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Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg benyttet hermeneutisk tekstanalyse komparativt for å sammenlikne 

ideologien som presenteres av Anders Behring Breivik i hans manifest «2083 – A European 

Declaration of Independence» med ideene til den kulturkonservative ideologiske strømningen 

europeiske Nye høyre, med det formål å drøfte hvorvidt Breiviks ideer kan sies å passe inn i 

denne strømningen. Nye høyre er i denne oppgaven representert ved en av de mest sentrale 

representantene for strømningen, franskmannen Alain de Benoist, samt den russiske neo-

eurasianisten Alexander Dugins tanker, som er åpent inspirert av de Benoist. Analysen vil ta 

for seg sentrale likheter og ulikheter mellom tankegodset til disse tre, og vil konkret knytte 

seg til aktørenes opplevde fiendebilde samt hva slags ideer de ønsker til grunn for sine 

idealsamfunn. Forholdet til egalitet, demokrati, andre kulturer og religioner og den moderne, 

globaliserte verden vil bli drøftet og sammenliknet. Til sist vil også aktørene drøftes og 

sammenliknes i forhold til de overordnede faglige begrepene (neo-)fascisme, 

høyreekstremisme og totalitarisme, og eventuelle forskjeller i hvor radikale de ulike aktørenes 

ideer er vil belyses. Funnene i denne oppgaven tyder på at selv om det foreligger en del 

likheter mellom disse tre, særlig i fiendebildet, så skiller Anders Behring Breivik seg fra de to 

andre på flere sentrale punkter som er særegne for Nye høyre i en slik grad at det fremstår 

som unaturlig å kategorisere Breiviks tankegods som ideer tilhørende Nye høyre.  
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Forord 

I det disse ord skrives går to års arbeid mot slutten. Denne masteroppgaven har vært en av de 

mest lærerike prosessene i mitt liv, både på et faglig og på et personlig plan. Den har til tider 

gitt meg stor glede og har stimulert et nysgjerrig sinn, men har også periodevis bydd på 

motstand og utfordringer på flere ulike plan. Alt i alt har likevel denne prosessen vært en 

personlig berikelse, og noe jeg er stolt av å ha fullført. 

Professor Øystein Sørensen har vært min veileder for denne oppgaven, og jeg er deg en 

umåtelig stor takk skyldig. Helt fra vårt første møte over et rundstykke til den ferdige 

oppgaven nå foreligger har du hele tiden dyttet meg i riktig retning. Din faglige kunnskap og 

erfaring har vært uunnværlig, og har hjulpet meg å finne en vei gjennom et tungt fagfelt. 

Videre har dine tilbakemeldinger og kritiske blikk loset denne oppgaven unna de verste 

fallgruvene jeg har vært troende til å gå i. Uten din hjelp hadde denne oppgaven aldri blitt 

ferdig.  

Ellers vil jeg gjerne takke min kjæreste Tina Nathalie Oma som har motivert meg de gangene 

jeg har vært lei, skrytt av meg de gangene jeg har vært fornøyd og ellers utvist en enorm 

tålmodighet ovenfor meg i forbindelse med arbeidet med denne oppgaven. Det har betydd 

mer for meg enn du tror.  

Til sist vil jeg også takke mine foreldre, som har vært nysgjerrige på både det faglige og på 

min progresjon gjennom denne prosessen. Dere har motivert meg hele veien og alltid hatt 

troen på meg, selv når jeg ikke alltid har hatt det selv. Deres praktiske hjelp med ting utenom 

det faglige har også hjulpet meg til å kunne konsentrere på arbeidet med denne oppgaven, og 

settes stor pris på. 

Alle feil og mangler i denne oppgaven er ene og alene mitt eget ansvar. 

