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Karl Gerhard, "Den ökända hästen från Tröja" 

Motpol.nu är en bloggportal knuten till Nordiska förbundet - som också står 

bakom Nordiska förlaget, nätencyklopedin Metapedia, diskussionsforumet 

Nordisk.nu samt aktivistsidan Motstand.nu.1 Motpol.nu är alltså inte ett alldeles 

fristående projekt, utan en del av ett större, tämligen diversifierat dito — ett för

hållande som tyder på en solid organisation och en klar strategi. I sin tur antyder 

det att rörelsens uppbyggnadsskede närmar sig ett slut.2 

Rörelsen ifråga kan karakteriseras som "ny höger", efter franska Nouvelle 

droite - ett begrepp myntat av Alain de Benoist, som även är ansvarig för att 

ha infört begrepp som kulturkamp (ett lån från Gramsci) i den högerextrema 

miljön.3 Denna nya höger kallar sig ofta även identitär, vilket i detta sammanhang 

innebär att världsåskådning och ideologi tar avstamp i den etniska identiteten. 

Målsättning 

Denna artikel avser utgöra en introduktion till den identitära ideologin och 

ideologiproduktionen som den framställs på portalen Motpol.nu. Här måste 

den etniska identitetens centrala position understrykas - utan att göra alltför 

långtgående jämförelser med den historiska nazismen i övrigt kan man ändå 

hävda att den etniska identiteten inom den identitära rörelsen ersatt den 

' "Om Nordiska förbundet", <http://www.nordiskaforbundet.se/artikel.asp?aID = l>, 2914 
2009; Mathias Wåg, "Nationell kulturkamp - från vit makt-musik till metapolitik" (i denna 
volym). 

2 Jmfr Heléne Lööw, Nazismen I Sverige 1980—1999. Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, 
myterna, riterna (Stockholm 2000), s. 10. 

3 Ingmar Karlsson och Arne Ruth, Samhället som teater (Stockholm 1999) s. 375f; Göran Dahl, 
"Den nya högern' och nyhedendomen", Catharina Raudvere, Anders Andrén och Kristina 
Jennbert, Myter om det nordiska — mellan romantik och politik (Lund 2001). 
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biologiska rasen som central tankefigur och ideologiskt fundament. 

Detta innebär att ideologin i alla sina delar och alla sina uttryck på ett eller 

annat sätt relaterar till just den etniska identiteten. Följaktligen står de skilda 

motpolskribenternas syn på etnicitet och identitet i fokus även för denna 

artikel, och de allt övergripande frågeställningarna rör densamma: Vad innebär 

etnicitetens primat för synen på samhället, historien, vetenskapen, religionen och 

det politiska arbetet? Vad rymmer och vad utestänger den etniska identiteten? 

Ingen av dessa frågor kommer att få ett fullständigt svar här, men genom en 

närmare granskning av ett begränsat material kommer de likväl att kunna belysas 

från flera håll. Nedan följer en kort redogörelse för metod, avgränsningar och 

disposition. 

Det publicerade materialet på Motpol.nu är mycket stort, varför endast en 

liten del kan redogöras för här. Nedanstående framställning sönderfaller i fyra 

delar som alla på olika sätt relaterar till de ovan ställda frågorna. Tre av de dryga 

tjugotalet bloggar som sorterar under motpolprojektet kommer att tas upp till 

närmare granskning: Oskorei, Atland och Solguru. Undersökningens fjärde del 

utgörs av en blick på en intervju med Oskorei av samhällsdebattören Mohamed 

Omar. 

Granskningen och presentationen av de tre nämnda bloggarna grundar 

sig på ett urval av texter från respektive blogg, vilka används som typexempel 

på hur man inom rörelsen resonerar kring olika frågor. Även här har alltså 

en avgränsning gjorts, framför allt för att kunna ge varje enskild text större 

utrymme i framställningen och därigenom bättre åskådliggöra hur resonemang 

och argumentation ser ut. 

Avsnittet om Oskorei fokuserar på synen på och bruket av det förflutna. 

Här återfinns tankar om ursprunget och den i nationalistiska kretsar så vanligt 

förekommande föreställningen om en förlorad guldålder, liksom om guldålderns 

relevans i samtiden och inför framtiden, samt något om hur ett framtida 

idealsamhälle, inspirerat av det frambesvärjda förflutna, skulle kunna se ut. 

Atlands texter visar prov på hur vetenskap (i det här fallet sociobiologi) 

och ett vetenskapligt klingande språkbruk kan användas för att underbygga 

den ideologiska övertygelsen. Han är långtifrån den ende motpolskribenten 

som försöker härleda ideologi ur vetenskap, men han är den som gör det mest 

konsekvent och utgör därför det tydligaste exemplet på hur man använder 

vetenskapens status och anspråk på att kunna uttrycka objektiva sanningar för att 
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ge tyngd åt ideologin — samtidigt som dessa anspråk ifrågasätts och undergrävs. 

Hos Atland berörs också religionsfrågan på ett originellt och belysande sätt. 

Det finns hos motpolskribenterna en uppenbar och medveten, ofta uttalad, 

vilja att frigöra sig från schablonbilden av högerextrema aktivister - enligt vilken 

dessa i avsaknad av rationella argument och intellektuellt raffinemang drivs 

av blint hat. En antydan om denna vilja finner man redan i motpolportalens 

överskrift, som består av orden kulturkamp, folkbildning och debatt. 

Den som vältaligast söker vederlägga bilden av den egna rörelsen som anti-

intellektuell, hatisk och våldsbenägen är Solguru. Detta görs i en lång rad inlägg; 

här skall två av dessa granskas. Detta avsnitt exemplifierar den nya högerns 

strategi att distansera sig från ett belastande historiskt arv, samt framhävandet av 

den etniska identiteten som en positiv motbild till ovan nämnda schablonbild. 

Den nya högerns positionering (som för övrigt kostat den anseende i 

delar av den mer "traditionella" högerextrema miljön) och de möjligheter 

till medialt genomslag den tycks erbjuda åskådliggörs vidare genom Omars 

intervju med Oskorei. I detta avsnitt visas hur fraterniserandet över etnicitets-

och religionsgränserna motiveras och hur detta tas emot i den egna rörelsen 

- att Oskorei lät sig intervjuas av Omar väckte viss uppmärksamhet och den 

interna debatt som följde synliggör gränserna för sådan "etnicitetsöverskridande 

verksamhet". 

De vidare turerna kring Omar och det sätt på vilket motpolskribenterna 

utnyttjade dessa ger också ytterligare prov på hur den långsiktigt syftande 

strategin att vinna inflytande över det offentliga samtalet fungerar. 

Källor 

Det huvudsakliga källmaterialet utgörs av publicerat material hämtat från 

Motpol.nu, samt visst kompletterande material från andra webbplatser, exempel

vis diskussionsforumet Flashback. Det är alltså internetkällor det rör sig om, ett 

källslag behäftad med en alldeles egen problematik. 

Det främsta problemet med internetkällor överlag är deras immateriella 

natur. Att de plötsligt kan läggas ned och därmed upphöra att existera kan på 

sikt komma att utgöra ett problem då transparensen i arbeten som använder sig 

av internetmaterial i och med detta riskerar att reduceras avsevärt (vilket i sin 

tur öppnar upp för falsifikationer och fusk). En resurs som Internet Archive må 

bevara enorma mängder material, men är långt ifrån komplett.4 

4 Se <http://www.archive.0rg/ab0ut/faqs.php#The_Wayback_Machine>, 29/4 2009. 
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Termer och begrepp 

De rörelseintellektuella identitärerna på Motpol.nu använder sig frekvent av 

ett växande antal ideologiskt laddade termer och begrepp i sina analyser av 

samtida fenomen och historiska skeenden. Innebörden av dessa begrepp är 

sällan självklar för utomstående, men är centrala för rörelsens självförståelse och 

kampmetodik, varför några av dem bör definieras redan här. Ytterligare begrepp 

förklaras löpande i framställningen. Definitionerna utgår från Metapedia och 

det är således rörelsens egen förståelse av terminologin som här presenteras. 

Framför allt är det ord som kulturkamp och metapolitik som bör förklaras, 

då båda dessa termer ständigt återkommer i den identitära diskursen. Termernas 

betydelse är likartad och även om en valörskillnad kan anas framstår de som 

nästintill synonyma begrepp. Enligt Metapedia handlar metapolitik om 

opinionsbildande verksamhet som kan ta sig många olika uttryck och ses som 

ett komplement till reguljärt politiskt arbete. Metapolitiken handlar inte främst 

om enskilda sakfrågor, utan syftar till att "sprida idéer, attityder och värderingar 

i samhället" och vidare "att sprida en långsiktigt verkande världsåskådning."5 

Kulturkamp ses "som ett intellektuellt och konstnärligt självförsvar för den 

dödligt hotade europeiska kulturen" som skall föras på bred front - det handlar 

om att påverka snart sagt alla kulturella uttrycksformer i identitär riktning.6 Något 

som exempelvis kan innefatta ideologiskt färgade omtolkningar av historiska och 

kulturella företeelser och fenomen. Metapedia betonar också att kulturkampen 

måste vara uppbygglig i den meningen att det inte är tillräckligt att kritisera 

sådant man inte tycker om; positiva alternativ måste likaså formuleras.7 

Slutligen ett par ord om politisk korrekthet, ett uttryck som används "för att 

beteckna en självrättfärdig vänsterliberal hållning i politiska och moraliska frågor, 

i synnerhet i frågor som berör invandring, sexuella avvikelser, könsroller etc."8 

Ofta definierar man på Motpol.nu sitt eget tänkande mot vad som uppfattas 

som den politiska korrekthetens hegemoni. 

