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Inledning 

"Jag vill nämna våra kvinnor, som i det tysta åstadkommit något otroligt; alltifrån 

den vägledning de visat våra manliga och kvinnliga kamrater, som aktivt befunnit 

sig ute i valkampen, till att de tvättat deras kläder."1 Med dessa ord tackade 

Udo Pastors, NPD:s förstekandidat i Mecklenburg-Vorpommern, sina kvinnliga 

meningsfränder efter det framgångsrika delstatsvalet i september 2006. Citatet 

återspeglar en förhärskande kliché: högerextrema kvinnor är tillbakadragna och 

tillgivna, inriktade på omsorg - och finns alltid osynliga vid sina mäns sida i den 

politiska kampen. Men i själva verket har kvinnans roll på den högra ytterkanten 

förändrats. "Som i resten av samhället hittar vi numer alla sorters förebilder, 

från det lilla hemmets härd till karriärkvinnan", säger samhällsvetaren Michaela 

Köttig, som forskar om högerextrema kvinnors livsval. Många kvinnor på den 

yttersta högerkanten ser också själva sina roller på ett annat sätt. "Fränkische 

Aktionsfront" eftersträvar exempelvis en "modern, anständig, revolutionär, 

självmedveten, nationell, tysk kvinna".2 

Men man hittar knappast några spår av denna förändring i den högerextrema 

ideologin - i regel förs där en kvinnobild fram, som orienterar sig mot den 

nationalsocialistiska, icke yrkesverksamma modern som ideal, kvinnan 

som håller äktenskapet högt och uppfostrar sina barn till "goda tyskar". 

1 Citerat i Andrea Röpke: "Wichtig fur den Stimmenfang? Oder nur zum Wäschewaschen? 
Rechte Frauen in der Männerwelt der NPD", i Internetseite der Bundeszentrale fur politische 
Bildung <www.bpb.de/themen/IBRVIE.html>, 30/1 2008. 

2 Kirsten Döhring och Renate Feldmann, "Akteurinnen und Organisationen. Die Involviertheit 
von Frauen in der extremen Rechten", i Antifaschistisches Frauennetzwerk, Forschungsnetzwerk 
Frauen und Rechtsextremismus (red.): Braune Schwestern?Feministische Analysen zu Frauen in 
der extremen Rechten (Miinster 2005), s. 23. 
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Denna världsbild företräds i allmänhet också av den enda icke partibundna 

nationalistiska kvinnoorganisation som arbetar över hela Tyskland, nämligen 

Gemeinschaft deutscher Frauen (GDF).3 Men på den vardagliga nivån vållar denna 

bakåtsträvande kvinnobild problem, eftersom inte ens nynazistiska kvinnor kan 

undvika den allmänna samhällsutvecklingen. 

I detta arbete vill jag använda GDF som exempel för att se vilka strategier som 

högerextremistiska kvinnor använder på internet, när de skall lösa konflikten 

mellan den kvinnobilden som förmedlas och den vardag de själva möter. Hur 

argumenterar de gentemot varandra i virtuella diskussionsfora? Vilken linje 

företräder egentligen GDF utåt i den här frågan? Och hur stora möjligheter till 

framgång har GDF med sin officiella kommunikationsstrategi? 

I artikelns första del handlar det om kvinnor på den högerextrema "scenen", 

i allmänhet. Hur stor del av denna scen utgör de? Vilken funktion har de och 

hur ser deras konkreta uppgifter ut? I anslutning till detta diskuterar jag internets 

betydelse för nationella grupperingar. 

I nästa avsnitt presenteras Gemeinschaft deutscher Frauen - hur och när 

uppstod gruppen och vilka är det egentligen som döljer sig bakom detta namn? 

I det följande kommer jag ingående att analysera gruppens hemsida. Hur är 

den uppbyggd? Vad har den för innehåll och vem riktar det sig till? Jag kommer 

att ägna särskild uppmärksamhet åt hur hemsidans ägare presenterar sig. Det 

skulle överskrida detta arbetes ramar att försöka förstå varje enskilt element av 

hemsidan — därför kommer jag bara översiktligt att beröra övriga delar av den. 

Slutligen kommer jag att närmare undersöka språkanvändningen på hemsidan — 

vad säger det om organisationens värderingar? 

I en ytterligare del kommer det att handla om den konkreta kvinnobild som 

förmedlas. Vilka positioner propagerar GDF för när det gäller förhållandet till 

partnern, till moderskapet och förvärvsarbetet? I anslutning till detta kommer 

dessa positioner att jämföras med de argumentationsstrategier, som används 

i de så kallade "mödraforumen" på GDF:s hemsida. Här utbyter användarna 

virtuellt vardagserfarenheter, och diskuterar de konflikter som uppstår i sprickan 

mellan ideologi och vardag. Där finns till exempel diskussioner om frågor som 

"Låter ni era barn ha jeans på sig?" eller "Hur ser ni på prenatala diagnoser?" 

Sedan mitten av nittiotalet finns ett ökande antal publikationer om "kvinnor 

inom extremhögern". Tidigare spelade könsaspekten så gott som ingen roll i 

forskning om högerextremism. Sedan maj 2000 finns forskarnätverket "Kvinnor 

och högerextremism", där kvinnliga statsvetare, historiker, sociologer och 

3 Andrea Röpke och André Aden: "Ohne Frauen geht nichts mehr", i Internetseite der Tagesschau; 
<http://www.tagesthemen.de/inland/meldung6l758.html>, 2. teil, 30/1 2008. 
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pedagoger slagit sig samman för att föra den vetenskapliga diskussionen framåt. 

Trots detta har ännu bara ett begränsat antal undersökningar och arbeten 

publicerats - nästan inget som berör temat "högerextrema kvinnor och internet". 

Däremot har intresset för högerextrema kvinnor ökat inom media. 

Den högerextrema scenen 

Fakta om kvinnor på den högerextrema scenen 

Man vet inte riktigt hur många tyska kvinnor som hyser högerextrema 

övertygelser. Den tyska säkerhetspolisen — Verfassungsschutz— rapporterar om 

medlemsutvecklingen inom den tyska extremhögern, men det är samtidigt den 
enda officiella publikation som inte specifikt nämner andelen kvinnor i sina 

rapporter.4 Därutöver finns bara ett fåtal vetenskapligt framtagna siffror om 
kvinnors deltagande på den högerextrema scenen. För det mesta handlar det om 

uppskattningar, som delvis starkt avviker från varandra. 