 

 

Oslo, november 2016 

Christian Lindeland 
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1. Innledning 

1.1 Tema for denne oppgaven 

Temaet for denne oppgaven er å undersøke hvorvidt man kan hevde at Anders Behring 

Breivik gjennom sin ideologi presentert i hans manifest «2083 – A European Declaration of 

Independence» (heretter også bare omtalt som «2083») er en representant for den europeiske 

Nye Høyre-bevegelsen (Nouvelle Droite, heretter også NH). I denne oppgaven er denne 

retningen representert ved den franske ideologen Alain de Benoist og russeren Alexander 

Dugin. De Benoist er valgt som den ene representanten for strømningen fordi han er en av de 

helt sentrale skikkelsene i denne, og på mange måter hele strømningens opphavsmann. I den 

grad en strømning med et ideal om å favne om det meste av ytre høyre kan oppsummeres i én 

person må det i dette tilfellet være nettopp de Benoist. Dugin er tatt med som en representant 

fordi han forfekter en tydelig inspirert variant, The Fourth Political Ideology, tilpasset en 

ikke-fransk og også en ikke-vestlig kontekst, nemlig den russiske. Det er derfor interessant i 

denne sammenhengen å se hvordan en variant som åpent er inspirert av den europeiske Nye 

høyre ser ut, både i forhold til originalen og i forhold til oppgavens problemstilling om 

hvorvidt det er mulig å hevde at Anders Behring Breivik kan sies å høre til denne strømningen 

basert på dette.  

Oppgavens problemstilling  

Problemstillingen for denne oppgaven lyder som følger: 

«I hvilken grad kan Anders Behring Breiviks ideologi pre 22. juli 2011 og hans 

manifest «2083» sies å være en representant for den intellektuelle europeiske Nye høyre-

bevegelsen Nouvelle Droite, i denne oppgaven representert ved strømningens opphavsmann 

Alain de Benoist og en variant tilpasset russiske forhold ved Alexander Dugin, gjennom en 

komparativ hermeneutisk analyse med utgangspunkt i temaene demokrati, globalisering, 

multikulturalisme, egalitet, idealsamfunn og bruk av virkemidler?» 

Spørsmålet er stilt før av Øystein Sørensen1, og dette var også hans forslag til meg som 

utgangspunkt for min masteroppgave. Breiviks mulige tilhørighet til Nye høyre-strømningen 

er altså hovedspørsmålet for denne oppgaven. Ideen er også nevnt av Tamir Bar-On, professor 

ved Department of International Relations and Humanities ved Monterrey Institute of 

                                                           
1 Sørensen, Ideologi og galskap, s. 36. 
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Technology and Higher Education i Mexico. I en artikkel skrevet av Bar-On nevner han, 

riktignok i forbifarten, at den eneste vesentlige forskjellen på Breivik og det europeiske Nye 

høyre er Breiviks voldelige taktikk.2 Dette er interessant, all den tid Breivik til nå stort sett har 

vært kategorisert som kontrajihadistisk. For eksempel konkluderte Ingeborg Kjos i sin 

masteroppgave i 2013 med at nettopp kontrajihadisme var den mest dekkende merkelappen 

for Breiviks tankegods.3 

Tematikken jeg kommer til å fokusere denne komparative analysen rundt er fiendebildet og 

idealsamfunnet de tre aktørene presenterer i sine ideologier, med en del underpunkter til 

begge deler. Under fiendebilde ønsker jeg konkret å se nærmere på forholdet til 

multikulturalismen, den vestlige liberalismen og den globaliserte verden for å belyse hvilke 

likheter og forskjeller som finnes her mellom disse tre. Under idealsamfunn er det de skisserte 

retningslinjene for de ulike aktørenes fremtidsvisjon som skal under lupen. Her vil forholdet 

til egalitet, demokrati, (kulturell) rasisme, rekonstruksjonen av Europa og verden samt 

oppfordringer til voldsbruk være de sentrale aspektene. Det er også interessant å se om 

eventuelle forskjeller i fiendebildet vil prege idealsamfunnets utforming eller ikke. I tillegg til 

dette vil de ulike aktørene drøftes i lys av de overordnede faglige begrepene fascisme/neo-

fascisme, høyreekstremisme/høyreradikalisme og totalitarisme, samt en vurdering av graden 

av ideologisk radikalisering. Disse begrepene presenteres nærmere i kapittel 2.1.  

På bakgrunn av disse sammenlikningene vil jeg til slutt drøfte hvorvidt det kan regnes som 

fruktbart å se på Breiviks ideologi som en variant av det europeiske Nye høyre eller ikke. 