5 "Metapolitik", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Metapolitik>, 13/5 2009. 
6 "Kulturkamp", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Kulturkamp>, 13/5 2009. 
7 "Kulturkamp", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Kulturkamp>, 13/5 2009. 
8 "Politiskkorrekthet", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Politiskt_korrekt>, 13/5 2009. Observera 

att socialism och liberalism i identitära kretsar betraktas som två sidor av samma mynt. Jmfr 
Oskorei, "Liberalism och anti-liberalism", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = l476>, 13/5 2009. 
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Motpol - en introduktion 

Motpol.nu registrerades 2 juni 20069 och rymmer i dagsläget 26 bloggar, varav 

tolv stycken uppdaterats under 2009.10 De flesta skribenterna uppträder anonymt, 

med Jonas de Geer som det mest notabla undantaget, varför inte mycket kan 

sägas om deras respektive bakgrund eller eventuella organisationsanslutning 

(vilket inte heller är målsättningen för denna framställning).11 

Motpols avsiktsförklaring gör klart att syftet med portalen är "att ge den 

svenska debatten nytt liv, genom att erbjuda en plattform för de kvalitativa och 

frisinnade röster som har sin grund i en nordisk världsbild, och som följd av 

detta idag sällan ges utrymme."12 

Man utmålar motpolprojektet som en representant för "den långa nordiska 

traditionen av fri debatt, yttrandefrihet och åsiktsfrihet" och understryker 

mångfalden ifråga om åsikter och politiska positioner bland de många bloggarna.13 

Redan här möter man en i sammanhanget vanlig retorisk vändning i det att man 

antyder att debatten på Motpol.nu skulle vara friare än i samhället i stort — ett 

uttryck för en typisk ambivalens visavi det "politiskt korrekta" samhällets ideal. 

Vad en "nordisk världsbild" är för något är inte alldeles självklart — den 

minsta gemensamma nämnaren tycks vara motstånd mot utomeuropeisk 

invandring. Detta motstånd artikuleras framför allt genom kulturellt motiverad, 

så kallad etnopluralistisk argumentation, men föreställningar om biologisk ras 

förekommer också. 

Grovt förenklat kan man säga att motpolprojektet utgör en fortlöpande 

formulering av nämnda nordiska världsbild. Vidare argumenterar man 

naturligtvis för någon form av samhällelig implementering av denna världsbild, 

även om detta inte tycks vara det primära målet. Någon total enighet existerar 

inte, vilket framgår av den interna debatt som uppstod efter Mohamed Omars 

intervju med Oskorei. 

9 Se <http://whois.domaintools.com/Motpol.nu>, 29/4 2009. 
10 Se <http://www.Motpol.nu/bloggar.php>, 29/4 2009. 
11 Jonas de Geer har nyligen beslutat sig för att sluta blogga då han, som är bosatt i Storbritannien, 

på grund av juridiska skäl inte längre känner att han har möjlighet att säga sitt hjärtas mening. 
"Bekännelse utan uppriktig ånger", <http://jonasdegeer.Motpol.nu/?p = 80>, 12/5 2009. 

12 Se <http://www.Motpol.nu/avsikt.php>, 29/4 2009. 
13 Se <http://www.Motpol.nu/avsikt.php>, 29/4 2009. 
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Oskorei 

Utöver ovan angivna skäl finns ytterligare en anledning att lyfta fram just 

Oskorei: han är nämligen av allt att döma den mest läste och mest välbekante 

av alla bloggare på Motpol.nu, detta redan innan han intervjuades av Omar 

och exponerades för en något bredare publik.14 Oskorei har också medverkat i 

Tidningen Kulturen och är kort sagt motpols största berömdhet.15 Vidare är han 

en mycket uppskattad skribent, om än stundtals kontroversiell - det vill säga 

även i de egna leden. 

Hur många läsare han har är naturligtvis svårt att säga, men statistik från 

bloggtoppen.se (en webbplats som tillhandahåller besöksstatistik över svenska 

bloggar) ger vid handen att antalet unika besökare per vecka vanligen är mellan 

drygt 1 200 och 2 500.16 En annan sida, bloggportalen.se, listar oskorei.Motpol. 

nu som den femte mest besökta privata bloggen "i kategorin Vetenskap" [sic].17 

Etnisk identitet hos Oskorei 

Oskorei är en mycket produktiv skriftställare - i sig en grundförutsättning för 

en framgångsrik blogg - som rubricerar sig själv som "Identitär Indo-Europeisk 

Traditionalist".18 Eftersom identitetsskapande historiebruk står i fokus här kan 

det vara på sin plats med en definition av begreppet identitär — från Nordiska 

förbundets nätencyklopedi Metapedia: 

Identitär är den rörelse, individ eller grupp för vilken den etniska och kulturella 
identiteten är central i världsåskådningen. 
Begreppen identitär och nationalist överlappar varandra, men medan 
nationalismen är knuten till nationalstaten är de identitära grupperna snarare 
knutna till den kulturella och etniska identiteten ...l9 

14 I detta fall har Oskorei åkt snålskjuts på uppmärksamheten kring Muhammed Omar. Förutom 
att omnämnas av Camilla Rydberg i tidigare anförda artikel berörs hans blogg i förbigående i 
tidningen Stockholm City, se här Dervish, Nima, "Omar har gjort mig till islamofob", Stockholm-
City, 27/4 2009, s. 6. 

15 Tidningen Kulturen är enligt den egna hemsidan "en oberoende nyhetstidning med kulturell 
prägel." <http://www.tidningenkulturen.se>, 22/9 2009. På forumet Nordisk.nu finns en tråd 
om tidningen, vilken innehåller länkar till artiklar i Tidningen Kulturen vilka berör teman av 
intresse för identitära: <http://www.Nordisk.nu/showthread.php?t=20187>, 27/4 2009. 

16 Se <http://www.bloggtoppen.se/blogg/5208/>, 29/4 2009. Statistiken är inte helt lätt att 
värdera, men som jämförelse kan nämnas att Oskorei tycks ha långt fler besökare än Fredrik 
Federley (c) och något färre än Ali Esbati (v), <http://www.bloggtoppen.se/blogg/62/>, 
<http://www.bloggtoppen.se/blogg/231/>, 22/9 2009. 

17 Se <http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=4&categoryId=30>, 29/4 
2009. Fjärdeplatsen innehas betecknande nog av bloggen The Climate Scam. 

18 Se <http://oskorei.Motpol.nu>, 29/4 2009. 
19 "Identitär", <http://sv.Metapedia.org/wiki/Identit%C3%A4r>, 29/4 2009. 
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Vad som läggs in i etnicitetsbegreppet är, möjligen medvetet, inte entydigt 

definierat hos Oskorei. Å ena sidan är Oskorei inte främmande för att laborera 

med föreställningar om biologisk ras (här lutar han sig rentav mot den tyske 

rasbiologen Hans F.K. Giinther, som han för övrigt är mycket noga med att 

titulera "professor") och liknar massinvandring vid folkmord på den nordiska 

rasen.20 Å andra sidan menar han att man hellre bör tala om folk än om ras 

— visserligen av strategiska skäl, men han menar i linje med detta att även 

"adopterade definieras som etniska svenskar".21 

Trots detta finner Oskorei och andra med honom att det inte är helt lätt att 

föra fram idéer om etniskt grundad identitet i offentlighetens huvudfåra. En 

anledning till detta är enligt Oskorei etnomasochismen. Begreppet härstammar 

från GRECE-aktivisten Guillaume Faye och betecknar förmodade känslor av 

historisk skuld och skam hos vita människor som skall ha uppstått i kölvattnet 

av nazismens och imperialismens förbrytelser.22 

Resultatet av det etnomasochistiska tankesättet är enligt Oskorei att alla 

former av vit kollektiv identitet ses som något ondskefullt som inte far existera, 

medan färgade kollektiva identiteter ses med betydligt blidare ögon. Indelningen 

av mänskligheten i vita och färgade är enligt Oskorerei för övrigt inte hans egen 

utan — etnomasochismens.23 Termen som sådan är betecknande för Oskoreis och 

andra identitärers retorik: den tillåter dem utmåla vita människor i allmänhet, 

och etniskt medvetna sådana i synnerhet, som offer för strukturell rasism. 

Framtidsnostalgi: Indoeuropa och ursprunget 

Oskorei är en popularisator som lutar sig tungt mot auktoriteter i sin 

framställning av föregivet uråldriga ideal, mytiska föreställningar och samhällelig 

organisation. Hans eget arbete består i detta sammanhang i att sammanfatta sina 

lärospån samt foga samman dessa spridda kunskapsfragment till en helhet: en 

rekonstruerad indoeuropeisk världsåskådning för framtiden.24 

20 "Professor Giinther och Europas rasliga historia", chttp://oskorei.Motpol.nu/?p=304>, 29/4 
2009. 

21 "Professor Giinther och Europas rasliga historia", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=304>, 29/4 
2009. 

22 Akronymen GRECE, som associerar till antiken, står för Groupement de recherche et cTétudes 
pour la civilisation européenne och grundades av de Benoist 1969. Se Karlsson och Ruth 
(1999), s. 375. 