Till exempel hävdar pedagogen Renate Feldmann i en intervju i Spiegel 

Online att "en tredjedel av medlemmarna", i högerextrema "organisationer 

och smågrupper är kvinnor".5 Enligt Die Tageszeitung uppskattar emellertid 

säkerhetspolisen andelen kvinnor i dessa grupper till omkring tio procent.61 en 

del regioner ligger andelen emellertid också enligt myndigheternas uppskattning 

betydligt högre: omkring tjugo procent i Niedersachsen, i Thiiringen ända upp 

till 30 procent.7 

Renate Bitzan sammanfattar läget som följer: "Om de data och uppskattningar 

som föreligger vägs samman får man följande uppgifter om kvinnornas andel i de 

högerextrema grupperna: från upp till 'tio procent' via 'tjugo procent' till mellan 

'en fjärdedel och en tredjedel'."8 Tidskriften Die Zeit kom 2002 till följande 

slutsats: "Om man sammanställer uppskattningar från olika källor, hamnar man 

på åtminstone 1500 högerextrema kvinnor över hela förbundsrepubliken."9 

Men potentialen är sannolikt betydligt högre. En enkät från Emnid-institutet 

visade i augusti 2007 att 14 procent av alla kvinnor kunde tänka sig att rösta på 

4 Bundesamt fiir Verfassungsschutz: Verfassungsschutzbericht 2006 (Berlin 2007). 
5 Carola Padtberg, So werden Mädchen zu Nazi-Bräuten, i Spiegel Online, <www.spiegel.de/ 

schulspiegel/0,1518,460455,00.html>, 30/1 2008. 
6 Andreas Speit, "Frauen in der rechten Szene", i Die Tageszeitung, 9/1 2006. 
7 Andrea Röpke och Andreas Speit, Braune Kameradschaften. Die militanten Neonazis im 

Schatten der NPD (Berlin 2005), s. 88. 
8 Renate Bitzan, Selbstbilder rechter Frauen. Zwischen Antisexismus und völkischem Denken 

(Tiibingen 2000), s. 28. 
9 Toralf Staud, Mädel, deutsch und rein, i Die Zeit 41 (2002). 
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ett parti till höger om CDU.10 Fortfarande är det huvudsakligen män som röstar 

på högerextrema partier; enligt olika undersökningar är omkring två tredjedelar 

av partianhängarna män och en tredjedel kvinnor.11 På en punkt är experterna 

emellertid eniga: Sedan åtskilliga år ökar andelen kvinnor kontinuerligt på den 

högerextrema scenen. Det finns omkring tjugo kvinnoorganisationer utanför 

partierna - med undantag för GDF arbetar samtliga regionalt - och till dessa 

kommer också partiernas kvinnoorganisationer.12 

Men även om de första kvinnorna nu offensivt gör anspråk på ledarpositioner 

inom de högerextrema grupperna, är det på intet sätt någon regel. För det 

mesta finns de på undanskymda positioner. De ser till att partiorganisationer 

eller konserter för vitmaktmusik kan fungera, de planerar fester för barnen, 

understödjer männen vid demonstrationer, engagerar sig inom "Bruna korset", 

en nationell sjukvårdsorganisation, eller hjälper fängslade kamrater inom 

Hilfsgemeinschaft fur nationale Gefangene (HNG). "Eftersom de verkar 

obemärkt, och alltså skenbart framstår som ofarliga, kan de hyra lokaler [...], ta 

kontakter per telefon, öppna konton och skaffa postboxar, köpa högerextrema 

varor hos eBay eller stå som ansvariga för demonstrationer", förklarar Feldmann.13 

Bitzan beskriver kvinnornas funktion enligt följande: "[...] begreppet 

medhjälpare passar, när det handlar om att medverka till den egna undertryckta 

positionen, medbrottsling, när det handlar om kvinnor som aktivt deltar i av 

män organiserade utsugningsförhållanden mot tredje part, och förövare, när det 

handlar om gärningar som utövas oavsett mäns intresse och utan påtryckningar 

från män".14 

Att andelen kvinnor för närvarande ökar är ingen tillfällighet - tvärtom visas 

det på en förändrad strategi från de högerextrema ledarkretsarnas sida. Under 

lång tid var den allmänna bilden av anhängarna att de skulle vara korkade och 

renrakade. Den nya strategin ser annorlunda ut och i den spelar kvinnorna en 

avgörande roll. Klaus Beier, pressansvarig hos det högerextrema partiet NPD, 

sammanfattade i en intervju med Siiddeutsche Zeitung taktiken på följande sätt: 

"För det första, kampen om gatan, där man inte skall tänka på att vi marscherar 

med kängorna i vädret [hauruck]. Dit hör informationsbord eller tal under 

festerna. Det gränsar i sin tur till, för det andra, kampen om huvudena. Man 

når ut till fler nya människor, rör sig i föreningar i folkets mitt, men inte för att 

10 Staud (2007). 
11 Döhring och Feldmann (2005), s. 18. 
12 Maren Jiitz och Ella Schlenz, "Frauen in der rechten Szene werden unterschätzt. Michaela 

Köttig im Gespräch", i Rostocker Zeitung 22/10 2007. 
13 Padtberg (2008). 
14 Bitzan (2000), s. 78. 
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infiltrera föreningarna. [...] Det handlar om närvaro. Att vara där. Så snart folk 

märker att man kan ta ett glas med den eller de där, kastar de inte längre ut en 

för att man är med i NPD. Just det är den punkt när kampen om parlamenten 

kan börja, pelare tre."15 

Med en större andel kvinnor nås också ett ytterligare syfte, enligt sociologen 

Köttig: "När scenen blir attraktivare för kvinnor, stabiliseras den. Männen kan 

hitta en flickvän inom gruppen och gifta sig." Hittills hade de högerextrema 

männen ofta dragit sig tillbaka från scenen, när de inlett ett förhållande. Nu 

var det inte längre nödvändigt: livsavsnittet blir ett livsprojekt."16 Även barnen 

växer på ett helt självklart sätt upp med sina föräldrars övertygelser - och därmed 

omedelbart in i den högerextrema rörelsen. 

Internets betydelse för den högerextrema scenen 

"Det är billigt, snabbt och rent. Vi älskar det".17 Med dessa ord sammanfattade 

webmastern för förintelseförnekaren Ernst Ziindels hemsida redan 1996 internets 

fördelar för den extrema högern. Sedan dess har scenen utvecklat användningen 

av World Wide Web intill perfektion. Kameradschaften informerar på sina sidor 

om demonstrationer och kontaktmöjligheter, högerextrema band gör reklam 

för sin rasistiska musik, postorderförsäljare säljer högerextrema artiklar över 

nätet, NPD sprider propagandaskrifter och rekryterar unga, i nätforum utbyter 

"nationella mödrar" erfarenheter om uppfostran, då och då dyker "nationella 

arbetsbörser" och flörtportaler för "kvinnliga och manliga kamrater" upp. I 

korthet: På detta fält saknas nästan inte något. 

Utvecklingen inleddes på nittiotalet. Då lanserades en av de första 

professionella högerextrema internetsidorna på World Wide Web, den 

amerikanske nynazisten Don Blacks "Stormfront"-sida.18 Sedan 1980 hade han 

lett den rasistiska organisationen Ku Klux Klan. Black fängslades 1951 och 

dömdes kort därefter till ett treårigt fängelsestraff, sedan han med våld försökt 

15 Birk Meinhardt, "Die ganz harten Weichspiilerinnen. Weiblich, smart und extrem", i 
Suddeutsche Zeitung, 30/6 2006. 

16 Cosima Schmitt, "Von Nazi-Emanzen und rechten Karriere-Frauen", i Die Tageszeitung, 14/9 
2006. 

17 Thomas Pfeiffer, "'Das Internet ist billig, schnell und sauber. Wir lieben es'. Rechtsextremisten 
entdecken den Computer", i Claudia Cippitelli och Axel Schanebeck (red.), Die neuen 
Verfiihrer?Rechtspopulismus undRechtsextremismus in den Medien (Miinchen 2006), s. 227. 