Dette er så vidt meg bekjent en innfallsvinkel på Breiviks tankegods som ikke har vært 

forsøkt tidligere, men som jeg synes er interessant og som har vært antydet av andre. Den 

tilsynelatende likheten mellom Breiviks ideer og det europeiske Nye høyre gjør at dette er en 

vinkling som er mulig, og er et spørsmål jeg håper å kunne gi et klart begrunnet svar på i 

denne oppgavens konklusjon.  

  

                                                           
2 Bar-On, The French New Right Neither Right, nor Left?, s. 35-36. 
3 Kjos, Anders Behring Breiviks manifest, s. 100. 
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1.2 Historisk kontekst 

22. juli 2011 

Angrepet på regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011 var en svært 

alvorlig hendelse som står som kanskje den historisk sett viktigste hendelsen i Norge etter 

krigen. For første gang i nyere tid ble Norge rammet av terror. At Norge var et mulig 

terrormål var ingen overraskelse, men alle antagelser baserte seg på at det var ulike 

islamistiske grupperinger som i tilfellet ville angripe.4 Norge hadde gjort seg selv et til 

terrormål for islamister, særlig gjennom sin deltakelse i Afghanistankrigen og gjennom 

publiseringer av Muhammed-karikaturer i den kristne avisen Magazinet (senere Dagen). Den 

store overraskelsen var altså ikke at angrepet kom, men snarere fra hvor det kom og med 

hvilken begrunnelse det var gjennomført. 

Angrepet kostet 77 mennesker livet, og langt flere satt igjen med både fysiske og psykiske 

skader, til dels svært alvorlige. Angrepet kostet også samfunnet enorme summer, både i form 

av helsetjenester, politietterforskning, sikkerhetstiltak og ikke minst materielle ødeleggelser. 

Både Ila og Skien fengsel har blitt bygget om og rustet opp for å kunne håndtere 

gjerningsmannen, Anders Behring Breivik, og Regjeringskvartalet må gjennom omfattende 

rehabilitering og bygningsarbeid før det igjen kan fungere som maktsentrum i Norge. Det 

endelige regnestykket over materielle kostnader er fortsatt ikke klart, fem år senere, og vil 

antageligvis aldri bli det, mens det psykiske aspektet ved angrepet selvfølgelig er umulig å 

regne ut på noen givende måte. 

Ikke overraskende preget denne hendelsen det offentlige ordskiftet i lang tid etter, noe den til 

dels fortsatt gjør. Både Breiviks fortid, strafferettslige tilregnelighet, straffeutmålingen, 

politiets håndtering av hendelsen, manglende sikkerhetstiltak og nytt regjeringskvartal har 

blitt viet mye spalteplass i årene etter angrepet. 22. Juli-kommisjonen, på folkemunne kjent 

som Gjørv-kommisjonen, ga sentrale sider ved den norske beredskapen hard medfart, og 

særlig var det politiets innsats som fikk gjennomgå.5 I skrivende stund, høsten 2016, er det 

ingenting som tyder på at siste ord er sagt verken i henhold til Breivik selv eller relaterte 

temaer, og Breivik selv var senest våren 2016 svært synlig i mediene i forbindelse med at han 

saksøkte norske myndigheter for hva han anså som brudd på menneskerettighetene i 

forbindelse med hans soningsforhold og påståtte isolasjonsskader som en følge av dette.6 

                                                           
4 PSTs Trusselvurdering 2010. 
5 www.snl.no, 22. juli-kommisjonen. 
6 Johannessen et al., Dette er stridsspørsmålene i Breivik-saken. 

http://www.snl.no/
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Nye høyre 

En av de mest kjente innen det europeiske Nye høyre er franskmannen Alain de Benoist. 

Nouvelle Droite, eller Nye høyre, i Frankrike forfekter holdninger og verdier som i stor grad 

blir gjenspeilet i Breiviks tanker, men i en mer moderat form og med noen sentrale og viktige 

forskjeller. Bevegelsen hadde sin opprinnelse i Frankrike på 1960-tallet, i kjølvannet av 

