hbt-restauranten Torget, genom att publicera deras manifest och egna bilder på
sin hemsida.

www.patriot.nu
Hela deras evenemang går i hatbrottets tecken, med inbjudna anti-patriotiska talare
som helt okritiskt får sprida sina lögner. Att Stockholm Pride ställer upp som nyttiga
idioter mot patrioter och därmed hela vårt folk kan bara tolkas som en
krigsförklaring (Nationellt Motstånd 1 )

Pride är namnet på politiska festivaler av och för hbt-personer som anordnas runt om i
världen. I Sverige är Stockholm Pride som traditionellt anordnas i skiftet juli-augusti det
1

Nationellt Motstånd är ett tidnings- och Internetorgan som drivs av Svenska Motståndsrörelsen
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största och mest uppmärksammade evenemanget. Stockholm Pride bevakas idag av ett mycket
stort antal poliser samt säkerhetspolisen (SÄPO). Attacker på och hat mot hbt-personer sker
ofta under Pride-firanden, i Sverige och utomlands. Pride beskrivs av nazister och rasister som
en orgie i sjukliga beteenden och får i propagandan ofta symbolisera vad som är att vänta om
ingen stoppar de homosexuella. En bild målas upp av ett ändlöst vältrande i pedofili och andra
sexuella avarter. (Termen ”sexuella avarter” återkommer ständigt och får antas inkludera
framför allt nekrofili, pedofili och tidelag.) Nazister och rasister beskriver sig som ett
medborgargarde som vågar protestera mot Pride. Info-14 glorifierar attackerna på Warsawa
Pride Parade såhär:
Den kringresande och återkommande homosexuella pestparaden ”Pride” var ifjol
tvungna att ställa in sin parad i Polen sedan Warszawas borgmästare förbjudit
marschen. Likt föregående år så förbjöds ho momarschen även i år av borgmästare
Lech Kaczynski men runt 2 000 homosexuella och homopositiva gick ändå i en
avslagen marsch i Warszawa… Polsk polis var kom m enderade att skydda
homosexmarschen trots borgmästarens bannlysning. Polisens insatser behövdes då
både lokalbor och patrioter visade sin avsky mot homosexrörelsen, polisen fick flera
gånger ställa sig emellan uppretade människor och paraddeltagare som skyndsamt
genomförde sin marsch. I slutet av bögparade tog sig ho mosexmotståndare igenom
poliskedjorna och anföll paraden. (info-14)

Homosexualitet beskrivs som sagt ofta som något sjukligt i propagandan. Medan vissa
grupper intar en mer defensiv position och försöker ge sken av att hbt-personer är en grupp
psykiskt störda som behöver hjälp gör andra sjukligheten till rättfärdigande av hån och hat, på
samma sätt som nationalsocialisterna i Hitlertyskland. NDU ger sken av att homosexualitet
inte i sig är en fara så länge den behandlas som en psykisk störning, att det är synd om hbtpersoner. Om de däremot skulle få för sig att bejaka sin sexualitet förtjänar de enligt NDU att
straffas. Propagandan belyser dessutom ofta att den sjuklighet som homosexualitet innebär
ständigt normaliseras och uppvärderas i medier och i skolan.
Idag arbetar både skolväsendet och media för att uppmuntra avvikande sexuella
beteenden och upphöja dessa som normala och önskvärda. NDU anser att alla
människor får ägna sig åt vilka aktiviteter som helst så länge de inte skadar någon
annan. Vi hyser inte heller något agg emot homosexuella utan anser att de svenskar
som lider av psykiska störningar bör få tillgång till professionell hjälp och bör
behandlas med sam ma respekt som alla andra. Däremot så anser vi inte att
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människor med dessa problem bör idealiseras och absolut inte få adoptera barn.
(NDU)

