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Nyheter

Ny bok Rasister i Europa

Advarer
mot økende
muslimhets
hBytt
h ut Siv Jensens uttalelse om «snikislamisering» av Norge med «snikjødifisering»
og tygg litt på den. Hvilken smak får du i munnen?
oSlo

Den svenske forfatteren og
journalisten Lisa Bjurwald har
i halvannet år har gransket det
høyreekstreme Europa. Hun
trekker paralleller mellom
30-tallets jødehets og dagens
muslimhets. I begge tilfeller er
advarselen at en folkegruppe
har skjult agenda og vil overta
verden.
– I dag lærer barna på skolen
masse om Holocaust, men de
får ikke verktøy til å gjenkjenne det når det samme sies om
muslimer som en gang ble sagt
om jøder, sier hun til Aftenbladet.
Ifølge Bjurwald går en rød
tråd fra frykten for at muslimer
har en hemmelig plan, via mistanken om at alle muslimske
kvinner blir undertrykt og mishandlet i hjemmet, til de dypt
forankrede fordommene mot
stjeleklare romfolk og deres
måltider langs Akerselva.
– Den røde tråden gjennom
all rasisme er avhumanisering.
Det handler om å se etnisitet
før annerledeshet.

Glemsel

I en reportasjebok nylig utgitt
på norsk «Europas Skam - Rasister på frammarsj» går hun
igjennom den organiserte rasismen i Europa. I boken forklares
mangel på tabu mot muslimhat
med at muslimer historisk er
blitt sett på som barbarene som
skulle ta over Europa. I motsetning til jødene, opplever ikke
folk skyldfølelse overfor muslimer som overfor jødene etter 2.
verdenskrig. Også terroren 11.
september 2001 har gjort sitt.
Veien gjennom høyreekstreme
Europa går via høyrepopulistiske politiske partier som er blitt
stuereine. I Norden nevner hun
Sannfinnene, Sverigedemokratene, Dansk Folkeparti og
Fremskrittspartiet i Norge.
– Hvorfor brukes ordet innvandringskritisk når disse partiene egentlig er fremmedfiendtlige? I stedet anvender vi
deres terminologi, og vi sier
heller ikke stopp når de går over
grensen, sier hun.
– Når Sverigedemokratene

sier at «muslimer er vår største
trussel siden 2. verdenskrig»,
tenk om de sa «jødene er den
største trusselen». Den øvelsen
er god å bruke.

Skled rett inn

Anders Behring Breiviks terrorhandlinger skled på grusomt vis rett inn i hennes rasistiske bokprosjekt. Han var ikke
på politiets radar, han hadde
et politisk prosjekt og tankene
hans var de samme hun kunne
finne igjen på talerstolen i Europaparlamentet.
– Europa har en lang historie
med nyfacistisk terror, men likevel tas ikke trusselen på alvor. Ekspertene sier at det er
ubegripelig. Særlig med tanke
på hetsen som øker mot islam.
Det ble veldig tydelig i England
hvor alt dreide seg om jihadistisk terror, sier Bjurwald.
– I Norge etter 22. juli snak-

ket man mye om åpenhet og demokrati. Hva hadde skjedd om
ugjerningen var begått av en islamist?
– Det hadde blitt en mer aggressiv tone. Dere hadde krevd
begrensninger for muslimer.
Og hvor mye spiller de koselige ordene når man noen måneder seinere ønsker å straffe alle
asylsøkere for overfallsvoldtekter som noen krigsskadede og
psykisk syke personer har begått?
– Hvorfor har du ikke problematisert kritikk mot islam i boken?
– Dette er en bok som kritiserer dem som angriper islam
basert på fordommer. Man må
kunne kritisere radikal islamisme og på samme tid kritisere rasisme, sier Bjurwald som også
har skrevet artikkelen «Brenn
burkaen». Hun mener medienes rolle er å gjennomskue politisk språkbruk og at alle deretter må starte med seg selv.
Hanne Tenfjord Skodje
hanne.tenfjord.skodje@aftenbladet.no

Lisa Bjurwald
hh
Lisa Bjurwald (f. 1978) debuterte i 2009 med
boken «God dag, kampsyster!» (skrevet sammen
med journalisten Maria Blomquist), og har ellers
bakgrunn fra det svenske, antirasistiske
tidsskriftet Expo.
hh
Norges-aktuell med reportasjeboken «Europas
Skam – Rasister på frammarsj».
hh
Lever med hemmelig nummer og på
hemmelig adresse etter drapstrusler fra høyreekstreme miljø.