18 Martin Dietzsch och Anton Maegerle, "Rechtsextreme deutsche Homepages", i Stiftung 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (red.): Das Netz des Hasses. 
Rassistische, rechtsextreme und neonazistiscbe Propaganda im Internet (Wien 1997), s. 51. 
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ta makten på den karibiska ön Dominica, för att skapa en stat enbart för vita.19 

NPD skapade som den första högerextrema tyska gruppen en egen hemsida 

i mars 1996. Den sidan, "Uppbrottet", skapad av ortsgruppen i Augsburg, 

innehöll några propagandatexter och kontaktadresser.20 

De högerextrema sidornas adresser ändrades relativt ofta på nittiotalet - detta 

fenomen förekommer fortfarande. Orsaken är att några leverantörer stänger 

av sådana hemsidor, så snart de får veta vad de innehåller. För att undvika 

detta problem, trädde NPD 1997 för första gången själva in som leverantörer 

och grundade Deutsche Netzwerk.21 Senare etablerade sig också enskilda 

högerextremister som professionella online-leverantörer. Till dessa hör Jens 

Siefert från Hamburg, vars företag "Netzpunkt Internet-Service" under lång 

tid hyst högerextrema nätsidor.22 Sieferts företag ägs nu av Ronald Haser, en av 

grundarna av vitmaktbandet Nordwind.23 

Under tiden har antalet högerextrema internetsidor mångdubblats. I slutet av 

2006 räknade de ansvariga vid de olika delarna av j ugendschutz.net till sammanlagt 

1218 sidor av olika slag.24 Sidorna utformas numer betydligt mer professionellt 

och de senaste tekniska möjligheterna används frekvent. Enligt utvärderingen 

hade i slutet 2006 130 sidor integrerat multimediainnehåll — sidorna innehåller 

musik, Flash-animationer och/eller videofilmer. På 171 sidor fanns gästbok, 84 

sidor bjöd in till tankeutbyte på nynazistiska diskussionsforum.25 Att döma av 

den dramatiskt stigande användningen av videoformat under 2007 kan man 

utgå ifrån att denna trend kommer att förstärkas framöver. 

Ett tydligt belägg för denna tes är nynazisternas användning av 

videobytesbörsen Youtube. Plattformen erbjuder högerextremisterna bland annat 

fördelen, att den inte ligger under det tyska utan under USA:s rättssystem.26 

Författningen i USA garanterar en vidare yttrandefrihet än de tyska lagarna — 

och leverantörerna följer den. Egentligen lyder internetbidrag som kan nås i 

Tyskland under samma rättsliga bestämmelser som alla andra medier, men det är 

svårt att ingripa om de ligger på servrar som inte befinner sig i Tyskland. 

19 Pfeiffer (2006), s. 215. 
20 Pfeiffer (2006), s. 216. 
21 Pfeiffer (2006), s. 217. 
22 Pfeiffer (2006), s. 217. 
23 Se Impressum, <http://www.netzpunkt.net/>, 30/1 2008. 
24 Jugendschutz.net grundades 1997 av ungdomsministrarna i Tysklands delstater, för att granska 

internetsidor som var relevanta enligt bestämmelserna för skydd av ungdomar. 
Se http://www.jugendschutz.net/pdf/re_kurzbericht_06.pdf, 30/1 2008. 

26 Dominik Schenkel, "Neonazis auf YouTube. Rechtsextreme Selbstdarstellung im Weltnetz", 
i Internetseite der Bundeszentrale fiir politische Bildung, <www.bpb.de/themen/NOSAXQ. 
html>, 30/1 2008. 
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På Youtube finns alla slags nynazistisk propaganda. Intresserade kan se 

på historiska filmavsnitt, där andra världskrigets tyska soldater glorifieras. 

Högerextrema partier vet värdet av Youtube för att göra reklam för sin egen 

sak. Så kan de nå den målgrupp som de är särskilt intresserade av. Där finns 

upptagningar från Kameradschaft-kvällar, demonstrationer och vit makt

konserter. 

Som jag ser det är det mest bekymmersamma hur Youtube används för att 

komma åt politiska motståndare. Till exempel finns det ett avsnitt om journalisten 

Andrea Röpke, som sedan många år kritiskt rapporterat om den högerextrema 

scenen. Först ser man bilder av henne, sedan visas nedvärderande texter, och i 

anslutning till det avslöjas hennes fullständiga adress, samt filmbilder av huset 

där hon bor och det närmaste grannskapet.27 Till följd av detta hotades Röpke av 

nynazister i sitt hem.28 Videon togs bort av Youtube — men dök sedan snart åter 

upp under lätt ändrad titel. 

Gemeinschaft deutscher Frauen 

Under lång tid spelade egna organisationer för högerextrema kvinnor en rätt 

underordnad roll. Detta förändrades dock i början av nittiotalet med grundandet 

av Skingirl-Freundeskreises Deutschland (SFD). För första gången organiserade 

sig högerextrema kvinnor helt självständigt och på eget initiativ.29 Under de 

följande åren skulle fler högerextrema organisationer skapas för kvinnor — till 

skillnad från SFD blev de dock inte långvariga. SFD existerade i nästan tio år 

och upplöste sig själv år 2000. 

SFDs viktigaste mål var mindre att ta initiativ till politiska aktioner än att 

ge kvinnor en känsla av gemenskap, organisera dem under särskilda teman och 

politisera dem.30 Antalet medlemmar är inte känt, men uppskattas till mellan 

20 och 40.31 Gemeinschaft deutscher Frauen kan anses vara en efterträdare till 

SFD.32 Som redan nämnts, är det den enda högerextrema kvinnoorganisation, 

som står utanför partierna och samtidigt arbetar över hela Tyskland. Även 

27 Dominik Schenkel, "Neonazis auf YouTube. Rechtsextreme Selbstdarstellung im Weltnetz", 
i Internetseite der Bundeszentrale fur politische Bildung, <www.bpb.de/themen/NOSAXQ. 
html>, 30/1 2008. 

28 Andreas Speit, "Angriff auf Medienvertreter", i Die Tageszeitung, 23/1 2007. 
^ Kerstin Hamann, Frauen im rechtsextremen Spektrum. Analysen und Prävention (Frankfurt am 

Main 2002), s. 47. 
30 Döhring och Feldmann (2005), s. 19. 
31 Hamann (2002). 
32 Döhring och Feldmann (2005), s. 20. 

161 



Ring nationaler Frauen (RNF) arbetar över hela Tyskland, men det är NPD:s 

kvinnoorganisation. Emellertid är dubbelt medlemskap snarare regel än 

undantag.33 

Om man betraktar GDF:s hemsida, verkar det alltså, liksom för SFD, 

i första hand handla om att skapa en gemenskapskänsla.34 Äktenskap, kultur 

och barnuppfostran är centrala teman, hela tiden förknippade med etnisk, eller 

völkisch, särart.35 Kvinnans roll som moder och uppfostrare får därmed en 

särskild position. Politiska teman kommer uppenbarligen i andra hand, även 

om de också förekommer i enstaka fall. Detta visar sig också tydligt i hur GDF 

beskriver sig själva. Då låter det som följer: "Vi, alltså de tjejer [Mädel], kvinnor 

och mödrar, som aktivt tar del i, gestaltar och upplever en nationell gemenskap. 

Vi vill gemensamt utveckla och förmedla gamla värden och gammalt vetande 

[...] Vi lever kamratskap. Vi utvidgar vårt vetande om det tyska äktenskapet 

[...], om barnuppfostran, holistisk livsföring, politik och mycket mer. Vi vet hur 

viktig kvinnans ställning är för vårt folks öde. Vi lär av det förgångna, lever i nuet 

och gestaltar framtiden för vårt Tyskland. Vi talar inte bara, utan handlar. [...] 