Ett mycket vanligt förekommande tema är den påstådda kopplingen mellan homosexualitet och
pedofili. RFSL beskrivs ofta som en organisation vars främsta syfte verkar vara att instifta
legalisering av övergrepp på barn. Resonemanget går ut på att ett accepterande av
homosexualitet är ett stort steg mot ett accepterande av pedofili, nekrofili och tidelag. Här ges
hbt-personer en roll av hot mot samhället och ordningen, en grupp vars existens kommer
demoralisera nationen, och då framför allt ungdomen, och skapa en normlöshet där pedofili
normaliseras och uppvärderas. Även den kritiske läsaren, som intuitivt kan känna att steget
mellan homosexualitet och pedofili är ganska långt, kan få en bild av att pedofili har med hbtpersoner i allmänhet och RFSL i synnerhet att göra. Att koppla pedofili till RFSL är en
återkommande strategi. NDU målar upp följande skräckscenario:
Hur skulle det bli om även pedofiler, hästpåsättare, nekrofiler och andra sexuellt
avvikande också fick status som folkgrupp och därmed skulle börja behandlas med
silkesvantar, få förtur på arbetsmarknaden och fritt tillträde till medierna där de kan
sitta och berätta om det vackra i kärleken mellan en ung pojke och en äldre farbror?
(NDU)

14

3.1. Hotet mot rasen
Idén om den vita rasens övermakt är grunden i nazistisk och rasistisk ideologi. Idag undviker
dock många grupper att använda explicit rasideologi. Budskapet ramas in i termer av
”svenskar”, en grupp som ska förstås som de vita invånare i Sverige vars släktband är knutna
till den geografiska platsen Sverige (eller åtminstone Norden). Till denna grupp kopplas också
ett specifikt, nationalromantiskt kulturarv som innefattar bland annat normen om den
heterosexuella kärnfamiljen. Kärnfamiljen beskrivs som själva grunden gruppen svenskar står
på och som en bas i nazistisk och rasistisk kamp. Män och kvinnor ges i propagandan mycket
traditionella könsroller som bygger på en kvinnlig underordning.

Propagandabild från ND

Hbt-personer beskrivs i den nazistiska och rasistiska propagandan ofta som ett hot mot
familjen och därigenom samhället. Resonemanget följer linjen att samkönade relationer leder till
en utarmning av den, underförstått renrasiga och konservativa, heterosexuella kärnfamiljen.
Propagandan beskriver hbt-personers existens och hbt-personers manifestering av kärlek som
ett akut hot mot ”familjen”, det vill säga den heterosexuella. Följaktligen skulle ett Sverige utan
hbt-personer stärka den nazistiska och rasistiska kampen, eftersom en vit ras organiserad i
kärnfamiljer enligt resonemanget blir en styrka. Gruppen Blågula Frågor beskriver dessutom
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hbt-personer som ett verktyg som det demokratiska samhället använder mot visionen om ett
renrasigt Sverige.
Välkänt är hela raden med kraftigt framflyttade politiska positioner som den
framgångsrika Ho molobbyn lyckats uppnå. Allt från kyrkan exponerade och
anstötande konstutställningar (Echo-Homo) till ombudsmannen "Ho mO", Pride
parader, krav att få vigas i kyrka samt homoadoptioner. Hur har det kunna bli så
här? Det sker ju inte av tillfälligheter utan styrt från högsta politiska ort såväl
internationellt som nationellt. Med incitamentet att stödja homosexuellas och
bisexuellas rättigheter i samhället används den avvikande läggningen, hos ett fåtal, i
realiteten som en murbräcka för att bryta ner familj och samhälle. (Blågula frågor)