Noen høyrepopulistiske parti i europa
hh
DANMARK: Dansk folkeparti.
hh
SVERIGE: Sverigedemokratene (kom inn i Riksdagen høsten 2010).
hh
FINLAND: Sannfinnene (kom inn i den finske Riksdagen i april 2011).
hh
NORGE: Fremskrittspartiet (identifiserer seg ikke med noen av de andre
høyrepopulistiske partiene).
hh
ITALIA: Lega Nord - nasjonalistisk separatistparti som har sittet i Berlusconis koallisjonseregjering siden 2008.
hh
NEDERLAND: Frihetspartiet (PVV).
hh
FRANKRIKE: Front National (Jean-Marie og Marine Le Pens parti) og Mouvement pour la France.
hh
SVEITS: Det sveitsiske folkepartiet (SVP).
hh
ØSTERRIKE: Det østerrikske frihetspartiet (FPÖ).
hh
ENGLAND: British National Party.
hh
TYSKLAND: Nationaldemokratische Partei Deutschlands.
hh
EU: Av 736 delegater i Europaparlamentet er 40 høyreekstreme, ifølge
Lisa Bjurwald.
Kilde: «europas sKam – rasister på frammarsj»

renneSøy

Sank på Sokn

Det er ingen ting
som tyder på at
vannforsyningen til
Rennesøy og Finnøy
er skadet etter at
en 45 fots skøyte
sank i fortøyningene i nærheten av
Sokn campingplass.
Driftsansvarlig Tor
Arne Oltedal i IVAR
bekrefter at skøyta
sank i området hvor
også hovedvannforsyningen til de to øykommunene er lagt.
Det dreier seg om to
vannledninger lagt i
sjøen fra Hundvåg og
over Austre-Åmøy.

Stavanger

Båt berget utenfor
Langøy i går morges

Det endte godt med båten som var i
trøbbel utenfor Langøy i morgentimene i går. De første meldingene gikk ut
på at båten lå i fjæresteinene på Vassøy, men det viste seg at båten lå utenfor Langøy.
Politi og brannvesen har rykket ut
med brannvesenets båt Vekteren. Det
skal ha vært en person ombord i båten,
som senere skal ha klart å komme seg
til lands for egen maskin.

SandneS

Knuste
naboens vindu

En beboer i Parkveien i Sandnes våknet
av at vindu ble knust
i underetasjen i halv
to-tiden natt til mandag, og trodde det
var innbrudd. Politipatruljen som kom til
stedet fant et knust
vindu, og gikk ut fra
det samme. Under
gjennomsøkning
av huset fant de en
52-åring som påstod
at han bodde der.
Mannen skyldte på
at han var kommet
hjem fra helgetur og
ikke fant nøklene.
For å komme seg inn
valgte han å knuse
vinduet i naboleiligheten, noe 52-åringen ifølge politiets
vaktrapport sa seg
enig i at ikke var
særlig lurt.
Stavanger

tatt for sexkjøp

En 64 år gammel
mann vil bli anmeldt
for sexkjøp etter
å ha blitt observert
i dette ærend i Lars
Hertervigs gate ved
to-tiden natt til i går.
Forholdet ble oppdaget av en politipatrulje, og mannen
kan regne med en
saftig bot hvis han
blir dømt.
Rogaland

Nasket fra Coop

To unge menn fra
Litauen er dømt til
fengsel i 40 dager
etter å ha nasket
i stor stil fra en rekke
Coop-forretninger
i Rogaland. De to ble
til slutt stoppet av
politiet i Lyngdal.

Hidra

Fjordtunnel blir
60 millioner dyrere

Den planlagte tunnelen som skal gjøre
Vest-Agders største øy Hidra landfast,
kan bli 60 mill. kroner dyrere.
Grunnen er dårlig fjellkvalitet midtfjords slik at overdekningen må økes
fra 45 til 50 meter. Dermed må den
opprinnelige lengden på 3,2 km økes
med omkring 65 meter for at tunnelen
ikke skal bli for bratt.
Stortinget har forhåndsgodkjent
bompenger og statlig delfinansiering.
Men siden kalkylen øker til 405 mill.
kroner må fylkestinget i Vest-Agder revurdere eget tilskudd i desember.

HaugeSund

25-åring slått ned,
fikk hjerneblødning

En 25-åring fra Haugesund er sendt til
Haukeland sykehus i Bergen med hjerneblødning etter å ha blitt slått ned
utenfor et utested i Haugesund sentrum natt til i går.
Politiet har pågrepet og siktet en
22-åring som mistenkes for å ha slått
ned mannen. 22-åringen sitter i politiets varetekt. Politiet i Haugesund kan
foreløpig ikke si noe nærmere om hva
som skjedde.
Det vil bli forsøkt klarlagt gjennom
avhørene. Ingen av de impliserte karakteriseres som gjengangere hos politiet, men det er klart at det var alkohol med i spillet.

KongSgata

Thon Hotel Maritim
evakuert i går morges

Alle gjester ved Thon Hotel Maritim
måtte evakueres grytidlig i går morges etter at en beruset gjest hadde hatt
en uforsiktig omgang med toalettet på
sitt hotellrom.
Vannskadene kom fra toalettet i fjerde etasje som gjesten av ukjente grunner hadde veltet og knust. Den 42 år
gamle mannen var beruset.