Vi väntar oss disciplin, ärlighet, öppenhet, aktiv medverkan, kamratskap och en 

nationell inställning av våra kvinnor."36 

En central figur i GDF är Michala Zankert, som är den som står för hemsidans 

abonnemang.37 Hon är även ansvarig för Nationalen Sanitätsdienst (NSD) - en 

högerextrem organisation av läkare, sjukvårdspersonal och andra medicinska 

yrkesgrupper. NSD övertar enligt egen uppgift den "medicinska första hjälpen" 

bland annat vid demonstrationer - "vilket är nödvändigt, eftersom det allt oftare 

förekommer övergrepp från vänsterkaoters sida".38 

33 Gabi Elverich, "Rechtsextrem orientierte Frauen und Mädchen - eine besondere Zielgruppe?", 
i Internetseite der Bundeszentrale fur politische Bildung, <www.bpb.de/themen/A8QXFY. 
html>, 30/1 2008. 

34 Se <www.g-d-f.de> 30/1 2008. I resten av artikeln kommer jag att uppehålla mig vid den 
här hemsidan i stor utsträckning. Den är emellertid konstruerad på det viset, att inga länkar 
vidare syns i adressfältet, källan är alltså hela tiden www.g-d-f.de. Därför avstår jag ibland från 
hänvisningar. Alla citat redovisas som i original. 

35 Begreppet völkisch, ordagrannt översatt folkligt, syftar i tyskan tillbaka på romantiska 
föreställningar och motståndsrörelsen mot fransmännen under napoleonkrigen. Under första 
halvan av nittonhundratalet förenade de folkliga rörelserna vurm för natur, hembygd och 
konservativa värden med antisemitiska och antidemokratiska föreställningar, och begreppet 
förknippas med underlaget för det nazistiska maktövertagandet. I det här sammanhanget får 
det anses syfta på nationalistiskt förhärligande av det tyska folket (övers. anm.). 

36 Jmfr <www.g-d-f.de>, 30/1 2008. 
37 Jmfr <www.denic.de> 20/1 2008. Denic är det centrala registret över alla .de-domäner. Här kan 

varje internetanvändare se efter vem som står för varje hemsida. GDFs hemsida registrerades 
12/1 2007-

38 Jmfr <www.nationaler-sanitaetsdienst.de>, 30/1 2008. 
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Ansvarig för innehållet är enligt hemsidan Stella Hähnel, född Palau. Hon är 

känd i högerextrema kretsar. Bland annat sitter hon i styrelsen för Ring nationaler 

Frauen och fungerar där som presskontakt.39 Hon är också styrelsemedlem i 

NPD.40 Hon är gift med NPD-funktionären och "nationelle trubaduren" Jörg 

Hähnel, som även är far till hennes två barn. 

Antalet medlemmar i GDF är oklart. Några av de sju regionala grupperna 

informerar emellertid om sin storlek på sina hemsidor. Enligt dessa uppgifter har 

Region Nord (Schlesvig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg och Niedersachsen) 

elva aktiva kvinnor, regionalgruppen Sachsen, Sachsen-Anhalt och Thiiringen 

meddelar "fyra medlemmar och fyra intresserade". Det finns ingen information 

om regionalgruppen Siid-West (Rheinland-Pfalz, Baden-Wiirttemberg, 

Saarland, Hessen), Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern 

eller Niedersachsen-Nordrein-Westfalen. Beskrivningarna av de gemensamma 

aktiviteterna från exempelvis Nordrein-Westfalen och Bayern låter emellertid 

ana, att Region Nord med sina elva medlemmar förmodligen är den största 

gruppen. Om så är fallet verkar ett sammanlagt medlemstal på mellan 25 och 50 

personer realistiskt.41 

GDF:s hemsida 

Allmänt 

Halvproffsig, gammalmodig, omfattande — med dessa tre ledord kan man 

beskriva GDF:s hemsida. Man kan utan tvekan anta att den förmodligen sköts 

hemifrån någons skrivbord med ett standardprogram. Mycket talar för att ingen 

ägnar sig åt sidan på heltid eller professionellt. En sak som talar för denna 

tolkning är bristen på uppdatering. Man kan omedelbart på startsidan se när 

någon senast arbetade med sidan — vilket talar för att den som har hand om 

den har ambitionen att ständigt hålla sidan aktuell. Det lyckas dock inte alltid: 

i mitten av januari finns det fortfarande en bild av en julgran på hemsidan, och 

därunder upplysningen, att den senaste ändringen gjorts 26 december.42 Bara 

ett fåtal rubriker på hemsidan verkar uppdateras ofta, och inte heller i dessa 

39 Jmfr <http://www.ring-nationaler-frauen.de/>, 30/1 2008. 
40 Jmfr <http://www.npd.de/index.php?sek=0&pfad_id=l4&seite_id=16&vid=1020.html>, 

30/1 2008. 
41 Till exempel: "Dagens värdinna sörjer för middagen (Region Niedersachsen/NRW) eller 

"våra regionträffar sker [...] oftast i en kamrats privata utrymmen" (Region Sud-West), jämför 
www.g-d-f.de, 8/1 2008. 

42 Se <www.g-d-f.de>, 8/1 2008. 
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fall handlar det om dagliga uppdateringar. Till exempel finns det bara en notis 

under rubriken "Demo-Termine": information om en demonstration i Berlin, 

som redan hållits.43 

Intresserade erbjuds dock en stor mängd information: det finns utläggningar 

om olika teoretiska eller vardagliga problem, berättelser om gemensamma 

utflykter och aktiviteter, utredningar om äktenskapet, sångtexter och mycket 

mer - mycket av innehållet är emellertid svårt att hitta och sidan är som helhet 

tämligen svåröverskådlig. Till exempel är de enskilda översiktssidorna ofta mer 

än tio bildskärmssidor långa. Betraktaren har alltså ingen chans att med en snabb 

blick se vad som väntar, utan måste först scrolla genom hela sidan. Till detta 

kommer att olika fonter och fontstorlekar används, vilket gör att bilden inte blir 

enhetlig. 

Multimediaelement söker användaren förgäves. Det finns inga videofilmer, 

ljudspår eller animationer. Även interaktiva element spelar en underordnad 

roll. Inom det fältet finns först en gästbok, där besökare kan lämna 

hälsningsmeddelanden eller kritik av sidan. Dessutom finns det två virtuella 

diskussionsfora: ett allmänt och ett speciellt för mödrar. GDF erbjuder också en 

regelbunden chat, där medlemmar svarar intresserade på frågor. 

Den målgrupp GDF riktar sig till med sin hemsida, verkar i första hand 

vara de egna medlemmarna. Det finns dock även en särskild del av hemsidan 

som riktar sig enbart till medlemmar — men den delen är lösenordsskyddad och 

följaktligen inte tillgänglig för "normala" användare. Det verkar troligt, att den 

på ett iögonfallande sätt placerade länken till det interna området skall väcka 

nyfikenhet och att hemsidans skapare på detta sätt vill öka intresset för att gå 
med i gemenskapen. 