Homosexualitet beskrivs ofta av nazistisk och rasistisk propaganda som ett hot mot ”Sveriges
ungdom”. Tanken är här att ett uppmuntrande av homosexualitet och hbt-personers liv
kommer att ”förleda ungdomen” i något som underförstått är amoraliskt, sjukligt och ett hot
mot familjen, och då i förlängningen nationen. Gruppen Svenska Motståndsrörelsen sätter
temat om den förledda ungdomen i relation till skolan, som beskrivs som en institution som
medvetet indoktrinerar ungdomar med homosexualitet, och rättfärdigar samtidigt utdelande av
homofobiska och rasistiska flygblad i en skola i Söderhamn. Värt att notera är också hur
retoriken sammanför homosexualitet och mångkultur som två sidor av samma mynt. Man
söker dessutom förstärka bilden av att homosexualitet framför allt har med pedofili att göra.
Trots att både flygbladet och de sju åtalade i rätten klargjort att syftet med
utdelningen var att skapa debatt o m skolväsendet, så dö mdes samtliga för hets mot
folkgrupp… sju aktivister ur Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdo m
delade ut flygbladet Varning för den svenskfientliga skolan! so m behandlar
homosexualitet och ho mosexlobbyn. I flygbladet framgår bland annat att
homosexlobbyns organ försöker avdramatisera pedofili – vilket är ett faktum, o m än
politiskt inkorrekt att säga. … Syftet med flygbladet – och tillika aktionen i
Söderhamn – är att sporra eleverna till att våga ställa lärarna mot väggen. Varje
ämnesavsnitt innehåller uppmaningar till elever att ta debatten - att våga ifrågasätta
skolornas lögner o m svensk historia och nationalism samt lärarnas ensidiga
propagering för mångkultur och homosex. (Nationellt Motstånd)
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4.1. ”Rumsrena” gruppers hat
Sverigedemokraterna har under flera år gjort sitt bästa för att polera sin image och framträda
som ett parti som inte alls har kopplingar till nazism och rasism. Retoriken kring hbt-personer
känns dock igen från flera uttalat rasistiska och nazistiska grupper. Sverigedemokraterna
fokuserar mycket av sin homofoba propaganda på ”den hotade kärnfamiljen” och
adoptionsfrågan, och menar att homosexuella föräldrar är ett hot mot barns grundläggande
rättigheter. I det resonemanget kodas också en bild av hbt-personer som fiender av alla
människors fria och lika rättigheter. Sverigedemokraterna beskriver implicit homosexuella som
inte bara ett hot mot familjen och samhället, utan mot mänskliga rättigheter, genom att göra
homofoba politiska åsikter till universella sanningar.
Ho mosexuella adoptioner strider mot barnkonventionens tredje artikel, där det sägs
att barnets bästa skall beaktas i alla situationer. Det är ett välkänt faktum att barn
behöver både manliga och kvinnliga förebilder i sin direkta närhet, vilket
homosexuella par inte kan förse dem med. Homosexuella föräldrar torde också ha
svårt att förstå och hjälpa ett heterosexuellt barn i tonåren. (Sverigedemokraterna)

Sverigedemokraterna försöker genom retorik ge sken av att de inte alls är emot hbt-personer,
men att hbt-personer själva väljer att ställa sig utanför samhällets idé om vad en familj är och
ska vara, och att de därigenom avsäger sig fundamentala rättigheter. Det man då också gör är
att måla upp hbt-personer som en grupp som egentligen inte har några problem, utan lever gott
och har den dåliga smaken att kräva särbehandling. Sverigedemokraterna menar att homofobi
endast ska ses som ett brott när det rör sig om misshandel och rättfärdigar därmed hat, hets,
trakasserier och diskriminering mot hbt-personer.
Grunden för alla sa mhällen är parbildning mellan man och kvinna och deras
avkom ma. Det är en naturlag so m samhällets lagar måste bygga på…Av den
anledningen bör äktenskapslagstiftningen endast o mfatta tvåkönade par, sexuell
läggning av annat slag bör inte omfattas av denna lag. Däremot måste tolerans visas
mot dem som väljer en sängkamrat av sitt eget kön. Det tillhör den enskildes
privatliv, men någon grund för lagstiftning är inte detta val. Endast när våld utövas
av annan person i samband med sexuell handling skall samhällets lagar för brott
göras gällande. (SD-Kuriren)

Sverigedemokraterna beskriver den heterosexuella familjen som en lycklig institution som
borgar för ett lyckligt samhälle. Det man gör är att skapa en kontrast mot den homosexuella
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familjen som underförstått är allt den heterosexuella kärnfamiljen inte är. Med andra ord ges en
bild av homofamiljer som olyckliga, otrygga, amoraliska och utan ansvarskännande föräldrar.
Ett icke-kulturellt och identitetslöst moras, om man så vill. Sverigedemokraterna försäkrar
dock att det inte på något sätt betyder att man nedvärderar hbt-personer.
Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har
kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats. Det
kärleksfulla förhållandet mellan man och kvinna, och deras barn, är den
nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden. Familjen är
samhällets innersta kärna och själva förutsättningen för den mänskliga
fortplantningen. Fa miljens funktion som bas för samhället är en förutsättning för en
positiv samhällsutveckling. Den goda familjen skänker oss lycka och trygghet, den lär
oss ansvar och moral, den förmedlar kultur och traditioner, ger oss identitet och
tillhörighet och skapar kärlek och respekt mellan generationerna … Män och kvinnor
är dock inte skapade likadana och … kompletterar varandra, och därför är också
alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse. Oerhört centralt är också
att barnens bästa beaktas i alla situationer inom fa miljepolitikens o mråde. Av dessa
anledningar motsätter sig partiet krav från såväl ensamstående som från samkönade
par eller polyga ma grupper om att få adoptera barn … Av sam ma skäl motsätter sig
Sverigedemokraterna även lesbisk inseminationsrätt. Detta innebär på intet sätt att
partiet motsätter sig eller nedvärderar dessa gruppers levnadsval eller läggning.
(Sverigedemokraterna)