Algerie-krigen og Algeries påfølgende uavhengighet. Alain de Benoist er den ledende 

strategen bak bevegelsen, som tradisjonelt plasseres på ytre høyre fløy, og har som formål å 

endre selve fundamentet for politisk kultur og språk.7 Han har bakgrunn fra den 

høyreekstreme studentgruppen FEN, og var også en av de sentrale skikkelsene bak 

opprettelsen av Nye høyre-tankesmien GRECE (Groupement de Recherche et d'Études pour 

la Civilisation Européenne, "Studie- og forskningsgruppe for den Europeiske Sivilisasjon", 

heretter bare GRECE) som ble opprettet i 1968.8 De Benoist er i tillegg fascinert av ideologi 

og bevegelser på ytre venstre fløy, selv om han altså normalt plasseres godt til høyre for det 

etablerte politiske landskapet av media og forskningen. Særlig har de Benoist en interesse for 

den italienske kommunisten Antonio Gramsci.9 Konkret lånte de Benoist Gramscis idé om å 

utfordre den etablerte oppfatningen av hva som var riktig og naturlig, og tilpasset dette hans 

egne tanker. Det sentrale i NHs ideologi kretser imidlertid altså rundt ideer de fleste vil 

plassere på ytre høyre fløy. 

Frankrike var etter andre verdenskrig i en form for identitetskrise. Andre verdenskrig hadde 

en gang for alle slått fast at Frankrike ikke lenger var en global stormakt, og Suezkrisen 

understreket dette nok en gang. Blodige frigjøringskriger i de franske koloniene preget tiden 

etter andre verdenskrig og utover 1960-tallet var koloniriket i full oppløsning og økonomien 

var på vei inn i en langvarig nedgangstid.10 I mai 1968 oppsto Studentopprøret i Paris som 

utviklet seg til å bli et venstreradikalt opprør. Mot slutten av måneden var revolusjonsfaren 

høyst reell i Frankrike og ble først stagget da president de Gaulle lovet omfattende reformer.11 

Denne perioden ble også preget av en omfattende oppblomstring i det høyreekstreme miljøet i 

Frankrike, og i perioden 1944-1972 skal så mye som 107 neofascistiske grupperinger ha blitt 

grunnlagt.12 En del av disse tviholdt på nazistiske doktriner, men gradvis kom en overgang 

mot mer anti-nazistiske høyreekstreme grupperinger. Dette mangfoldet av organisasjoner 

                                                           
7 Eatwell, Fascism a History, s. 312. 
8 Halsne, Fransk neofascisme, s. 220-222. 
9 Eatwell, op.cit., s. 312-313. 
10 Halsne, op.cit., s. 216. 
11 www.snl.no, Studentopprøret. 
12 Halsne, op.cit., s. 216. 

http://www.snl.no/
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skapte imidlertid en svært oppstykket ytre høyre i Frankrike, hvor grupperinger oppsto og 

forsvant igjen i raskt tempo, ingen fikk stor oppslutning og det til dels også var en del interne 

splittelser. Med bakgrunn i dette ønsket blant annet Alain de Benoist å forsøke å skape en 

samling under en felles høyreekstrem fane, og med en mer tydelig ideologisk begrunnelse.13 

Dette resulterte i opprettelsen av GRECE og den strømningen som omtales som europeiske 

Nye høyre, Nouvelle Droite, en retning som nok til en viss grad har samlet deler av det 

høyreekstreme miljøet, men også skapt nye skiller og konflikter. Særlig skarpt har skillet 

mellom NH og Front National vært, hvor NH særlig har anklaget Front National for å ha gått 

til sengs med hovedfienden, liberalismen.14 Liberalismen er altså en av de helt sentrale 

fiendene for Nye høyre, og de Benoist selv omtaler liberalismen som «the main enemy».15 

Det samme gjelder forholdet til andre kulturer, NH forfekter et ideal om monokulturelle 

samfunn. I likhet med Breivik mener de Benoist at det å behandle alle kulturer likt er et 

feilgrep.16 Fremmedfrykt var sentralt fra dag én i Nye høyre, mye grunnet konflikten rundt 

Algerie og en frykt for muslimsk konservativisme i disse områdene i perioden retningen så 

dagens lys.17 Alain de Benoist er også kjent for å organisere det politiske landskapet i sentrum 

mot periferi, snarere enn den tradisjonelle høyre/venstreaksen som han mener er foreldet, hvor 

sentrum i de Benoists modell utgjør dagens liberale demokrati, mens periferi er alle ideologier 

og ideer som ligger utenfor denne kjernen. 