23 "Etnomasochismen", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=36l>, 29/4 2009. 
24 Här aktualiseras ett annat begrepp hämtat från Faye, flitigt använt av Oskorei, nämligen 

arkeofuturism. Enligt Metapedia "strävar [arkeofuturismen] efter att kombinera arkaiska/ 
ålderdomliga hållningar med futuristisk och modern teknologi". "Arkeofuturism", chttp:// 
sv.Metapedia.org/wiki/Arkeofuturism>, 29/4 2009. 
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Oskorei när, i likhet med de flesta andra inom den nya högern, en 

tidsuppfattning som kan te sig tämligen förvirrande vid en närmare granskning 

och att i detalj bena ut hur cyklisk och sfärisk tidsuppfattning och begrepp 

som polykronicitet (förflutenhetens och framtidens samtida närvaro i nuet) 

logiskt hänger samman med mytiska föreställningar om ursprung och guldålder 

skulle spränga ramarna för detta arbete. Här kan jag bara konstatera att denna 

tidsuppfattning är viljestyrd: 

Vad detta innebär mer konkret är att det förflutna lever i nuet när vi vill det. Vi 
kan vilja en framtid där det bästa i vår historia åter väcks till liv, och på det sättet 
är historien aldrig "passerad". Varken asar, karoliner eller det tidiga 1900-talets 
arbetarkämpar kan på så sätt någonsin "dö", eftersom de ständigt är möjliga 
förebilder för oss både som individer och som samhälle.25 

Vad gäller ursprunglig indoeuropeisk samhällsorganisation vänder sig Oskorei 

ofta till Georges Dumézil och dennes idéer om de tre funktionerna — "suveränitet, 

krig, fruktsamhet".26 Denna trifunktionalitetsideologi (till vilken Oskorei 

ideligen återkommer) ligger till grund för en föregivet organisk samhällsordning 

som innebär en social skiktning av samhället där alla vet sin plats i det att de tre 

huvudfunktionerna med sina många underavdelningar för envar tillhandahåller 

"en sund arketyp att identifiera sig med."27 

Hur denna så kallade indoeuropeiska sociala stratifiering skiljer sig från 

andra kulturers (där det i allmänhet också finns ledare, krigare, arbetare och 

så vidare) framgår inte, men man anar ett hierarkiskt förhållande mellan de tre 

funktionerna som bland annat postulerar politikens primat — ekonomin är alltså 

underordnad politiken och "äkta politik ligger nära både magi, existentialism 

och religion."28 Högst av allt värderas dock folkgemenskapen, varför fenomen 

som klasshat, uppror mot de styrande och så vidare inte skall kunna uppstå 

— samtliga medlemmar i folkgemenskapen sägs förenas av gemensamma 

ideal och en gemensam strävan, något som anknyter till klassiska fascistiska 

föreställningar.29 Trefunktionsdoktrinen sägs också ligga bakom det indiska 

kastväsendet. Hinduismen och det indiska samhället betraktas emellertid som 

en syntes av de invaderande ariernas och de erövrade dravidernas kulturer, varför 

det skiljer sig från det ursprungliga på flera sätt.30 

25 "Den Nya Högern och arkeofuturismen", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 485>, 29/4 2009. 
26 "Dumezils relevans", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 101>, 29/4 2009. 
27 "Dumezils relevans", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 101>, 29/4 2009. 
28 "Dumezils relevans", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 101>, 29/4 2009. 
29 "Dumezils relevans", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 101>, 29/4 2009. 
30 "De fyra indo-ariska livsmålen", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=274>, 29/4 2009. 
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En vag antydan om hur trifunktionaliteten kunde yttra sig i ett mer etniskt 

homogent samhälle utläses av Oskorei ur eddakvädet "Rigstula". Dikten skildrar 

hur Rig (identifierad som asen Heimdal) gästar tre olika gårdar och med kvinnan 

i huset avlar inalles tre söner: Träl, Karl och Jarl. Dessa tre ger sedan upphov 

till varsin ätt: de krumma, svartmuskiga trälarna (Träls hustru sägs också ha 

"nedböjd näsa"), de rödlätta karlarna (hantverkare, bönder och så vidare) och de 

ljushyllta jarlarna (krigare och härskare).31 

Utläggningarna om hur det urnordiska kastväsendet såg ut då det begav sig 

är dock i detta sammanhang långt mindre intressanta än Oskoreis slutsatser 

om Rigstulans relevans i samtiden. Dessa slutsatser är typiska för Oskorei och 

förtjänar att citeras i sin helhet: 

Vad har då Rigstulan att erbjuda oss för insikter idag? Måste vi tvinga mörkhåriga 
svenskar att städa toaletter, och reservera försvarsmakten till våra blondare 
folkfränder? Det låter varken särskilt sunt eller verklighetsförankrat. Vad vi istället 
bör göra är att urskilja kärnan, grundtanken, i kastideologin. Och grundtanken 
är att människor är olika, grundtanken är antiegalitär (difference för att låna 
postautonoma termer). När våra samtida spenderar sin tid med att titta på Big 
Brother och köpa Darins nya skiva, kan vi därför inte hata dem eller se ned på 
dem. De är trälar och karlar, medan vi möjligtvis är annorlunda till vår natur. 
Men i vår annorlunda natur ligger även ett större ansvar för dem, och det är en 
mycket större tragedi när vi fastnar i dokusåpeträsket än när de gör det.32 

Utöver att erbjuda mytisk-historiska argument för den anti-egalitära (därmed 

också antidemokratiska, anti-universalistiska etc.) identitära ideologin inbjuder 

Oskorei också sina läsare att identifiera sig med eliten, den högsta kasten, vilket 

i sin tur säger en del om rörelsens självbild. 

Vidare uppehåller sig Oskorei gärna vid manliga krigargemenskaper, 

Männerbund, av ett slag som (återigen) sägs vara unikt för indoeuropeiska 

kulturer. Det rör sig om sammanslutningar av våldsamma krigarmystiker — 

alltså "förstafunktionsmänniskor" — med anknytning till den högste gudomen 

i respektive Pantheon. Mannaförbund av detta slag antas ha grundat Rom, 

liksom de flesta andra indoeuropeiska civilisationer och samhällen. Efter 

mannaförbundens våldsamma samhällsinstiftande sägs dock vanligen en annan 

sorts förstafunktionsmänniskor ta över, vilka representerar en annan aspekt av 

maktprincipen - här är det fråga om jurister och andliga ledare som exempelvis 

31 "Rigstulan och det nordiska kastväsendet", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 85>, 29/4 2009. 
32 "Rigstulan och det nordiska kastväsendet", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 85>, 29/4 2009. 
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brahminer. Maktövertagandet fick vanligen följden att mannaförbunden 

avvecklades och enbart bevarades i minnet i form av myter.33 

En avvikelse från detta mönster finner vi tydligen i germanska områden, 

där mannaförbund och krigiska ideal enligt uppgift levde kvar länge. En möjlig 

förklaring till detta finner Oskorei i avsaknaden av en nordisk motsvarighet till 

brahminkasten i Rigstulans skildring av det nordiska kastväsendet.34 Återigen 

finner vi en antydan om rörelsens (eller åtminstone Oskoreis) självbild och 

förhoppningar, tydligast uttryckt i följande citat hämtat från en artikel om Livius 

Roms kungatid: 

[D]et är ingen överdrift att säga att det är en form av statsgrundande som vi har 
framför oss. Så mycket av den gamla ordningen är helt enkelt förbrukat att en ny 
måste skapas, och i en bemärkelse är vi därför en klassisk germansk Männerbund, 
en medeltida Orden eller ett fascistiskt kampförbund på vars axlar vilar uppgiften 
att konstituera en ny stat och en ny nation.35 

Livius text finner Oskorei särskilt intressant då den sägs visa hur ett folk utan 

traditioner och sammanhållande riter ("en amorf massa") kan formas till "ett 

etnos och ett demos", alltså ett folk, av en stark ledares instiftande av religiösa 

och politiska institutioner. För säkerhets skull påpekar Oskorei att detta endast 

är möjligt så länge de individer som på detta sätt sammanfogas till en organisk 

enhet inte är alltför olika. Metoden är enligt Oskorei alltså inte direkt tillämplig 

på "den ansamling av etniciteter som befolkar dagens Sverige".36 

Oskoreis morgondröm 

Det tänkta idealsamhället befolkas inte bara av män och även för den kvinnliga 

identitären finns en del att hämta hos Oskorei. Med tanke på att Oskorei tycks 

förorda någon typ av kastsamhälle med fasta funktioner och roller är det inte 

särskilt förvånande att han är positiv till tydliga könsroller. 

För europeiska — och i synnerhet nordiska — samhällen framhålls att kvinnans 

ställning varit relativt stark, något som kontrasteras mot såväl "Mellanösterns 

brutala kvinnoförtryck och nedlåtande syn på mannen som en driftstyrd best" 

33 "Dumezils Mitra-Varuna", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 80>, 29/4 2009. 
3^ "Dumezils Mitra-Varuna", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 80>, 29/4 2009. 
35 "Roms kungatid", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 87>, 29/4 2009. 
36 "Roms kungatid", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=87>, 29/4 2009. 
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och "dagens könlösa och icke livsdugliga system som dömer Europas folk till en 

utdragen död."37 

Den identitära utmaningen tycks vara att argumentera för vad man uppfattar 

som traditionella könsroller, mot feminism och andra idéer, men på ett sätt som 

faktiskt kan appellera till kvinnliga läsare. Detta kan göras genom att framhålla 

att de manliga respektive kvinnliga sfärerna bör värderas lika högt, ett annat sätt 

är att framhålla könsrollernas föränderlighet: 

Det finns [...] inget behov av att stirra sig blind på hur könsrollerna såg ut på 
1800- eller ens 1950-talet, utan vi får skapa något som passar förvår tid i enlighet 
med den radikalkonservativa insikten att formen kan förändras medan innehållet 
består.38 

Oskorei framhåller också att det bör finnas möjlighet att avvika från det 

grundläggande mönstret, något som exemplifieras med kvinnliga krigare 

(sköldmör) vilka tagit plats i den manliga (krigar-) sfären utan att det lett till 

"ett sådant samhälle som queerteoretiker och radikalfeminister strävar efter, ett 

samhälle där könsrollerna upphävts i ett enda androgynt kaos."39 

Att könsrollerna i Europa ser ut som de gör (eller bör) förklaras av Oskorei 

med hjälp av psykologiprofessorn Kevin MacDonalds gruppevolutionära teori, 

vilken i korthet gör gällande att en anpassning till den fysiska miljön ligger bakom 

diverse kulturella uttryck och samhälleliga organisationsformer.40 I Europa i 

allmänhet och Norden i synnerhet har miljöfaktorer enligt Oskorei bidragit inte 

bara till en unikt stark ställning för kvinnan, utan också till idealiserandet av 

monogama parförhållanden och romantisk kärlek.41 

Folkbildning med förhinder 

Ovanstående utgör endast ett mindre smakprov på Oskoreis ganska omfattande 

historiskt orienterade undervisningsiver, men mönstret är genomgående: 

guldålderns indoeuropeiska folk framhävs på samtidens bekostnad, oavsett vilket 

37 "Det moderna samhället och sveket mot mannen", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 627>, 29/4 
2009. 