Den viktigaste målgruppen för hemsidan består dock uppenbarligen av både 

medlemmar och sympatisörer. Man kan också utgå från, att GDF-kvinnorna är 

medvetna om att även helt utomstående, journalister och politiska motståndare 

läser sidan — detta blir tydligt i vissa av diskussionsbidragen.44 

43 Se <www.g-d-f.de>, 8/1 2008. 
44 Till exempel beskyller "Helfhild", i en diskussion om ARD-programmet Brudskolan 

"Fredegunda" för att egentligen höra till de politiska motståndarna och bara vilja fråga ut "de 
nationella mödrarna": "Din frågvishet börjar påminna om 'Andrea Rötke-inkvisitionen.' På så 
vis, att man kan väl se vad man kan få ut ur kvinnorna." [Anmärkningen syftar på den tyska 
journalisten Andrea Röpke, (övers, anm) 
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Sidans uppbyggnad, mål och innehåll 

"Om oss" 

Presentationsdelen av GDF:s internetsida är mycket omfångsrik. Den börjar 

med att presentera regionalgrupperna. Användarna kan klicka på en interaktiv 

karta och se vilka GDF-grupper som är aktiva och hur deras lokala aktiviteter 

ser ut. I anslutning till det följer en utredning om hur GDF uppfattar sig 

själva.45 Här blir det tydligt, att medlemmarna inte bara skall ansluta sig till 

en regionalgrupp utan också till en arbetsgrupp. De grupper som erbjuds är 

"Äktenskap och kultur", "Natur och hembygd", "Vandringsvänner" samt "Mor 

och barn". Man lägger märke till att de enda möjligheterna till kontakt är en 

e-postadress och en postbox. Det finns inget telefonnummer, och inte heller 

någon kontaktperson. Istället förklaras det, att "en av våra kvinnor, som kommer 

att vägleda dig" kommer att ta kontakt inom två veckor. 

I anslutning till detta följer två ytterligare texter, som - i vid mening -

också behandlar hur GDF ser på sig själva. Först visas gruppens symbol - en 

"treenighetssköld" —, sedan följer en text om gemenskapens betydelse. I nästa 

del blir det mindre teoretiskt: De regelbundna GDF-aktiviteterna presenteras, 

användarna kan beställa sånghäften och tröjor och gruppen gratulerar "vår 

kamrat från Pommern" till hennes första barns födelse. 

Hela det andra avsnittet i "Om oss"-delen förbehålls medlemmar som 

berättar om gemensamma GDF-aktioner. Istället för att presentera de enskilda 

texterna kommer jag i det följande att ta upp saker som sticker ut. I denna del 

behandlas sammanlagt 22 olika långa, med förnamn utmärkta texter. Om man 

översiktligt delar in dem efter innehåll handlar tio av dem om rent politiska 

aktioner, exempelvis demonstrationer. Fem av de aktiviteter som avhandlas 

har ren fritidskaraktär - till dessa hör bland annat pysseltimmar. De övriga 

sju kan kallas blandformer; hit hör exempelvis både föredrag om politiska 

ämnen med anslutande sångkvällar och sällskapsspel. Man förstår av flera av 

texterna att mottagandet av nya kvinnor i GDF följer en särskild ritual. Hur 

denna exakt går till framgår däremot inte. Uppenbarligen sker dock en gång per 

kvartal en överregional träff, och inom dess ramar kan intresserade officiellt bli 

medlemmar. Till exempel framgår av en berättelse om "Höstträffen i Seelow", 

hur "festligt dekorerade grupprum", inramade "inträdesceremonin". I ett bidrag 

om "Sommarträffen i Thiiringen" heter det: 

45 Jämför föregående del. 
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På kvällen upptogs under festliga former några kamrater i GDF. I detta ögonblick 

insåg jag hur intensivt sammanvuxna tjejerna är i detta förbund och hur nära 
varandra de står. Och så flöt åtskilliga tårar av rörelse och glädje. Jag tror att det 
är först när man har upplevt en sådan ceremoni som man verkligen kan förstå, 
att dessa kvinnor gör sitt arbete och sina plikter med och framför allt av hela sitt 
hjärta. 

Det är också intressant att GDF uppenbarligen har goda internationella kontakter. 

Två kvinnor berättar från en resa till Spanien, där de deltog i en demonstration 

med anledning av den tidigare diktatorn Francisco Francos dödsdag. De skrev: 

"Vi [...] mottogs gästvänligt av några medlemmar av Falangen."46 I ett annat 

bidrag handlar det om en demonstration i Lettland, där det bland annat heter: 

"Vi tillbringade en underbar kväll med kamrater från Lettland." 

Det är hela tiden tydligt i texterna, vilken viktig roll det gemenskapsskapande 

elementet spelar vid GDF:s arrangemang. En deltagare utbrister glatt i sin 

rapport efter "sommarträffen i Thiiringen": 

GDF - det var för mig fram till denna tidpunkt en kvinnoorganisation som har 
just begreppet "gemenskap", i sitt namn. Efter denna veckända har jag förstått att 
detta inte bara är ett begrepp för GDF, utan att det verkligen är en gemenskap, 
känner sig som en gemenskap och framför allt lever gemenskapen! 

Från "kunskap" till "kultur" — en översikt över ytterligare begrepp 
på GDFs hemsida. 

En annan omfångsrik del av GDF-sidan ägnas området bildning, så som 

organisationen förstår det begreppet. Under rubriken "vetenskap" finns knappt 

100 texter indelade i underrubrikerna "kvinnlighet", "historia", "politik", 

"miljö", "hälsa och näring", "viktiga personer" och "övrigt". Innehållet varierar 

från "kvinnans självförståelse i vår tid" till "BDM-i öster", "Frankfurtskolan" och 

"pillret - mordvapen eller preventivmedel" till "våra stamfolk" [Bienenvölker] .47 

Inom området "Kultur" hittar användaren folkförhärligande texter kring 

äktenskapstemat. Vid sidan av visor, dikter och bordsramsor presenteras olika 

festdagar, deras historiska bakgrund samt förslag till hur de skall firas. Författarna 

46 Stavning som i original. Falange Espanola var en ultranationalistisk, fascistisk och 
antikommunistisk rörelse, som grundades i Spanien 1933. Det finns fortfarande flera grupper 
och partier med namnet "Falange" som del i namnet, och som tillhör det högerextrema 
spektrat. 

47 Teman "kvinnans roll" kommer att behandlas utförligt nedan. BDM - Bund deutscher Mädel 
— var Hitlerjugends kvinnliga avdelning (övers. anm.). 
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gör omtolkningar av de kristna högtiderna. Till exempel blir julen "das Julfest" 

till solens ära och sinnebild för "årets eviga rytm": "Vid juletid dör [...] solen, 

men inte för att evigt vara död, utan för att återfödas." Påsken blir hos GDF en 

"germansk fest", som "hållit stånd mot [...] förkristnandet". 

Vid sidan av en omfångsrik länklista som visar på andra högerextrema 

internetsidor, området "GDF-Aktiv" med den redan nämnda gästboken, 

chatrum samt de allmänna forumen, finns slutligen en avdelning som 

vänder sig till barn. På "Dvärgsidan" erbjuds den nationella återväxten sagor, 

pysselinstruktioner, bok- och CD-tips — och kanske även en bild på sig själva. I 

"Fotogalleriet" publicerar de ansvariga foton insända av stolta mödrar av "Ansgar 

och hans mammut" eller "Arna när hon spelar sitt instrument". I ett ytterligare 

område finns "Månadens födelsedagsbarn". Särskilt namnen är iögonfallande här 

— flertalet är påfallande gammalmodiga eller påfallande nordiska. Till exempel 

fyller Siegfried nio i januari, Uwe tre, Edgar åtta, Edda tio, Sjard fem, Tjark och 

Leif två.48 Det redan nämnda "Mödraforumet" finns också på "Dvärgsidan". 

Anmärkningar om språkanvändningen 

"Därför får det absolut inte gå så långt, att den egna kulturen faller offer för en 

mindrevärdeskänsla. Det är även en maning till oss, att alltid vara medvetna 

om vårt språk och vår tradition", heter det i en GDF-text över temat "Språkets 

död". Till vardags drar gruppen helt och hållet sina egna slutsatser om detta. 