Sverigedemokraterna förstärker sin bild av att hbt-personer inte har problem eller är en utsatt
grupp genom att beskriva homosexuella som vilka andra som helst, inte en grupp utsatt för
förföljelse, förtryck, våld och hat.
Politikers och medias intresse för och framhållande av homosexualitet är inte lätt att
förstå. Att vi har galor för framstående idrottare, filmskapare och skådespelare samt
musiker är en sak. Men när den statliga televisionen visar ho mosexgalor på bästa
sändningstid, då kan man börja undra vad som är drivfjädern till det. Att vara
homosexuell är ingen prestation. (SD-Kuriren)
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5.1. Hbt-personer under skydd från konspirationen
Nazistisk och rasistisk ideologi beskriver ofta det liberaldemokratiska samhället som en stor
konspiration mot de som vill ”försvara nationella intressen” eller ”värna om fosterlandet”. I
konspirationen deltar samhällets alla noder som har makt knuten till sig – regeringen,
riksdagen, partiväsendet, polisen, pressen, fackföreningsrörelsen och så vidare. Existensen av
denna mycket omfattande konspiration bevisas enligt propagandan av att så fort ”patrioter”
agerar så motarbetas de av makten. Eftersom konspirationen är överallt kan sålunda allt
motstånd mot nazismen beskrivas i termer av förräderi eller fascistiskt tystande av
”oppositionen”, det vill säga nazisterna själva, som inte sällan beskriver sig som en majoritet.
På så sätt rättfärdigas allt från mord och misshandel till hot och propaganda.
Konspirationstanken verkar dessutom i ett identitetsbyggande syfte och skapar en stark
gruppkänsla enligt devisen ”vi mot alla andra”.
Med ekono miskt stöd från EU, nationella organisationer bl a geno m RFSL sker en
massiv påverkan för att bryta ner familj och därmed också samhället. Politikerna
samverkar med ho morörelsen och deltar med kraft i förstörelsen. (Blågula frågor)

Foto: EXPO

Att fler personer idag väljer att leva öppet som hbt-personer kopplas i konspirationsretoriken
samman med att pressen ständigt reproducerar positiva bilder av hbt-personer och på så vis
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har en indoktrinerande funktion. Ibland beskrivs journalister som en grupp som själva i stor
utsträckning är hbt-personer och därigenom agerar i egen sak i en jävsituation. I andra fall
beskrivs journalister som rädda för etablissemanget, en grupp som inte vågar annat än att
propagera för hbt-personers rättigheter, underförstått något de egentligen inte vill eftersom de
hellre skulle skriva sanningen enligt den nazistiska och rasistiska världsbilden.
Inför den så kallade Stockholm Pride festivalen som går av stapeln imorgon har
frekvensen av propaganda för homo,- bi- och transsexuella ökat i massmedia.
Tidningar och television ägnar tid och uppmärksamhet åt dessa gruppers intressen
där två subjektiva teman är återkommande: homosexuella är lämpliga föräldrar till
barn och ho mosexuella utsätts i stor utsträckning för "hatbrott" … Fenomenet
"böglobbyn" är med andra ord snarast det faktum att homosexuellas intressen alltid
okritiskt tas till vara av massmedia och politiker, samt alltid har en starkt subjektiv
prägel där all kritik tystas ned eller brännmärks. (Den Svenske Nationalsocialisten 2 )