38 "Kvinnan i Nordens forntid", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 469>, 29/4 2009. 
39 "Sköldmön i nordisk myt", <http://oskorei.Motpol.nu/?p=510>, 29/4 2009. 
40 Kevin MacDonald är känd framför allt genom sina skrifter om judendom och judisk kultur. 

En av hans böcker har översatts till svenska och getts ut av Nordiska förlaget under titeln 
Kritikkulturen: en evolutionär analys av judiskt engagemang i 1900-talets intellektuelle och 
ideologiska rörelser (Stockholm 2006). 

41 "Polyamori ur ett nordiskt perspektiv", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 471>, 29/4 2009. 
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ämne som behandlas för stunden. En idealiserad bild av förfäderna kontrasteras 

helt enkelt mot samtidens förfall - en för denna typ av grupper ganska typisk 

form av historiepessimism.42 

Att historien härleds ur ideologin snarare än tvärtom antyds av Oskoreis 

förordande av en "viljestyrd" blick på historien och understryks av det högst 

selektiva urvalet vad gäller de historiska framställningar han bygger sina egna 

resonemang på. Att han i så hög grad använder sig av den av senare tids 

forskning hopplöst omsprungne Georges Dumézil (och helt väljer att bortse 

från den ganska omfattande litteratur som ifrågasätter hans egen idealiserade 

framställning av det förflutna i stort) är talande - om än inte unikt.43 

Atland 

Något mindre beryktad än Oskorei är Atland, varom inte mycket finns att berätta 

utöver det som framgår i hans artiklar på Motpol.nu, hans inlägg på Nordisk, 

nu, samt att han tycks vara aktiv inom Metapedia — en "Atland" ansvarar där för 

portalen om sociobiologi.44 Atlands målsättning är att exploatera sociobiologins 

ideologiska potential. Sociobiologin sägs erbjuda verktyg för att "för att förstå, 

beskriva och förutsäga samhällsförändringar, i synnerhet förändringar hos ett 

mångetniskt samhälle."45 Intresset för sociobiologi är hos Atland inte frikopplat 

från "dess möjliga metapolitiska inverkan", vilket han själv framhåller. Vidare rör 

han vid sociobiologins begränsningar: 

Rätt uppfattad är sociobiologin ett analysverktyg med väldig potentiell 
förklaringskapacitet — allt ifrån nationalekonomi till sociologi skulle till sina 

sunda delar kunna härledas utifrån sociobiologiska axiom — men den kan för 

den skull inte förklara hela tillvaron med alla dess mysterier.46 

Hårt tolkat kan detta läsas som att sociobiologi helt enkelt kan användas när det 

passar - och när det passar ger Atland i en rad efterföljande inlägg exempel på. 

Vi skall här ta en närmare titt på två av dem. 

42 Här aktualiseras föreställningen om att vi lever i "kali yugas" mörka tidsålder. Jfr "Dumezils 
Mitra-Varuna", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 80>, 29/42009; Gardell, Mattias, "Vargavinter 
i Vinland", i Raudvere, Andrén, och Jennbert (2001). 

43 Jmfr Ola Wikander, Ett träd med vida grenar. De indoeuropeiska språkens historia (Stockholm 
2007), s. 184—187; Stefan Arvidsson, Draksjukan. Mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner och de 
Vries (Lund 2007), s. 8—15. 

44 Se <http://sv.metapedia.0rg/wiki/P0rtal:S0ci0bi0l0gi>, 29/4 2009. 
45 "Sociobiologins möjligheter måste användas", <http://atland.Motpol.nu/?p=28>, 29/4 2009. 
46 "Sociobiologins möjligheter måste användas", <http://atland.Motpol.nu/?p=28>, 29/4 2009. 
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Genetiska grunder för etnisk identifikation 

Vanligen framställs existensen av ras och/eller etnicitet i dessa sammanhang som 

en storhet som knappast behöver förklaras; likaså att värnandet av den egna 

rasen eller etniska gruppen är av yttersta vikt — något som får ses som en svag 

länk i argumentationen.47 Atland försöker stärka denna länk och han gör det 

genom att sammanfatta psykologiprofessorn J. Philippe Rushtons idéer om 

genetisk likhet, altruism och naturligt urval.48 Dessa tar avstamp i den brittiske 

evolutionsbiologen William Donald Hamiltons förklaring till förekomsten av 

altruism, vilken enligt Atland "går ut på att det är biologiskt rationellt att vara 

osjälvisk och till och med självuppoffrande gentemot släktingar", något som 

sägs gälla för alla grader av genetiskt släktskap. Vidare antas att evolutionen 

frambringat "medfödda förmågor att utan inlärningsprocess avkänna genetisk 

likhet hos främlingar."49 

Vad Rushton gör är att tillämpa detta resonemang på mänskliga 

sammanslutningar på flera nivåer (allt från par till nationer) och enligt Atland 

har han alltså funnit att vi människor har en naturlig tendens att välja vänner och 

partners utifrån genetisk likhet. Vidare sägs vi rangordna de drag som antyder 

likhet efter deras ärftlighetsgrad, varför exempelvis "vänner och makar tenderar 

att vara mer lika vad gäller långfingrets längd än vad gäller nackens omkrets."50 

Den genetiska likhetsteorins ideologiunderbyggande potential tycks klar då 

den tillhandahåller rörelsen något som i alla fall liknar en rationell, vetenskapligt 

förankrad, förklaring till - och bekräftelse av — redan givna ideologiska eller 

semi-religiösa övertygelser.51 

Atlands kristna budskap 

Belysande exempel på hur sociobiologi kan tillämpas för att i mer konkret 

mening mana till politisk handling och religiös organisation tillhandahåller 

Atland i artikeln "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi". Den moderna 

extremhögern har (i likhet med den historiska nazismen) ofta problem med 

47 Man kan här exemplifiera med Oskorei, vars inlägg ofta innehåller vändningar av typen "Det 
torde vara uppenbart att...", se "Professor Giinther och Europas rasliga historia", chttp:// 
oskorei.Motpol.nu/?p=304>, 29/4 2009. 

48 Rushton är beryktad inte minst för sina idéer om lägre intelligenskvot hos svarta, framlagda i 
boken Race, Evolution, andBehavior: A Life History Perspective (New Brunswick 1995). 

49 "Genetisk likhetsteori förklarar styrkan i den etniska identiteten", <http://atland.Motpol. 
nu/?p=92>, 29/4 2009. 

50 "Genetisk likhetsteori förklarar styrkan i den etniska identiteten", <http://atland.Motpol. 
nu/?p=92>, 29/4 2009. 

51 Jmfr Karlsson och Ruth (1999), s. 380f. 
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hur man bör förhålla sig till kristendomen: å ena sidan ses denna som en 

"rasfrämmande" religion, en semitisk styggelse som hör hemma i öknen.52 Å 

andra sidan hävdar vissa identitetskristna rörelser att de "rent biologiskt utgör 

Guds folk, såsom ättlingar till Israels förlorade stammar."53 

Atland företräder, som människor influerade av de Benoists nya höger så 

ofta gör, en tredje ståndpunkt — en ståndpunkt som med sociobiologiska 

argument som ryggrad innefattar såväl sexualmoraliska pekpinnar som virulent 

antisemitism i vid bemärkelse; han ser både judendom och islam som dödliga 

hot. 

Artikeln är inspirerad av David Sloan Wilsons bok Darwins Cathedral, 

vilken sägs driva tesen "att religion i de flesta fall är en kollektiv kulturell 

företeelse som skapar ... sammanhängande grupper som blir föremål för 

gruppselektion."54 Sådana sammanhängande grupper kan tydligtvis komma att 

utgöra en superorganism, inom vilken individens intressen när så krävs åsidosätts 

till förmån för gruppens. 

Atland går vidare till att teckna en bild av det romerska imperiets senare 

skede, enligt vilken detta var en epok präglad av egoism och befolkningsnedgång, 

det senare bland annat som följd av "homosexualitet, pederasti, aborter och 

spädbarnsmord"; något som i sin tur gjorde imperiet "beroende av invandring 

för att fortbestå."55 

I rikets mitt levde judar, vilka enligt Atland utgjorde en betydligt bättre 

fungerande biologisk enhet "sammanbundna av blodsband och en stamreligion 

som manade till fortplantning, inåtriktad altruism och kontroll över materiella 

resurser."56 Judar framställs här som ett kollektiv som flyttar fram sina positioner 

i en tid av samhälleligt sönderfall — och av egenintresse bidrar till sönderfall. 