Den fjerde politiske teori 

I Russland har Alexander Dugin vært den fremste eksponenten for liknende tanker. Ved 

Sovjetunionens sammenbrudd var Dugin et sentralt medlem i det nasjonalbolsjevistiske 

partiet i Russland, et tidlig forsøk på å blande rødt og brunt i en russisk kontekst.18 Den fjerde 

politiske teori er en videreføring av denne blandingen, og med en mer intellektuell 

overbygning. Hans bok «The Fourth Political Theory» (heretter TFPT) har elementer av de 

samme problemstillingene, og er et forsøk på å skape en ny ideologi fra bunnen av. Russisk 

kultur og interesser må beskyttes, men hovedsakelig er dette mot vestlig påvirkning, ikke 

muslimer. USA er den store fienden, som Dugin mener forsøker å undergrave russisk 

innflytelse i tidligere sovjetrepublikker gjennom en serie med nøye planlagte og vestlig 

                                                           
13 Op.cit., s. 222-223.  
14 Op.cit., s. 227. 
15 De Benoist, Manifesto for a European Renaissance, s. 14. 
16 De Benoist, Regenerating History, s. 347. 
17 Eatwell, op.cit., s. 308. 
18 Ingram, Geopoltitics and neo-fascism in post-Soviet Russia, s. 1031.  
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finansierte "oransjerevolusjoner"19 Det startet ifølge Dugin med Roserevolusjonen i Georgia i 

2003, fulgt av Oransjerevolusjonen i Ukraina i 2004 og Tulipanrevolusjonen i Kirgisistan 

2005. dette er ifølge Dugin bevisst amerikansk strategi for å spre individualisme og 

liberalisme i gamle sovjetstater som et ledd i liberalismens vei mot verdensherredømme. Den 

mislykkede sjokkliberaliseringen av Russland i kjølvannet av Sovjetunionens kollaps beviser 

for Dugin at liberalismen ikke har noen naturlig plass i en russisk kontekst. I bakgrunnen 

ligger også hele tiden Sovjetunionens kollaps og det påfølgende tapet av internasjonal 

innflytelse for Russland, en global innflytelse Dugin ønsker å gjenopprette. Dugins fjerde 

politiske teori er åpent inspirert av blant annet Alain de Benoist, og særlig 

sentrum/periferimodellen og blandingen av tankegods fra høyre og venstre er en likhet.  

En annen sentral idé hos Dugin har vært hans revitalisering av Eurasianismen. Dette er 

historisk en russisk idé fra tidlig 1900-tall som fremholder Russlands sentrale geografiske 

posisjon som en kilde til naturlig makt. Dugin har vært sentral i en revitalisering av denne 

ideen, i hva han selv omtaler som neo-Eurasianismen. Dette er en modell for en 

rekonstruksjon av en multipolar verden, med et nytt stor-Russland som det naturlige sentrum i 

en stor-europeisk maktblokk. Dugin tar altså til orde for å rekonstruere verden etter kulturelle 

linjer for å skape en verden som i stor grad består av monokulturelle samfunn og med sterkt 

begrenset innflytelse fra andre kulturer. Dugins TFPT må sees i lys av dette. 

Høyreekstremisme er ikke noe fremmed fenomen i Russland, trass i drøye 70 år som en 

kommunistisk stat. Halvor Tjønn peker på de Hundre svarte og SRN (Sojuz russkovo naroda) 

som en tidlig høyreekstreme grupperinger, med sitt virke allerede så lang tilbake som 1905.20 

Av mer moderne varianter trekker Tjønn frem særlig Vladimir Zjirinovskij som betydelig, 

som med sitt «liberaldemokratiske parti (LDPR)» fikk 23% av stemmene ved valget til 

Dumaen i 1993 på et program tuftet på russisk (ultra-) nasjonalisme og hatretorikk.21 

Zjirinovskij representerte imidlertid en mer tradisjonell høyreekstremisme enn Dugin, og hvor 

blant annet jødehat var en sentral komponent, og har fått tilnavnet «Russen-Hitler» i visse 

tyske medier.22 Denne biologiske rasismen finnes ikke hos Alexander Dugin, og det er ikke 

noe som tyder på at Dugin på noen måte er Zjirinovskijs disippel på noen måte, men tilfellet 

Zjirinovskij beviser at høyreekstremisme definitivt eksisterer i Russland.  