Konspirationen styrs enligt propagandan av politiker, bakom vilka bland andra hbt-personer
sitter. Statsmakten har genom polisen våldsmonopol i Sverige, och att även polisen, som har
rätt att använda våld, är med i konspirationen enligt Svenska Motståndsrörelsen:
Att homosexuella har ett behov av att synas vet vi. På föreställningar som ”Pridefestivalen” visar man exempelvis öppet upp hur ho mosexuella samlag går till –
givetvis utan att polisen ingriper. (Nationellt Motstånd)

Företag som medvetet marknadsför sina produkter till hbt-personer beskrivs också som en del
av konspirationen, även om det framför allt beskrivs en homolobby som med den politiska
korrekthetens fana tvingar andra delar av samhället till att visa hbt-personer i positiv dager.
Nu har homolobbyn lyckats med att få sina bögpar på reklampelare. Klädföretaget
MQ räknar med att tjäna pengarna. (Nationellt Motstånd)

2

Den Svenske Nationalsocialisten är ett tidnings- och Internetorgan som drivs av Nationalsocialistisk Front
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6.1. Vilka konsekvenser får nazistisk och rasistisk homofobisk propaganda?
Nazister och rasister använder idag Internet som sitt främsta medium för att sprida
propaganda och organisera sin verksamhet. Därför finns det goda anledningar att ta den
skrämmande homofobi som är del av nazistisk och rasistisk ideologi på stort allvar. Debatten
kring Internet och politiska rörelsers ökade möjligheter präglas idag tyvärr av en inte sällan
okritiskt positiv analys, där fokus för diskussionen ligger på hur demokratin kan stärkas
genom Internet och annan informationsteknologi. Internet är mycket lättillgängligt, och bör så
vara, men den anonymitet man kan ha på Internet minskar avståndet för unga människor som
surfar på Internet till de nazistiska och rasistiska grupperna. För att bli exponerad för
nazistisk och rasistisk ideologi behöver man inte längre aktivt söka informationen ute i
samhället, för att få tag i vit makt-musik behöver man inte längre köpa skivorna över disk eller
på postorder. Nazistisk och rasistisk propaganda vänder sig dessutom i hög grad till unga
människor och då framför allt unga män, som är stora konsumenter av digitala medier,
inklusive Internet. Vi måste diskutera i vilken kontext en sådan målgrupp avkodar och tolkar
homofobiska budskap och hur dessa budskap tas upp och blir en del i unga mäns egna
värderingar.
Den homofobiska ideologi som produceras av nazistiska och rasistiska grupper på Internet har
tydliga gradskillnader. Det handlar om allt från harmlösa och förvirrade resonemang till ett
skrämmande hat, uppvigling till och glorifiering av homofobiska brott samt beskrivningar av
hbt-personer som ett hot mot hela samhället. Det är dock viktigt att komma ihåg att oavsett
dess karaktär är ideologin alltid starkt homofobisk. Nazism och rasism har ända sedan
nationalsocialismens framväxt haft starka homofobiska inslag. Det som skiljer nazistisk och
rasistisk homofobi från den homofobi som hbt-personer möter på arbetsplatsen eller i familjen
är att homofobin hos nazister och rasister är inkorporerad i ett explicit ideologiskt och
politiskt ramverk. Homofobi placeras in i en politisk kontext och grumliga åsikter görs till
ideologiska fundament och fundamentala värderingar.
Det finns tydliga kopplingar mellan homofobisk propaganda och homofobiska våldsbrott,
homofobiska hot samt skadegörelse och trakasserier mot föreningar och näringsidkare med en
hbt-anknytning. Den homofobiska propagandans syfte är att uppvigla, rättfärdiga och
glorifiera attacker mot olika delar av hbt-samhället och sådana angrepp beskrivs ibland till och
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med i termer av ett krig. Propagandan och ideologin har också funktionen av att hålla samman
och organisera nazister och rasister och idag utgör den homofobiska propagandan en stor andel
av ideologin. Det förakt för demokratin som samlar de nazistiska och rasistiska rörelserna,
tillsammans med den starka homofobin, lägger grunden till grova hatbrott, såsom misshandel
och mordbrand. Under de senare åren har vi sett en ökning av hatbrotten, både mot individer
och i form av skadegörelse och trakasserier mot hbt-relaterade föreningar och klubbar. RFSL är
särskilt utsatt. Syftet med hatbrotten är både att skada och skrämma hbt-personer, men också
att genom handling sluta de nazistiska och rasistiska leden. För de nazistiska och rasistiska
grupperna handlar det som sagt om ett krig.