Detta utgör enligt Atland den bakgrund mot vilken kristendomens framväxt 

bör förstås, och dess explosionsartade tillväxt förklaras av att den förmådde möta 

de "biologiskt hotande" företeelser som utgjordes av lågt barnafödande och sexuell 

urartning, själviskhet och "den konkurrerande judiska superorganismen."57 

52 Dag Lundquist, "Drömmar om frihet, drömmar om makt. Den hedniska frontens ekotopiska 
visioner", Masteruppsats, historiska institutionen, Stockholms universitet (2004). 

53 Mattias Gardell, Rasrisk (Stockholm 1998/2003), s. 184. 
54 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4 

2009. 
55 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4 

2009. 
56 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4 

2009. 
57 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p=176>, 29/4 

2009. 
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Dessa företeelser sägs existera i lika hög grad även i dagens samhälle, 

tillsammans med ytterligare identifierade problem som den "muslimska 

koloniseringen" av Europa och feminismen, "en dödligt hotande men historiskt 

sett ny företeelse, i någon mån besläktad med den romerska kulturens fientlighet 

mot fortplantning."58 Även dessa problem sägs kunna tacklas med hjälp av 

kristendom. 

Atlands artikel är retoriskt sett effektivt komponerad, och visar hur 

tankegångar hämtade från samtida socio- och evolutionsbiologi kan tillämpas 

ideologiskt på ett — i alla fall ytligt betraktat — stringent och trovärdigt sätt 

och därmed förläna såväl antisemitism som förakt mot homosexuella en aura 

av vetenskaplig legitimitet. Kommentarerna till Atlands artikel är i huvudsak 

positiva: signaturen wodinaz, till exempel, menar att den utgör ett av de 

"mest intressanta inläggen på motpol någonsin!"59 Signaturen Rimfaxe är mer 

problematiserande och hans slutsats är belysande för förhållningssättet till 

vetenskapliga analyser och dess ideologiska tillämplighet: 

När det gäller familjebildning har kristendomen dock haft en i grunden positiv 
och biologiskt adaptiv funktion. Problemet är dock att denna har byggt på 
repression. Islam är ännu mer repressiv än kristendomen, vilket skulle kunna 
tolkas som att den är mer biologiskt adaptiv. En mer djupgående och balanserad 
analys är därför behövlig.60 

Sociobiologin och kulturkampen 

Inom den nya högern har biologiska förklaringsmodeller — allra helst 

sociobiologiska — länge ansetts ha stor ideologiunderbyggande potential och 

därför använts som ett metapolitiskt verktyg.61 Fördelen med detta är uppenbar 

från rörelsens perspektiv betraktat: ideologin kan komma till uttryck genom 

förment objektiva, vetenskapliga resonemang och åsikter som annars är politiskt 

omöjliga kan plötsligt uttryckas med stöd hos vetenskaplig expertis. 

Redan 1972 luftades vid ett GRECE-seminarium åsikten att samhället borde 

delas in i biologiska klasser, inklusive slavar och aristokrati.62 I så klara ordalag 

uttrycker sig varken Atland eller Oskorei, men ett biologiskt grundat kastväsende 

58 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4 
2009. 

5? "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p=176>, 29/4 
2009, kommentar nr 4. 

60 "Kristendomen som biologiskt adaptiv strategi", <http://atland.Motpol.nu/?p = 176>, 29/4 
2009, kommentar nr 8. 

61 Karlsson och Ruth (1999), s. 380. 
62 Karlsson och Ruth (1999), s. 380; Wåg (2009). 
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är närvarande som latent möjlighet. 

Avslutningsvis bör framhållas att de forskare Atland stöder sig på och vars 

idéer han tillämpar i de flesta fall är väletablerade vetenskapsmän, till synes utan 

politisk agenda - i alla fall är denna inte öppen och uttalad som hos Atland. 

Undantagen utgörs av Rushton och MacDonald som båda kritiserats ganska 

intensivt för att bana väg för högerextrema grupper, en kritik som dock inte gör 

deras resultat illegitima i högerextremisters och rasideologers ögon utan tvärtom 

får dem att framstå som modiga sanningssägare som vågar trotsa det repressiva 

klimat som råder i så kallade politiskt korrekta samhällen. 

Solguru 

En vanlig föreställning är att extremhögern drivs av hat. Denna föreställning, 

liksom den vidare tanken att extremhögern överlag skulle bestå av korttänkta, 

känslostyrda individer, gör bloggarna på Motpol.nu sitt bästa för att distansera 

sig från. Tydligast görs detta av Solguru, Motpols kanske skickligaste retoriker, 

i inlägg som "0% hat" och dess pendang "100% identitet". Tillsammans bildar 

dessa båda ett slagord "0% hat - 100% identitet", vilket enligt Solguru själv 

"till stor del sammanfattar ambitionen med motpol."63 Utöver detta utgör de 

båda artiklarna utmärkta exempel på Solgurus retoriska stil, samt de på hela 

Motpol.nu allmänt förekommande attackerna på vad man uppfattar som det 

politiskt korrekta samhällets åsiktskonformism, förljugenhet och självgoda 

hyckleri. Dessa båda inlägg utgör typexempel på samhällsdebatten som den förs 

på Motpol.nu i det att de tar sig an de två mest frekvent förekommande ämnena: 

kritik mot invandring och mångkultur, samt kritik mot etablerade media och 

åsiktskonformism i allmänhet. 

0 % hat 

Artikeln är indelad i tre längre stycken, där det första är ett allmänt hållet 

resonemang kring varför hat inte är "en rimlig grund för en politisk åskådning", 

där argumenten är av sådan art att de är lättillgängliga även för utomstående.64 

Hat, och renodlade känsloargument, är enligt Solguru av flera skäl en usel 

utgångspunkt för politik. För det första låter sig känslor svårligen överföras 

63 Solguru, "100% identitet", <http://solguru.Motpol.nu/?p=73>, 29/4 2009. Detta slagord 
tycks ha haft en föregångare i "0% rasism - 100% identitet", se "Frågor om ras till identitärer", 
<http://www.Nordisk.nu/showthread.php?t=38083>, 29/4 2009. 

64 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
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till andra som från första början inte delar samma känslor; man når därmed 

bara de redan frälsta och missar vad Solguru kallar det "första målet för politisk 

aktivitet", nämligen att "relatera den egna ideologin till andra människors sätt 

att förstå verkligheten."65 

En andra orsak ser han i det faktum att hat inte är nyttigt, utan tvärtom 

emotionellt påfrestande och fördummande: "Att hata [...] innebär förlust av 

kontroll, det innebär att man fattar dåliga beslut, det suddar ut nyanser och gör 

en dum."66 

I artikelns andra stycke går han över till att tala om vikten av en nyanserad 

världsbild - är man alltför onyanserad i sin argumentation kan man, menar 

Solguru, bara nå ut till andra som är lika enkelspåriga, och som dessutom 

måste vara inne på samma spår redan från början. Först efter dessa inledande 

resonemang kring hatets kontraproduktiva natur introduceras identitära teman: 

Här kan man titta på de mest fanatiska förespråkarna för fri invandring (bara 
för att det motsatta exempelt [sic] är lite för uppenbart). Här menar man att 
invandring är bra, att alla problem som uppstår i samband med den beror på 
rasism, och att omfattning och typ av invandring alltså inte skall påverkas på något 
sätt av dylika problem. Att många tusen människor far illa av balkaniseringen och 
gettofieringen - så till den grad att det idag är svårt att veta om det är vi svenskar 
eller de hundratusentals utlänningar som sitter och trycker i förorterna som mår 
sämst - det skiter man liksom i.67 

Ett exempel som detta kan tyckas något malplacerat utifrån den egna övertygelsen, 

åtminstone för att visa på hur ineffektivt det är att översimplifiera - Solguru 

och övriga ser uppenbarligen invandring som ett stort problem, och de politiska 

ideologier som man menar ligger bakom densamma betraktas som synnerligen 

effektiva då det kommer till att "kommunicera sin världsbild". Poängen här är 

emellertid i första hand att visa på meningsmotståndarnas dumhet och naivitet. 

Detta exempel kontrasteras mot extremisterna på den egna sidan, vilka i lika hög 

grad sägs förenkla sina resonemang bortom det rimligas gräns: 

Man anlägger ett tonläge som är så pass hysteriskt, så pass aggressivt, så 
pass hatiskt, att det blir svårt för utomstående att förstå vad man pratar om. 
Muhammed i butiken är ju trevlig, liksom, så vad fan skriker du om? Och det är 
en berättigad fråga.68 

65 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
66 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
67 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
68 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
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I det tredje stycket, slutligen, presenteras ett par slutsatser som dragits ur de 

inledande resonemangen, där den första är att det går att argumentera för 

alla de identitära hjärtefrågorna - för ett mer etniskt homogent Sverige, för 

kärnfamiljen, mot "böglobbyn" och feminismen - utan hat, det vill säga utan 

att förneka att även utomeuropeiska invandrare kan vara snälla, utan att förorda 

våldsdåd riktade mot homosexuella, utan att hemfalla åt misogyni. 