De är ytterst angelägna om att undvika utländska uttryck på sin hemsida. För 

utomstående verkar denna strävan på många ställen rent grotesk. På så vis blir 

e-mail "e-post", det finns ingen "Linkliste" utan en "Hänvisningslista", Homepage 

heter hos GDF "Världsnätssida" och istället för T-shirts kan medlemmarna köpa 

"T-tröjor". GDF är dock inte ensamma inom den högerextrema scenen om 

denna språkanvändning — det finns många liknande exempel på internetsidor 

som tillhör högerextrema partier eller Kameradschaften. Redan 1996 tog det 

högerextrema Bund fur deutsche Schrift und Sprache sig an temat "Språket på 

Internet" och utvecklade förslag, som emellertid i de flesta fall inte hade någon 

framgång. Till dessa hörde till exempel begreppen Einklink (istället för Login), 

48 I ett av GDF:s mödraforum ber en deltagare om tips på namn (jmfr: <http://forum.mysnip. 
de/read.php?5491,625023#msg-625023>, 30/1 2008. "Claudia" rekommenderar henne 
internetsidan <www.artglaube.de>. Där finns följande uppmaning: "Germanska föräldrar 
måste [...] få rådet att först söka efter ett vackert gammalt germanskt namn i den egna 
familjen." Jämför <http://asatru.de/nordzeit/index.php?option=com_content&task=view&i 
d=302&Itemid=12>, 30/1 2008. 
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Zapfstelle (istället för Terminal) och Weltwaberwebe (istället för World Wide 

Web).49 

Vissa begrepp som till exempel "Kamrat" eller "folkgemenskap" används 

särskilt ofta på GDF-sidan — den som emellertid söker ett tydligt förhärligande 

av nationalsocialismen eller författningsfientliga ställningstaganden, söker 

förgäves. Skaparna av hemsidan är uppenbarligen väl införstådda med hur de 

kan undgå att begå brott, eller att stöta bort potentiella intresserade genom öppet 

människoföraktande ställningstaganden eller för stark radikalitet. Detta gäller 

även för gästboken och forumen. I riktlinjerna får deltagarna veta att "vissa ord 

[...] kan censureras av administratören". Och vidare: "Om ert bidrag innehåller 

censurerade ord av något slag, kommer dessa att ersättas av [...] asterisker."50Tittar 

man igenom bidragen är det dock tydligt, att sidans användare uppenbarligen 

från början håller sig till reglerna - asterisker förekommer knappast. 

Intressant är också valet av pseudonymer - nicks - i forumen. På många 

liknande sidor kommer talkoder påfallande ofta till användning, men detta är 

något som knappast förekommer på GDF:s sida. Kvinnorna väljer övervägande 

nordisk-germanska namn som Birka, Fjordis eller Raunhild. Bara en enda 

användare har valt namnet "Kleines88\ Talet 88 förekommer mycket ofta inom 

den högerextrema scenen och används på flygblad och i läsarbrev. H är alfabetets 

åttonde bokstav, 88 står alltså för "Heil Hitler".51 

Som helhet är det tydligt, att det i många av texterna på GDF:s sida 

finns stavningsfel och grammatiska brister, och särskilt verkar kvinnornas 

aktionsrapporter i "Om oss"-avdelningen oprofessionella, sett ur ett journalistiskt 

perspektiv. De påminner snarare om skoluppsatser på temat "Mitt skönaste 

sommarlovsminne".52 Det kan naturligtvis tänkas att avsikten är att förmedla en 

särskild sorts autenticitet. 

49 Martin Dietzsch och Anton Maegerle, Rechtsextreme deutsche Homepages (Wien 1997), s. 52. 
50 Jmfr <http://www.g-d-f.de/forum/wbb2/misc.php?action=faq3#7>, 30/1 2008. 
51 Friedrich Paul Heller och Anton Maegerle, Die Sprache des Hasses Braune Esoterik, Jan van 

Helsing, Neue Rechte und Rechtsextremismus (Stuttgart 2001). 
Se till exempel bidraget "Mot klätterparken!": "Inträdet var inte särskilt billigt, men vi ville ju 
njuta av dagen och därför bet man i det sura äpplet." Eller om GDF:s höstträff: "Eftersom vi 
ännu inte besökt [Kyffhäuser] var vi naturligtvis mycket spända på var som väntade oss under 
träffen, och vi hade trots att åt väldigt långt med barnen.". Jmfr www.g-d-f.de, 30/1 2008. 
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GDF:s kvinnobild — positioner och 
argumentationsstrategier 

GDF:s historiebild: Kvinnans roll genom århundradena 

GDF:s argumentation bygger i grunden på den hednisk-germanska myten om 

kvinnan som "lika värd, men inte lika". Därför antar man att män karakteriseras 

av offensiv stridslust, bestämd vilja och förståndsmässigt agerande, medan 

kvinnor naturligen är präglade av moderlighet, ett mjukt sinnelag och omsorg.53 

"De finns - de typiskt manliga och typiskt kvinnliga egenskaperna, som vi ärvt 

sedan livets begynnelse [...] De genetiska anlagen kommer helt enkelt alltid att 

vara avgörande. Det är också det bästa, eftersom dessa egenskaper tjänar [...] 

artens fortbestånd."54 Under germanernas tid hade absolut likvärdighet härskat 

mellan män och kvinnor, kvinnan hade varit högt aktad som hemmets och 

barnens beskyddare, och mannens rådgivare. 

Om man följer GDF:s argumentation, kom denna jämvikt under historien 

allt mer att rubbas. Fram till femtiotalet ser gruppen huvudsakligen tre faktorer 

bakom denna utveckling: kristendomen, den tekniska utvecklingen på 1800-

och 1900-talen och "den marxistiska miljöteorin". 

Kristendomen utgår enligt GDF i motsats till germanernas tro huvudsakligen 

från att kvinnan är underlägsen mannen. Detta visar sig redan i att Eva skapas ur 

ett av Adams revben. Kvinnor under den tidiga kristendomen skulle dessutom ha 

varit tvungna att gifta sig vid tolv års ålder, och tvingades då in under mannen. 

Allt detta står i motsats till germanernas övertygelse: Där skulle kvinnorna 

fritt förfoga över sina liv — de valde själva om de skulle gifta sig och med vem. 

"Kristendomen har förändrat den tidigare bilden av kvinnan som självständig, 

rättskaffens, fri, aktad och mannens rådgivare till att vara ofri, nästan rättslös, 

missaktad och i den kristne mannens ögon dum och syndig."55 

Enligt GDF upprepade sig denna utveckling på 1800- och 1900-talen. Tack 

vare framgångar inom forskningen i matematik, kemi och fysik gjordes snabba 

tekniska framsteg under den perioden. "Alla de områden som låg mannen 

närmare, blev allt viktigare. Kvinnliga värden [...] som tålamod, innerlighet, 

53 Jmfr texten: "Våra moderliga kvinnor som den nordiska själens beskyddare". I fortsättningen 
kommer jag att citera olika texter, som alla finns på GDF:s hemsida. Jag anger hela tiden titeln. 
Alla citat är kontrollerade den 30 januari 2008. 