Gatstenar märkta med Svenska Motståndsrörelsens symbol Odalrunan, använda vid
attentat Foto: EXPO

RFSL och EXPO vill med denna rapport ge en bild av den nazistiska och rasistiska homofobin
på nätet. På det sättet hoppas vi kunna skapa en diskussion om vad som ligger bakom
homofobiska brott med nazistisk och rasistisk grund. Vi tror att en diskussion om hur
nazistisk och rasistisk homofobisk propaganda på Internet bör bemötas är nödvändigt för att
effektivt kunna motverka homofobi och de hemska brott som därav följer.
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7. De homofobiska partierna
7.1. Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna (SD) har sitt ursprung i kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt
(BSS), som bildades 1979. Nio år senare, 1988, grundas partiet Sverigedemokraterna. I valet
2002 fick partiet 1,44 procent av rösterna och 30 kommunala mandat. Sverigedemokraterna är
idag det största partiet utanför riksdagen. Sitt starkaste säte har partiet i södra Sverige.
Sverigedemokraterna har under hela sin historia arbetat för ett stoppa ”massinvandringen”
samt för repatriering av ”invandrare”. Partiets officiella syn på homosexualitet har varit något
mer ambivalent genom åren och mer moderat än vad som framförs i propagandan. I
partiprogrammet från 1989 nämns ingenting om homosexualitet. I senare partiprogram under
rubriken ”sexuellt avvikande” står att läsa: ”Förhärligandet av den homosexuella livsstilen inom
t.ex. massmedia skapar osunda referensramar för unga människor som håller på att bygga upp
sin vuxna identitet”3. Programmet innehåller även tre ställningstaganden gällande
homosexualitet: registrerat partnerskap ska inte beviljas, arvsregler som gäller heterosexuella
ska inte gälla homosexuella och adoptioner ska inte tillåtas.
2003 ersattes partiprogrammet med ett principprogram, där homosexualitet inte längre nämns.
Istället deklareras att: ”Förhållandet mellan man och kvinna, och deras barn, är den nödvändiga
förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden.” Under 2005 antogs såväl ett nytt
principprogram som ett handlingsprogram, som mer utförligt beskriver partiets syn i diverse
frågor. Där lyfts det återigen fram att äktenskapet är förbehållet mellan mannen och kvinnan
och att endast heterosexuella par ska få adoptera, och då helst barn från ”sitt eget land”. Partiet
motsätter sig också lesbisk inseminationsrätt.
I propagandan framställs varje ny rättighet för homosexuella som en förlust för heterosexuella
svenskar. Lagen om hets mot folkgrupp ses som en oacceptabel inskränkning i
yttrandefriheten. Att homosexuella sedan januari 2003 inkluderas i lagen ses som ett bevis på
hur stark gaylobbyn vuxit sig. Syftet med lagen, anser SD, är att undergräva kärnfamiljen och
den svenska kulturens traditionella värden.