Den andra slutsatsen syftar till att visa fram hyckleriet hos motståndarsidan 

(socialister och liberaler), som inte vill ha en höger befriad från hat: 

Många vill inte att det ska gå - de är nämligen egentligen inte emot rashat, 
bögknackning och kvinnohat. De är emot vita människor som fenomen, 
eftersom dessa symboliserar den "strukturella rasismen". De är emot kärnfamiljen 
som fenomen, eftersom den är "tråkig" och "förtrycker sexualiteten". Och de är 
emot könsroller för att de upprätthåller en "patriarkal samhällsordning". Det är 
med andra ord inte de "onda" följderna av de här fenomenen man bekämpar 
- tvärtom är dessa följder nödvändiga för att man ska kunna upprätthålla sin 
egen vrångbild av vad traditionella värderingar inneburit och innebär. De här 
människorna är kanske de som hatar mest av alla, vare sig de vet om det eller inte. 
Och de vill inte se en autentisk, traditionalistisk höger, som kan argumentera 
utan att hetsa upp sig. De vill se en dum, brutal, gapig och imbecill höger - en 
höger de kan hata.69 

Så söker Solguru vända sina ideologiska vedersakares, som han ser det, främsta 

slentrianargument mot dem själva - det är enligt honom inte identitärer som 

hatar, utan de som inte inser det sunda i den identitära ideologin. 

100 % identitet 

I denna artikel, som alltså utgör en pendang till den föregående, resonerar 

Solguru kring identitet. Vad gäller den individuella mänskliga identitetens väsen 

utgår Solguru från det i en människa som antas vara oföränderligt. Enligt Solguru 

utgörs den individuella identitetens fundament av "i första hand jagmedvetandet 

och upplevelsen av samband mellan det som varit, det som är och det som 

ska komma."70 Detta jagmedvetande sägs bestå i oförändrad form oavsett 

erfarenheter och förvärvade kunskaper och utgör tillsammans med individens 

fysiska (genetiska) konstitution konstanterna i varje enskild människa. 

Solguru söker sedan skapa en logisk kedja där det ena ger det andra, och 

ökar gradvis närvaron av "identitära element", i argumentationen. I detta fall 

69 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
70 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
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börjar han med att relatera den individuella identiteten (som är konstant) till 

det sammanhang den existerar i, det vill säga det omgivande samhället förutan 

vilket individen endast är "en apa med viss potential".71 Även samhällen besitter 

enligt Solguru identitet — om de är sunda. Precis som i fallet med individen 

sägs kärnan i den samhälleliga identiteten vara oföränderlig och utifrån denna 

utgångspunkt argumenterar Solguru mot uppluckring och avskaffande av den 

kollektiva identiteten. Detta görs bland annat med hjälp av starkt överdrivna 

exempel om språkutveckling hos tänkta isolerade grupper, där den ena gruppens 

vokabulär grundar sig i samma ordbok, medan den andra "bestämmer sig för att 

individuellt uppfinna nya ord för allt varje gång de talar."72 När så permanensens 

princip prövats och funnits god övergår Solguru till att diskutera hur ett sunt 

samhälle skulle kunna se ut. Ett sådant samhälle borde, menar han, precis som 

i fallet med individen präglas av "självmedvetande och upplevelsen av samband 

mellan det som varit, det som är och det som ska komma."73 

Detta förhållande sägs upprätthållas bäst genom att man slår vakt om 

gemensamma traditioner, språk och kollektiva särdrag i allmänhet för att 

därigenom ingjuta känslan av en gemensam framtid. Den gemenskapskänsla 

Solguru förespråkar tycks endast möjlig om man ser samhället som en enhet, en 

organism där alla har en roll att spela — däremot tycks en gemenskap inte möjlig 

i ett etniskt splittrat samhälle. Efter allt tal om oföränderlighet slår Solguru 

slutligen fast att viss förändring ändå är av godo. 

Alla samhällen förändras — ingen förespråkar hermetiskt tillslutna gränser och 
någon sorts avelslaboratorium i syfte att omvandla alla människor till två meter 
långa, blonda viking-professorer med 280 i IQ som tar lika mycket i bänkpress. 
Kulturutbyte, kontakt länder emellan och till och med viss invandring ingår i alla 
kulturnationers aktiviteter, något annat vore märkligt.74 

Genom ovanstående drastiska bild parodieras också de ideologiska motståndarnas 

bild av den egna rörelsen. Situationen av idag sägs i alla fall skilja sig från den 

mer måttfulla förändring Solguru menar sig acceptera och förespråka. 

Enligt honom håller Sveriges befolkning på att bytas ut, vilket kommer att 

leda till urartning och sönderfall snarare än vital förändring till det bättre, eller 

med andra ord: till att känslan av tillhörighet och kollektiv identitet avskaffas 

utan att ersättas med annat än ett i grunden menings- och rotlöst tillstånd där 

varje individ reduceras till en "'valmaskin' som tar sig runt i livet reglerad av 

71 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
72 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
73 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
74 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
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de olika impulser av ekonomisk och sexuell art som sköljer över honom."75 

Resten av inlägget ägnar han åt att relatera den egna ideologin till de redan 

frälstas känslor och erfarenheter av mångkulturellt förtryck. Ett exempel på detta 

är den besvikelse som uttrycks över att begreppet "svensk" är alltför inklusivt: 

den etniska aspekten av begreppet sägs ha rationaliserats bort, vilket lett till 

att människor som i likhet med Solguru grundar sin identitet i den etniska 

tillhörigheten känner sig osynliggjorda, ogiltigförklarade: 

Vi har redan fått veta att vi inte finns - alla är svenskar. Lustigt nog är inte alla 
till exempel kurder eller somalier - den typen av epitet förbehålls folk med annan 
bakgrund, människor som åtminstone än så länge till skillnad från oss anses ha 
rätt till sin identitet.76 

Artikeln utmynnar i en rekommendation riktad till de enskilda identitärerna. 

Här uppmanar Solguru till positivt, uppbyggligt arbete. Den identitäre bör 

studera historia, släktforska, träna upp sin fysik, skaffa barn och uppfostra dessa 

väl samt argumentera öppet för sin sak när så är möjligt för att stärka sin egen 

identitet - genom dessa individer skall sedan en stark nation uppstå.77 

Sansad rasism? 

Den bild av den egna rörelsen som Solguru skisserar i ovan avhandlade inlägg är 

betecknande för den identitära rörelsens metapolitiska strategi - kulturkampen 

kan föras med framgång endast om rörelsen framstår som förnuftig, sansad och 

nyanserad. Hur detta skall värderas är en annan fråga — Solguru själv avvisar 

bestämt att denna mer respektabla hållning enbart skulle vara en nyputsad 

fasad avsedd att dölja att det ändå rör sig om en hatisk, våldsam och destruktiv 

rörelse.78 

Klart är i alla fall att man inom rörelsen ser en gräns mellan identitarism 

och nazism — en gräns som avser såväl den historiska nationalsocialismen som 

nynazism i olika former. Hur den identitära hållningen på aktivistplanet skiljer 

sig från den gatustridsaktivism som frekvent hyllas av Svenska motståndsrörelsen 

och andra grupper kan exemplifieras med en aktion utförd av Identitet Väst 

75 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
76 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. Jämför även Nikolas 

Goodrich-Clarke, Black Sun. Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity (New 
York 2002), s. 303. 

77 Solguru, "0% hat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=72>, 29/4 2009. 
78 Se exempelvis "Bomberjacka mot kavaj", <http://solguru.Motpol.nu/?p = 12>, 13/5 2009. 
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(en av de fristående aktivistgrupper som är anslutna till Motstand.nu) där 

det så kallade mångkulturmonumentet Gemenskap angreps. Monumentet 

vandaliserades inte — istället placerades fotografier av den unge man till vilkens 

åminnelse den årliga Salemmanifestationen hålls och Fadime Sahindal (ett av 

de mest uppmärksammade offren för hedersvåld) ut, tillsammans med kors och 

klistermärken med texten "Älska din identitet".79 

Utblick: Mohamed Omar, motpol och massmedia 

Den 9 mars 2009 publicerade poeten och kulturpersonligheten Mohamed 

Omar en intervju med Oskorei som fick för detta sammanhang ganska stora 

konsekvenser då den genererade en debatt på Motpol.nu och andra delar av 

den högerextrema miljön.80 Under samma period uppmärksammades på flera 

håll — bland annat av Carina Rydberg i Dagens Nyheter — hur extrema Mohamed 

Omars åsikter blivit sedan han förklarat sig vara islamist.81 Utöver att handla 

om Oskoreis inställning till och samröre med islam har debatten på Motpol, 

nu vidgats, inte minst av Oskorei själv; den relateras till andra händelser, 

exempelvis delegaternas uttåg då Irans president Ahmadinejad höll tal under 

FN:s konferens om rasism. Den har till stor del kommit att handla om vad 

man ser som västerländsk massmedias hycklande inställning till fenomen som 

inte passar in i en politiskt korrekt mall som dikterar vad man får tycka och 

inte. Man upprörs över vad man uppfattar som en ovilja hos det etablerade 

samhällets opinionsbildare och språkrör att tala om sakfrågor, när obekväma 

åsikter ventileras i känsliga ämnen. Uppenbarligen ser man här en chans att 

plocka ganska enkla poäng. 

Omars intervju med Oskorei är i sig intressant, inte minst då den 

belyser Oskoreis ganska positiva inställning till åtminstone vissa islamska 

trosinriktningar.82 Oskorei menar vidare att muslimer och identitära 

traditionalister har mer gemensamt än vad någon av grupperna har med det 

etablerade demokratiska samhället (detta betraktas som ett resultat av den 

79 "Aktion mot mångkulturmonument", <http://www.identitetvast.se/?p=81>, 14/5 2009. 
80 Oskorei uttrycker dock redan i ett inlägg av den 18/1 2009 sina sympatier för Omar och 

egentligen börjar väl debatten på Motpol.nu redan där. "Sympati för Mohamed Omar", 
<http://oskorei.Motpol.nu/?p = 1076>, 29/4 2009. 