54 Se texten: "Vad är egentligen frigörelse?" 
55 Jämför texten: "Wie hat sich die Stellung der Frau durch kirchlichen Einfluss verändert?" (Hur 

har kvinnans ställning förändrats genom det kyrkliga inflytandet?). 
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intuition, inte minst moderlighet [...] hamnade i bakgrunden".56 Detta har lett 

till att männen förtryckt kvinnorna än mer än tidigare. "Mannen, eller rättare 

sagt många män, ansåg sig vara i sin rätt gentemot kvinnorna, vilket i en del fall 

lett till tyranni i familjen."57 

Den tredje utlösaren av det som enligt GDF försämrade kvinnans ställning 

var slutligen den växande framgången för "den marxistiska miljöteorin", "som 

förnekade de nedärvda egenskaperna och helt enkelt såg all begåvning som 

resultat av barnets omgivning". Redan på 1900-talet hade marxisterna sökt 

hänvisa folket till att mannen och kvinnan skulle vara lika och kunna utöva 

samma yrken. De traditionella strukturerna hade trots detta fram till andra 

världskrigets slut ändå varit så intakta, att teorin inte kunnat etableras på allvar. 

Detta hade förändrats genom det Tredje rikets fall: "Tyskland måste först krossas 

i grunden och utsättas för ständiga skuldbeskyllningar, så att man kunde köra 

ner den ovan nämnda teorin "i truten" på kvinnorna."58 Under de följande 

årtiondena hade "miljöteorin" fått ett allt starkare inflytande, vilket fört med 

sig att "familjemodern och den omsorgsfulla hemmafrun" började "känna sig 

mindervärdig".59 Följden hade blivit att allt fler kvinnor gett sig in i yrkeslivet -

mot sin egentliga natur och på barnens bekostnad. 

Kvinnans roll idag 

Samtidigt är GDF ändå ganska väl medvetna om att denna inställning för med sig 

problem i vardagen. Kvinnors förvärvsarbete är idag så mycket en del av vardagen, 

att inte heller Gemeinschaft deutscher Frauen kan ställa sig vid sidan av den 

utvecklingen — och av det skälet har de utformat en hel argumentationsstrategi. 

Kvinnans verkliga kall är alltså, enligt gruppen, moderskapet och präglandet 

av de efterkommande generationerna, men ekonomin tvingar modern ofta på 

att bekostnad av sina barn förtjäna "de nödvändiga pengarna för livsuppehället 

[...] i familjefrämmande arbete". Därför fordrar GDF införandet av en 

"mödralön", alltså ett reguljärt underhåll för hemmafruar. Denna skall utbetalas 

utan avdrag och vara så hög, att den täcker "de grundläggande livsbetingelserna". 

"Mödralönen ersätter alla försäkringar och sociala avgifter, som hittills dragits 

^ Jämför texten: "Selbstverständnis der Frauen in der heutigen Zeit" (De nutida kvinnornas 
självförståelse). 

57 Jämför texten: "Selbstverständnis der Frauen in der heutigen Zeit" (De nutida kvinnornas 
självförståelse). 

58 Jämför texten: "Selbstverständnis der Frauen in der heutigen Zeit" (De nutida kvinnornas 
självförståelse). 

59 Jämför texten: "Selbstverständnis der Frauen in der heutigen Zeit" (De nutida kvinnornas 
självförståelse). 
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från arbetslönen". Denna mödralön kommer, enligt gruppen, att även sätta fart 

på ekonomin i landet, eftersom kvinnorna kommer att betala för barnens mat 

och kläder.60 

Enligt GDF strävar de flesta kvinnor inte efter en yrkeskarriär, "eftersom de 

väl känner till, att de påfrestningar som då följer inte motsvarar deras väsen". 

Uppenbarligen eftersträvar gruppen ändå att inte stöta bort kvinnor med andra 

livssyner. Det finns utan tvekan kvinnor, som presterar väl i sina yrken, heter det 

på ett annat ställe. "Men varje kvinna, som vill nå sitt drömyrke borde, innan 

hon bestämmer sig för det, också överväga, om hon kan uthärda den dubbla 

belastningen. Ofta kan, i bästa fall, släktingar hjälpa till, särskilt mormödrar. 

Men man skall inte intala varje kvinna att hon måste göra karriär för att bli 

respekterad."61 

Ideologi kontra vardag — diskussionerna i mödraforumet 

I några av de virtuella debatterna blir det tydligt, vilka problem GDFs officiella 

principer för med sig i medlemmarnas vardag. "Det naturliga folkliga livet 

har som slutmål det kraftfulla, kroppsligt och andligt sunda könet", som 

organisationen uttrycker det.62 På ett annat ställe fördöms abort strängt: "Varje 

normalt tänkande människa måste vara klar över att abort är [...] mord."63 

Denna inställning för med sig samvetskonflikter för gravida GDF-kvinnor, vilket 

blir tydligt i diskussionstråden "Fostervattensprov". Ar det OK att genomföra 

undersökningar på ofödda barn? Och om barnet skulle vara funktionshindrat, 

måste - eller får - det då aborteras? I det följande skall argumentationslinjerna 

från några av dessa diskussioner närmare belysas. 

Några av de frågor som intensivt diskuteras i forumet är möjligheterna 

att förena familje- och yrkesarbete. Här finns ett brett spektrum av åsikter; 

diskussionsdeltagarna är bara eniga om att "den huvudsakliga uppfostran" skall 

ske "i familjen", och att det är önskvärt att få många barn, eftersom "vi ju inte 

i vårt land, med det höga antalet utlänningar, har råd med en tillbakagång i 

födelsetalen".64 Dock är det tydligt, att ett icke ringa antal av GDF-medlemmarna 

har en betydligt modernare kvinnobild än den organisation de tillhör.65 "Ingen 

60 Se texten "Mutterlohn" (Moderslön). 
61 Jmfr texten: "Selbstverständnis der Frauen in der heutigen Zeit" (De nutida kvinnornas 

självförståelse). 
62 Se texten "Mutterlohn". 
63 Se texten: "Die Pille — Mordwaffe oder Verhiitungsmittel?". 
^ Se <http://forum.mysnip.de/read.phpP5491,625400,625400#msg-625400>, 30//1 2008. 
65 Jmfr föregående avsnitt. 
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kan bortse från verkligheten skriver till exempel "Birka" och fortsätter: 

"Idag är det så att de flesta kvinnor faktiskt vill arbeta. (Även i nationella kretsar). 

Därför är frågan, hur man skall förena barn och förvärvsarbete." Det är viktigt, 

att "vi också har utbildade kvinnor".66 "XXX" skriver: "Får rätt ofta frågan, vför 

[förkortad i original, övers, anm.] jag måste arbeta fast jag har 3 barn... (bara 

frågan uppfattar jag som ett hån...)". "Melanie" berättar, att hon trots sina tre 

barn "inte för allt i världen" vill ge upp sina studier. "Kan någon vara så snäll och 

tala om för mig vad som talar mot att jag senare börjar arbeta?" Hennes man är 

beredd, att liksom hon, arbeta deltid och det är trots allt "inte illa, om barnen 

en del av tiden tas om hand av sin far." Det diskuteras om deltidsarbetsplatser, 

som gör det möjligt att arbeta hemifrån och om kontor med barnomsorg, dit 

man i nödfall skulle kunna ta med sina barn. Målet måste vara, "att stödja 

kvinnorna och även männen så att de kan komma överens och så att trots detta 

ett 'normalt eller hembaserat familjeliv görs eller förblir möjligt", sammanfattar 

" Wichtelmama" de olika positionerna. Varje enskild kvinna måste faktiskt "finna 

sin väg". 