7.2. Nationaldemokraterna

3

Sverigedemokraternas partiprogram antaget 1996, 1999
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Nationaldemokraterna (ND) bildades 2001 efter att ett antal medlemmar hamnat i konflikt
inom Sverigedemokraterna (SD). Politiskt skiljer sig inte Nationaldemokraterna och
Sverigedemokraterna nämnvärt åt, men utbrytarna är mer grova i din propaganda och retorik.
Nationaldemokraterna fick drygt 7 400 röster i kommunvalen 2002, vilket resulterade i fyra
mandat, jämt fördelade mellan Södertälje och Haninge.
2003 attackerades Prideparaden och en av deltagarna misshandlades svårt. En av dem som
senare fälldes för överfallet var dåvarande ordförande för Nationaldemokratisk Ungdom
(NDU), som dömdes för våldsamt upplopp till fyra månaders fängelse i Hovrätten.
Nationaldemokraterna menar att ”homosexualitet inte är en sexuell läggning, utan ett symptom
på en mental ohälsa hos den drabbade”; en sjukdom som går att bota om samhället först
erkänner att det handlar om en sjukdom. Homosexuella anses även ofta vara pedofiler, vilket
förklaras av att en betydande del av dem själva varit utsatta för incest, enligt partiet.
I Nationaldemokraternas principprogram nämns inte ordet homosexualitet istället skriver man:
”Sunda familjeideal skall prioriteras i det offentliga. Perverterade familjeformer skall inte få
samhällets erkännande som godtagbara alternativ till naturliga familjer.”
2004 sammanfattar partistyrelsen ”nationaldemokratin” på partiets hemsida. I delen om
familjen skriver styrelsen: ”Genom att enträget smutskasta och trampa på det som är sunt och
naturligt har de (socialisterna, min anm.) lyckats få homosexualitet att framstå som något
positivt, och inte som en olycklig defekt som det faktiskt är”. Vidare anser partiet att barn
endast ska vara en rättighet för heterosexuella par, något staten borde ”anstränga sig till det
yttersta att tillgodose och skapa förutsättningar för”.
Våld mot homosexuella, skriver en skribent på partiets hemsida, är ”ett resultat av den
homosexuella läggningen – en del homosexuella våldtar barn, andra våldtar hellre vuxna och då
drabbas ofta någon i den egna bekantskapskretsen eller vid de homoställen de vanligtvis
besöker.”

7.3. Nationalsocialistisk Front
Nationalsocialistisk Front (NSF) bildades i Karlskrona 1994. Enligt Säpo är NSF idag den
största nazistiska organisationen i Sverige. Politiken är ”klassisk” nationalsocialism, med
antidemokrati, antisemitism och rasbiologi på agendan. Ett flertal av partiets aktivister har
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dömts för grova våldbrott genom åren. NSF ställde upp i Karlskronas kommunval 2002 och
fick 208 röster, vilket motsvarar 0,5 procent. Till valet 2006 förväntas partiet ställa upp i fler
orter.
I partiets ”grundläggande ståndpunkter” framgår det att partiet är emot att homosexuella får
ingå partnerskap, adoptera och att de syns i offentligheten, ”Ingen ska tvingas se
homosexualitet i media eller på våra gator.” Under 2005, i samband med Stockholm Pride och
RFSL:s Kärleksparad i Linköping, har NSF offentligt demonstrerat mot vad de uppfattar som
”perverteringen av samhället”. Homosexualitet har nämligen, enligt partiet, ingenting med
kärlek att göra utan är endast en ”sexuell drift”. Att homosexuella överhuvudtaget kan anordna
tillställningar offentligt tolkar NSF som ett bevis på att ”den judiska ockupationsmakten helt i
linje med sion vises protokoll slagit ut allt vad kristen moral heter.”
I den stat som förespråkas av NSF kommer det inte längre vara fritt fram att ”uppmuntra
homofili”. Idag menar partiet att unga svenskar blir ”matade av sodomitisk propaganda”.
Partiet anser att lösningen på ”problemet” är att införa nationalsocialism i Sverige.

7.4. Svenska Motståndsrörelsen
Svenska Motståndsrörelsen (SMR) och dess ungdomsgren Nationell Ungdom (NU) grundades
i mitten av nittiotalet. Organisationens uttalade mål är att genom utomparlamentarisk ”politisk
kamp” ta makten över Sverige och bilda ett ”traditionellt, och mer auktoritärt, samhällsskick
med nationalism och socialism som ideologiska grunder”. Slutmålet är ett ”nordiskt rike”.
Organisationen är revolutionär och militant i sin retorik och ett flertal av dess aktivister har
dömt för grova misshandlar och andra brott. SMR/NU har sina främsta säten i Stockholm,
Göteborg och Sundsvall.
I en granskning utförd av tidningen Expo framkommer det att flera aktivister från SMR/NU
under det senaste året varit inbladade i en rad våldsdåd mot homosexuella, invandrare och
politiska motståndare. Bland annat personer som besökt, eller bara passerat, gayklubben Tip
Top i Stockholm. På Motståndsrörelsens hemsida återfinner man flera entusiastiska
skildringar av våld mot homosexuella.
Enligt SMR/NU blir man homosexuell som en konsekvens av ”genetiska skador som har sin
grund i raslig degeneration.” Organisationen menar vidare att ”de genetiska skillnaderna mellan
oss och våra fiender är alldeles för stora för att ignorera”.
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SMR/NU anser även att det går att sätta ett likhetstecken mellan homosexualitet och pedofili.
Och att det är homolobbyns mål att ”utvidga den allmänna toleransnivån till att även omfatta
pedofili”. Resonemanget avslutas med det hotfulla konstaterandet: ”kan vi svenskar inte rensa
ut de främmande elementen ur vår samhällskropp kommer vi att gå under”.