81 Carina Rydberg, "Överdos av islamism", <http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/debatt-
overdos-av-islamism-1.845464>, 16/9 2009. 

82 "Liberalismen är det största hotet - intervju med Oskorei", <http://alazerius.wordpress. 
com/2009/03/09/liberalismen-ar-det-storsta-hotet-intervju-med-oskorei/>, 29/4 2009. 
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amerikanska neo-kolonialism som de anser har drabbat Europas länder efter 

andra världskriget).83 

I samma anda ser Oskorei terrorism som en term USA använder sig av 

för att misskreditera motståndsrörelser i sina lydstater (i mer allmän betydelse 

som "ett politiskt begrepp som används av mäktiga stater för att beskriva deras 

icke-statliga motståndare"). Vad gäller Israel, som alltid dyker upp i sådana här 

sammanhang, stöder Oskorei "i grunden både det judiska och det palestinska 

folkets rätt till fred och existens, och är för en tvåstatslösning."84 

Det är en oväntat islamofil Oskorei vi möter i Omars intervju, något som 

alltså genererat en ganska livlig debatt på Motpol.nu och andra håll, exempelvis 

på forumet Flashback.85 Diskussionen där är precis som i kommentarstråden till 

Oskoreis inlägg "Mohamed Omar intervjuar Oskorei" en blandning av affekterade 

exklamationer (mestadels negativa) och mer resonerande partsinlagor.86 

Den interna debatten inom rörelsen (i vidaste bemärkelse) summeras i 

ett inlägg av Solguru och kompletteras med en kort sociobiologiskt färgad 

kommentar av Atland. Båda dessa inlägg är påfallande överensstämmande, även 

om uttrycken skiljer sig åt. 

Atland hänvisar till naturrätten och menar att muslimer inte har någon 

hemortsrätt i Norden. Kärnan i hans resonemang utgörs av uppfattningen att 

man visserligen inte bör kritisera islam "för de delar som ger den dess biologiska 

livskraft och oförenlighet med liberalismen", men att man för den sakens skull 

ändå inte bör söka samarbete med islamiska aktivister. Detta dels då det enligt 

Atland skulle undergräva bägge rörelsernas legitimitet hos respektive målgrupp, 

men framför allt då islam och nordisk etnocentrism sägs vara oförenliga 

storheter.87 

Solgurus perspektiv är vidare och tonen mer resonerande, mindre mästrande, 

83 "Liberalismen är det största hotet - intervju med Oskorei", <http://alazerius.wordpress. 
com/2009/03/09/Iiberalismen-ar-det-storsta-hotet-intervju-med-oskorei/>, 29/4 2009 

84 "Liberalismen är det största hotet — intervju med Oskorei", <http://alazerius.wordpress. 
com/2009/03/09/liberalismen-ar-det-storsta-hotet-intervju-med-oskorei/>, 29/4 2009. 
Oskoreis ointresse för "den judiska frågan" har för övrigt också bidragit till att göra honom 
kontroversiell bland mer ortodoxa rasister, användaren "IvanLendl" menar i Flashbacks 
motpoltråd att "Oskorei är juden som alla rörelser måste räkna med att försöka 'fasa ut' på det 
mest diskreta sätt." Se <https://www.flashback.info/showthread.php?t=797652>, 29/4 2009. 

85 Se <https://www.flashback.info/showthread.php?t=867757>, 29/4 2009. 
86 Se <https://www.flashback.info/showthread.php?t=867757>, 29/4 2009; "Mohamed Omar 

intervjuar Oskorei", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = 1274#comment>, 29/4 2009. Oskorei 
karakteriseras i ett inlägg för övrigt som "en framträdande intellektuell identitär som ofta 
hänvisas till som ett språkrör för den identitära strömningen". 

87 "Etniskt medvetna nordbor och islamiska aktivister - en kort kommentar", <http://atland. 
Motpol.nu/?p=250>, 29/4 2009. 
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än hos Atland. Slutsatsen är emellertid snarlik: islams närvaro i Sverige är i första 

hand ett etniskt problem - det är muslimernas i de flesta fall utomeuropeiska 

bakgrund som bekymrar Solguru. Oavsett hur många sympatiska drag det går 

att hitta islam, i islamsk kultur och levnadsregler och oavsett hur idiotiska de 

mest vulgära formerna av islamofobi är kvarstår för Solguru detta faktum: 

Poängen är hur som helst att religionen bara är en del av frågan, och inte en 
särskilt stor del. Den har symbolvärde [—] Men det är inte själva huvudfrågan; 
om de folkgrupper som nu identifierar sig som muslimer vore duktiga sekularister 
med alla amerikanska kanaler på TV:n och en egen träskkultur med frigjorda 
lesbiska som dansade på gatorna, skulle det ÄNDÅ inte göra samexistensen i 
Sverige särskilt mycket lättare. Kultur, tradition, språk och faktiskt helt enkelt 
utseende skulle räcka utmärkt för att spä på de etniska motsättningarna, och ligga 
till fortsatt grund för konflikt.88 

Trots denna ganska talande framställning har Solguru intet ont att säga om 
Oskoreis samtal med Omar, inte minst då det ses som en frisk fläkt "i det 

hjärndöda konsensusklimat svensk debatt ändå är".89 

Utmanad yttrandefrihet 

Att anklaga massmedia för att bedriva politiskt korrekt hyckleri i laddade frågor 

är en taktik motpolskribenterna överlag använder sig av för att misstänkliggöra 

vad man uppfattar som åsiktsetablissemanget och dess vilja att undanhålla 

och förvanska sanningen för folket. Inte minst de massmediala turerna kring 

Mohamed Omar har utnyttjats i detta syfte, även om detta långtifrån är det 

enda exemplet - hos Solguru går detta tema igen frekvent, exempelvis i inlägg 

som "Judenhet och debattklimat" och "Spökarméerna anfaller - Invandrare 

och svenskar i debatten".90 Även för Oskorei är den politiska korrektheten 

och de inskränkningar av yttrandefriheten man menar att denna för med sig 

ett återkommande tema, vilket bland annat åskådliggörs i inlägget "Politisk 

korrekthet som en pest".91 

Bland högerextremister överlag reses ofta krav på yttrandefrihet för 

förintelseförnekare vilka i extremfallet framhålls som sanningssägande offer för 

88 "Ett politiskt-etniskt perspektiv på islam", <http://solguru.Motpol.nu/?p=97>, 29/4 2009. 
89 "Ett politiskt-etniskt perspektiv på islam", <http://solguru.Motpol.nu/?p=97>, 29/4 2009. 
90 "Judenhet och debattklimat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=98>, 29/4 2009 ; "Spökarméerna 

anfaller - Invandrare och svenskar i debatten", <http://solguru.Motpol.nu/?p=10>, 29/4 
2009. 

91 "Politisk korrekthet som en pest", <http://oskorei.Motpol.nu/?p = l446>, 29/4 2009. 
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judisk konspiration — vanligare på Motpol.nu är dock att man i konsekvensens 

namn menar att även misshagliga röster bör få komma till tals, eller åtminstone 

inte bestraffas; som hos Solguru: "Ska det vara olagligt att ha fel och skönmåla 

usla företeelser får vi spärra in halva befolkningen, om det ens räcker."92 Turerna 

kring såväl Mohamed Omar som Mahmoud Ahmadinejad har gjort att frågor 

som dessa aktualiserats även i etablerade massmedia - inte minst genom att 

Omar framträtt i en rad artiklar och intervjuer. I en av dessa deklarerar han sitt 

utträde ur Svenska Pen med argumentet att detta "inte är en organisation som 

värnar yttrandefriheten utan en organisation som värnar vissa värderingar".93 

Tidigare nämnda Carina Rydberg återkom med ytterligare en artikel där 

hon angrep Omars nymornade fanatism. Bland annat ansåg hon att han "borde 

ägna sin tid åt att verka för större förståelse av islam — i stället för tvärtom."94 

Denna formulering kan tyckas illa vald, eftersom den tycks diskvalificera Omars 

muslimska tro - fullt i linje med Oskoreis och andras föreställningar om hur 

feltänkare behandlas. Detta uppmärksammades i ännu en artikel i Aftonbladet, 

av Anders Johansson, där Rydbergs angrepp på Omar relaterades till delegaternas 

uttåg under Ahmadinejads tal: 

När västländerna tågar ut ur konferenssalen i Geneve är logiken densamma: nu 
ska vi ha en dialog om rasism. Så här ska ni säga. Och om ni säger si har vi 
bestämt i förväg att vi går ut. Dis is wått vi in Swiden kål tolerans. Dialåg.95 

Johanssons tolkning är i princip identisk med diverse motpolskribenters och 

även om man kan se debatten mellan Omar och Rydberg som ett bevis för att 

det svenska debattklimatet faktiskt är öppet och fritt innebär Johanssons inlaga 

ett indirekt stöd för motpolskribenternas idé om en demokratisk åsiktsdiktatur 

som inte tillåter oliktänkare utan reflexmässigt avfärdar dessa. 