I det redan nämnda diskussionsforumet om "Fostervattensprov" är bilden 

enhetligare.67 Ingen av kvinnorna förespråkar prenatal diagnostik, istället varnar 

de flesta uttryckligen för faran för missfall. Intressanta är reaktionerna på frågan 

från en kvinna, som uppenbarligen inte är medlem av GDF, men som enligt 

egen uppgift ändå sympatiserar med gruppen. Hon vill veta: "Och vad skulle det 

betyda, om ett av era barn kom till världen [...] med ett mentalt funktionshinder? 

Ni talar hela tiden om arvshygien osv. Skulle denna kvinna stötas ut?" Detta 

förmodande avvisas upprört. "Varför skulle man stötas ut?, frågar till exempel 
"Skadixx". "Vem kan idag egentligen göra något åt miljögifter. Och om en moder 

genom en osund livsstil får ett sjukt barn, då är det i första hand hon som straffas." 

Liknande åsikter finns också i andra bidrag. Helt uppenbart är förmodandet, att 

funktionshindrade barn i första hand är resultat av miljöförstöring, ganska vitt 

utbredd bland kvinnorna i GDF. Ingen av kvinnorna fordrar abortering av sjuka 

foster, enbart "Susanne" menar: "Om ärftliga sjukdomar är kända i familjen, är 

det förnuftiga att helt avstå från efterkommande." 

Den tid, när högerextrema lätt gick att känna igen är som nämnts sedan länge 

förbi. Men fortfarande har klädvalet stor betydelse. Även på GDF:s mödraforum 

diskuteras saken - till exempel anser kvinnorna att bärandet av jeans som 

66 Se för detta och alla följande citat om kvinnors förvärvsarbete <http://forum.mysnip.de/read. 
php?5491,625400,625400#msg-625400>, 30/1 2008. 

67 Se för alla följande citat om fostervattensprov <http://forum.mysnip.de/read.phpP5491,62546 
8,625468#msg-625468>, 30/1 2008. 
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"Världens enhetsuniform" är förkastligt liksom utländska tryck på kläderna.68 

De lägger ändå uppenbart vikt vid att framstå som moderna - exempelvis skriver 

"Fredegunda": "Manchesterjeans är utmärkta [...] jag har jättetjusiga [...] lite 

utställda, snygga pressveck och ganska djup skärning, som ger en god figur." 

Det finns stor enighet bland kvinnorna om att de också låter sina egna barn 

ha jeans, åtminstone så länge de är små. "Problemet finns först när de blir äldre", 

fastslår "Franka". GDF-mödrarna är eniga om att de inte längre kan nå sina 

mål i den här frågan med förbud - istället satsar de på att övertyga. "Om mina 

barn någon gång i ungdomen skulle önska att ha jeans", skriver "Fjordis", "då 

kommer jag i alla fall inte att utfärda meningslösa [...] förbud, jag skulle dock 

påpeka för mina barn, att de i så fall ansluter sig till massan av konsumenter, och 

måste uppge varje anspråk på att kunna utforma sitt individuella yttre." 

Slutsatser 

Vilka strategier använder då GDF:s medlemmar för att hantera konflikten 

mellan den mycket bakåtsträvande "officiella" kvinnobilden och sin egen vardag? 

Hur framgångsrik verkar GDF:s officiella kommunikationsstrategi egentligen 

vara? För att kunna svara på dessa huvudfrågor, måste man jämföra de officiella 
ställningstagandena från GDF med de positioner som intas i forumen. Var finns 

det likheter? Och framför allt: hur skiljer de sig från varandra? 

För det första är det helt klart att GDF bemödar sig om en - i jämförelse 

med andra högerextrema organisationer - städad framtoning. Visserligen finns 

det öppet människoföraktande uppfattningar både på de officiella delarna av 

hemsidan och i forumet, men de har inte någon framträdande position. Den 

som bara är ytligt bekant med GDF kan få det - falska - intrycket att det 

handlar om en ärkekonservativ organisation med högtflygande mål: familjens 

väl, helgandet av gamla värden, stärkandet av gemenskapen. 

Även de officiella argumentationskedjorna vad gäller olika frågor verkar vid 

första anblick rimliga. Men om man kritiskt tar sig an dem, står det snart klart 

till vilken grad dessa synsätt är populistiska. Ett exempel är den ovan beskrivna 

teorin om "mödralön". Vid den första anblicken skulle stora delar av samhället 

instämma i det vettiga med en rimlig ersättning för hemmafruar. Men om man 

tänker lite vidare på förslaget, uppstår omedelbart många frågor, där GDF blir 

svaret skyldiga. Hur hög skall "mödralönen" vara? Måste hemmafruar själva ta 

68 Se för alla följande citat om jeans <http://forum.mysnip.de/read.phpP5491,625636,page=l>, 
30/1 2008. 

173 

http://forum.mysnip.de/read.phpP5491,625636,page=l


ansvar för sjukförsäkring och pension? Och framför allt: om kvinnor enligt GDF 

inte alls skall delta i yrkeslivet - detta handlar om ungefär hälften av alla tyskar -

hur skall då denna "mödralön" finansieras? Liknande populistisk argumentation 

hittar man på talrika andra ställen på GDF:s hemsida och även i forumet. 

På båda ställena är det också tydligt, att medlemmarna inte är beredda 

att på allvar ta sig an den politiska motståndarens åsikter. Istället används 

konspirationsteorier: "Systemmedierna" hävdas generellt rapportera och 

skriva på ett tendentiöst och falskt sätt och även "samhället", "politiken" och 

"skolsystemet" förfalskar enligt GDF sina framställningar utan undantag. Istället 

för att verkligen ta sig an kritik eller åsikter hos dem som tycker annorlunda, 

utbyter GDF-medlemmarna uteslutande åsikter med varandra och sympatisörer 

— och förstärker på det viset ömsesidigt de egna åsikterna. 

Den kvinnobild, som förmedlas på GDF:s officiella hemsida, skiljer sig 

knappast från den som fortfarande är förhärskande på den högerextrema 

scenen: kvinnan är familjens beskyddare och den kämpande mannens osynliga 

understödjare. GDF avviker bara i nyanser därifrån - som beskrivits företräds 

modernare positioner bara på ett fåtal ställen. 

Man får en annan bild i forumet. Även om kvinnorna helt uppenbart på 

ett grundläggande sätt står bakom sin organisation, handskas de på ett ganska 

osentimentalt sätt med de "oskrivna lagarna". Deras sätt att umgås med GDF:s 

ideologi kan sammanfattas i ett ord: pragmatism. Teorier som inte längre 

passar i vardagslivet, görs om så att de passar. I vilken utsträckning detta sker 

är olika från diskussionsdeltagare till diskussionsdeltagare; en del företräder 

fullt ut moderna åsikter, andra håller sig ganska nära den officiellt företrädda 

ideologin. Det är dock uppenbart, hur stor den tolerans är som kvinnorna visar 

varandra - samtalstonen förblir behärskad, andra åsikter accepteras. Detta gäller 

inte umgänget med utomstående. Diskussionsbidrag som verkar komma från 

politiska motståndare avfärdas i hård ton, men någon verklig konfrontation äger 

nästan aldrig rum. 

Avslutningsvis kan följande konstateras. Om GDF håller fast vid sin officiella 

strategi är det knappast troligt att organisationen kommer att öka i betydelse: 

det allmänna intrycket är för oprofessionellt, argumenten är för ytliga, den 

kvinnobild de för fram är för livsfrämmande och för mycket i otakt med tiden. 

Om organisationen emellertid tänker igenom sin strategi på ett grundläggande 

sätt och inte minst anpassar sig efter den som kommer fram i forumet, kvarstår 

faran att GDF skall nå större framgångar. 
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