7.5 Info-14
Info-14 är egentligen varken något parti eller någon organisation i egentlig mening. Själva utger
man sig för att vara ”ett oberoende patriotiskt nyhetsmedium”. Från början, 1995, grundades
Info 14, som Stockholms Unga Nationalsocialisters nyhetstidning. Namnet på tidningen syftar
på den amerikanska nazisten David Lanes 14 ord: ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och
en framtid för våra vita barn”. Tidningen togs senare över av Nationella Alliansen, och när den
organisationen upphörde övergick tidningen till ”oberoende nationalsocialistisk”. Sista numret i
pappersupplaga kom 1999 och sedan dess läses Info-14 endast via Internet. Info-14 är även
arrangörer till flera nazistiska arrangemang som Salem – och nationaldagsmarschen. Ett antal
personer runt Info-14 kretsen har gjort sig skyldiga till grova brott.
Info-14 har framfört att homosexualitet borde vara förbjudet och utöva såväl som att försvara.
Precis som många andra nazistiska grupper anser Info-14 att homosexualitet är en sjukdom,
tätt sammankopplat med pedofili.
När Info-14 rapporterade från Prideparaden skriver artikelförfattaren att hans fotograf
”önskade att han hade något betydligt hårdare än en kamera i handen”. Precis som hos andra
nazistiska organisationer har konspirationstänkandet en framskjuten roll. Info-14 menar bland
annat att gaylobbyn arbetar för ”att snedvrida moralen hos svenskar och förvandlat sjukt till
friskt, fel till rätt”. Bakom gaylobbyn står, enligt Info-14, ”allt från judar till bögar, politiker
och media”.
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8.1. Ordlista
Heteronorm/Heteronormativitet
Utgångspunkten att det enda rätta, normen, är att tända på, bli kär i och leva med en person av
motsatt kön och att det finns sociala regler för vad som är kvinnligt och manligt som man
måste rätta sig efter. Betyder att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och
förväntade. Därmed blir annan sexualitet betraktads om onormal och konstig. Det har med
makt att göra, den makt som just finns i normer och som får stor betydelse för hur vi förstår
oss själva, men också för hur vi organiserar samhällen och skapar institutioner.

HBT
Samlingsnamn och förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Homofobi
En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som
ger uttryck för en stark negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella
människor. Även transpersoner riskerar att drabbas av homofobi, oavsett personens sexuell
läggning.
Kan också utryckas som rädsla för dem som bryter mot heteronormen.

Bisexuell
Person som är sexuellt och känslomässigt intresserad av personer oavsett kön.
Bisexualitet är en sexuell läggning.

Heterosexuell
En person som är heterosexuell är sexuellt och känslomässigt intresserad av personer av
motsatt kön. Detta är en sexuell läggning.

Homosexuell
En person som är homosexuell är sexuellt och känslomässigt intresserad av personer av sitt
egna kön. Detta är en sexuell läggning.

Transperson
Personer som identifierar eller uttrycker sig med ett annat kön än det de föddes med.
Samlingsnamn på till exempel transsexuella och transvestiter. Har bara med könsidentitet och
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könsuttryck och inget med sexuell läggning att göra. Transpersoner kan vara antingen hetero-,
bi- eller homosexuella.

Nazism
Ideologi grundad på antiliberalism/antisocialism och antikapitalism. Strävar efter en auktoritär
statsbildning med en militarisering av det politiska livet. Hävdandet av den manliga
dominansen är grundläggande och bidrar till tron om en karismatisk auktoritetsbunden
ledarideologi. Rasideologin i allmänhet och antisemitismen i synnerhet är en naturlig del av
nationalsocialismen.

Rasism
Föreställning om att människor är olika värda utifrån en tanke om att ras och ursprung också
ger människor olika egenskaper och kunskaper som är medfödda och inte går att påverka.
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