En problematisk situation 

Medielandskapet i Sverige och stora delar av övriga världen har förändrats i 

grunden genom internets breda genomslag och fortlöpande utveckling. Bloggar, 

92 "Judenhet och debattklimat", <http://solguru.Motpol.nu/?p=98>, 29/4 2009. 
9^ Mohamed Omar, "Nu lämnar jag Svenska Pen", <http://www.aftonbladet.se/kultur/ 

article4983667.ab>, 29/4 2009. 
9^ Carina Rydberg, "'Han framstår som en fullkomlig fanatiker"', <http://www.aftonbladet.se/ 

kultur/article4959206.ab>, 29/4 2009. 
95 Anders Johansson, "Västerländska 'toleransen' är bara hyckleri", <http://www.aftonbladet.se/ 

kultur/article4974878.ab>, 29/4 2009. 
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diskussionsforum, hemsidor och "wikis" utmanar de så kallade gamla mediernas 

(eller i förekommande fall statliga propagandaorganens) ställning, och öppnar 

nya kanaler för nyhetsförmedling, kunskapsspridning och opinionsbildning.96 

Internet är givetvis en problematisk kunskapsbank och att skilja på sanning, 

lögn, desinformation och propaganda är inte alltid enkelt. På sikt - och med 

benäget bistånd av rörelser som Nordiska förbundet och sidor som Metapedia. 

nu, Motpol.nu och andra alternativa intellektuella resurser — riskerar etablerade 

kunskapskällor att drabbas av en förtroendekris, och vetenskapens status 

att undermineras: Den identitära rörelsen gör vad de kan för att visa att all 

kunskapsproduktion är ideologiskt färgad, och att lärande till stor del är en 

fråga om ideologiska val.97 Att Anders Johanssons debattinlägg ovan råkar 

överensstämma med de idéer om åsiktsförtryck som förs fram av den nya 

högern innebär naturligtvis inte med någon som helst automatik att han i övrigt 

sympatiserar med Oskorei, Solguru eller någon av alla de andra bloggare som 

för fram liknande tankar i en rasideologisk kontext. Däremot antyder det en 

eventuell sprickbildning i det demokratiska samhällsbygget där antidemokratiska 

ideologier, varav den identitära är en, kan slå rot. 

Man kan visserligen inte förvänta sig att ett demokratiskt samhälle skall gynna 

krafter som vill dess undergång genom att underlätta exempelvis spridandet av 

antidemokratisk propaganda. Detta är en anledning till varför man på flera håll i 

Europa valt att förbjuda det offentliga bärandet av hakkors och andra symboler, 

liksom även förintelseförnekelse förbjudits. Lagstiftningen kring nazistiska 

symboler och Förintelsen må vara lovvärd, men demokratins ansträngningar 

att försvara sig mot sina fiender och skydda sina medborgare riskerar ändå att 

undergräva dess legitimitet, särskilt om detta sker med metoder som går stick i 

stäv med de ideal man säger sig försvara. 

Ett antal exempel från samtiden på företeelser som ofta användas för att 

påvisa en glidning bort från demokratiska ideal i demokratiska samhällen 

kan lyftas fram här — kriget mot terrorn är ett, delar av fildelningsdebatten ett 

annat. Om kritiken mot, eller farhågorna knutna till, nämnda företeelser sedan 

stämmer eller inte är mindre viktigt — förtroendekapital plockas ändå ut från den 

demokratiska banken och placeras eventuellt hos identitärerna eller något annat 

subversivt element istället. 

Att motpolskribenterna ägnar så mycket möda åt att misskreditera det 

demokratiska samhället och dess kunskaps- och värderingsproducerande 

96 En wiki är, enligt svenska Wikipedia, "en webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna 
själva", oftast är det fråga om uppslagsverk. <http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki>, 29/4 2009. 

97 Jämför Immanuel Wallerstein, The Uncertainties ofKnowledge (Philadelphia 2004). 
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institutioner, framför allt media och universitet, är alltså inte något att höja på 

ögonbrynen åt. Sociologen Immanuel Wallerstein menar att vi värderar vetenskap 

med hjälp av outtalade trovärdighetsskalor som alla underbygger varandra - så 

hålls exempelvis tidskriften Nature i gemen för seriös och trovärdig (trots att de 

flesta av oss inte är förmögna att värdera kvaliteten på det publicerade materialet) 

eftersom vi vet att seriösa och trovärdiga vetenskapare utbildade vid seriösa och 

trovärdiga universitet anser att den är det.98 Dessa trovärdighetsskalor söker 

identitärerna rucka på genom att lyfta fram "egna" experter som ovan nämnda 

Kevin MacDonald, J. Philippe Rushton och till och med Hans F.K. Giinther, 

samt genom alternativa kunskapsbanker som Metapedia. Till detta kommer en 

egen begreppsapparat, ett eget språk varmed tillståndet i världen kan förklaras -

hit hör termer som arkeofuturism, etnomasochism och andra. 

Eventuella påpekanden om undermålighet hos av rörelsen omhuldade 

vetenskapsmän kan avfärdas som uttryck för etablissemangets ovilja att ta till 

sig obekväma sanningar och medvetna svartmålande av misshagliga individer. 

Så kan vetenskap reduceras till tyckande och ideologisk positionering där man 

väljer vilken beskrivning av verkligheten man själv vill skall vara sann — den som 

passar in i ens världsbild. 

Summering 

För motpolskribenterna framstår den etniska gruppen och identifikationen 

med densamma som samhällets fundament. Härav följer att en urholkning av 

den etniskt definierade identiteten och alltför stor sammanblandning av olika 
etniciteter ses som samhällsomstörtande. Denna hållning är oförenlig med 

allomfattande humanism, tvärtom odlar man på Motpol.nu föreställningar om 

skillnader mellan människor, såväl på individ- som på gruppnivå. 

Detta framgår inte minst av Oskoreis texter, där en social skiktning av 

samhället baserad på personlighetstyper förordas: personlighetstypen ger en 

samhällsfunktion som det är upp till individen att uppfylla efter bästa förmåga. 

Samhällssynen är organisk i den meningen att man betraktar den etniska 

gruppen som en enhet och att denna enhets väl prioriteras högre än individens 

frihet att gå sin egen väg: den individuella identiteten bör harmoniera helt och 

fullt med den kollektiva. Identifikationen med den etniska gruppen ses som 

den kraft som gör en sådan samhällsordning möjlig. Grundhållningen är anti-

egalitär: skillnader mellan människor existerar, skall upprätthållas och kanske 

98 Wallerstein (2004), s. 9. 
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även förstärkas. Därför ses exempelvis feminismen som en styggelse - den 

uppfattas som en ideologi som syftar till att sudda ut skillnader mellan könen 

och är därmed identitetsomstörtande. 

Inspiration till idealsamhällets uppbyggnad och till de och till de olika 

grupper och funktioner det skall bestå av hämtas gärna från berättelser om det 

förflutna. Historien, liksom vetenskapen, används uttalat för att ge stöd åt den 

egna världsbilden. Historiska skildringar och vetenskapliga rön tycks också 

värderas utifrån sin förmåga att göra så, vilket antyds av både Oskoreis och 

Atlands högst selektiva val av de historiska och vetenskapliga auktoriteter de 

bygger sin framställning på. 

Vad gäller synen på religiös organisation eller religionens betydelse över huvud 

taget kan här endast den slutsatsen dras att religion i detta sammanhang inte 

främst bör handla om personlig tro — den organiserade religionens institutionella 

betydelse är långt viktigare. 

Man anlägger ett fågelperspektiv på andlighet, vilken värderas utifrån 

hur den kan fungera till fromma för den etniska gruppen, samt hur den kan 

fungera identitetsstärkande, reglerande, normgivande etc. Religionen har liksom 

individen en funktion och den är framför allt att slå vakt om värden man anser 

gynna den etniska gruppen. Detta syns tydligast i Atlands texter. 

Dagens samhälle bedöms vara ganska långt från det ideala, vilket motiverar 

den politiska kampen. Detta är en kamp som i dagsläget förs med pennan 

snarare än svärdet, likväl tycks man bekänna sig till föregivet klassiska krigarideal. 

Strategin är metapolitisk vilket innebär ett långsiktigt arbete som syftar till att i 

grunden förändra attityder och förhållningssätt. Av grundläggande betydelse är 

att bereda plats för sina tankar i det offentliga samtalet, vilket man idag anser 

sig utestängd från då de identitära idéerna faller utanför den så kallade politiska 

korrekthetens ramar. Att angripa och på sikt bryta ned detta ramverk som 

man menar begränsar människors tänkande är således av hög prioritet. Detta 

arbetssätt tydliggörs genom den mediala uppståndelsen kring Mohamed Omar 

och motpolskribenternas utnyttjande av denna. 

Identitärernas vilja att skapa en höger som, med Alain de Benoists ord, 

"tillbakavisar extremerna och ensidigheterna av det ena eller det andra slaget", 

innebär att en del ytterligheter filats bort — redan det att ersätta ras med etnisk 

identitet får ses som ett steg i denna riktning." Den identitära rörelsens etnos tycks 

också något rymligare än bokstavstroende nationalsocialisters rasgemenskap - så 

kan Oskorei betrakta adopterade som etniska svenskar och Solguru raljera över 

99 Citerat ur Karlsson och Ruth (1999), s. 376. 
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avelslaboratorier och vikingaprofessorer. Denna, relativt sett, mindre dogmatiska 

hållning i "rasfrågan" har mycket riktigt kritiserats häftigt från nynazistiskt 

håll.100 För en utomstående ter sig dock skillnaderna mellan nationalsocialister 

och identitärer i denna fråga relativt små: även identitärerna förutsätter någon 

form av biologisk grund för den etniska gruppens sammansättning och delar 

uppfattningen att idealsamhället måste vara, i stort sett, etniskt homogent. 

100 Se exempelvis "Vad är 'felet' med identitärerna?", < https://www.flashback.info/showthread. 

php?t=691294>, 18/9 2009. 
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