                                                           
19 Shlapentokh, Dugin, Eurasianism, and Central Asia, s. 145-147. 
20 Tjønn, Russland -Ekstremismens land, s. 287. 
21 Op.cit., s. 303. 
22 Op.cit., s. 306. 
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Hva Dugin forfekter er et angrep på postmodernisme, liberalisme og globalisering, ikke 

biologisk tilhørighet. Han representerer sånn sett et syn som er nærmere både Breivik og 

særlig de Benoist. Interessant nok bruker han begrepet «crusade» (korstog) når han skal 

beskrive hva den TFPT hovedsakelig er en kamp mot.23 Det er et ønske om et monokulturelt 

samfunn uten innslag av amerikansk liberal globalisme og en gjenreisning av et sterkt og 

mektig Russland. 

Hvorfor studere Breivik? 

En rettsmedisinsk vurdering utført av Synne Sørheim og Torgeir Husby, den første av totalt to 

vurderinger, konkluderte i november 2011 med at Breivik ikke var strafferettslig tilregnelig, 

med begrunnelse at han led av paranoid schizofreni. Dette fant de grunnlag for ved blant 

annet å ta for seg Breiviks verdensanskuelse og det de omtalte som «(grandiose) 

vrangforestillinger».24 Disse vrangforestillingene var i stor grad konspiratoriske teorier og 

ideer. Den andre rettsmedisinske vurderingen, utført av Agnar Aspaas og Terje Tørrisen 

konkluderte med at Breivik led av ulike former for personlighetsforstyrrelser, men ikke av 

tilstrekkelig alvorlig art, og landet på at han følgelig var tilregnelig i strafferettslig forstand.25 

Hvorvidt Breivik var tilregnelig i gjerningsøyeblikket eller ei er selvfølgelig ikke innenfor 

min kompetanse å si noe om, og kommer heller ikke til å være gjenstand for drøftelse i denne 

oppgaven. Denne oppgaven legger til grunn at Breivik til slutt ble erklært strafferettslig 

tilregnelig, og at han nå er dømt i henhold til dette, da disse konspirasjonsteoriene er en 

sentral del av begrunnelsen for å hevde at Breivik representerer en totalitær ideologi. 

Et tema som imidlertid har vært viet påfallende liten oppmerksomhet i etterkant av angrepet 

er Breiviks ideologiske motivasjon, selve begrunnelsen for angrepet. Breiviks ideologiske 

bakgrunn, som han redegjør for i stor detalj i sitt 1500 sider lange kompendium «2083 – A 

European Declaration of Independence» har, særlig i media, stort sett kun vært trukket frem 

som et slags skrekkeksempel på hvor sprø en mann kan bli, med henvisninger til et grandiost 

selvbilde og et forskrudd syn på verden. Manifestet har i stor grad blitt avfeid som makkverk 

og oppspinn både i pressen og på folkemunne, og også til dels fra akademisk hold. Blant 

annet gikk Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved UiO, ut i media og advarte 

mot å bruke tid og energi på Breiviks tanker og ideer, da de bare var en gal manns beretninger 

                                                           
23 Dugin, The Fourth Political Theroy, s. 21. 
24 Krokefjord et al., Derfor ble Breivik erklært utilregnelig. 
25 Andersen et al., Ny rapport: Breivik er tilregnelig. 
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og uten akademisk eller annen interesse. Hun viste til terrorens manglende effekt i Norge, 

Breiviks manglende utdanning og den smale nedslagskretsen for hans ideer. 26  

Det har altså etablert seg en slags holdning om at Breiviks manifest er en «gal manns 

rabling», selv om forfatteren selv både er funnet strafferettslig tilregnelig og dømt for 

ugjerningene. «Grandiose vrangforestillinger», konspirasjonsteorier, et sort/hvitt 

verdensbilde, mytiske helter og helt ukritisk beundring av historiske fenomener og aktører 

trekkes gjerne frem. Dette jeg lenge sett på som en motsigelse. Hvorfor er gjerningsmannen 

bak den største voldsepisoden i Norge siden andre verdenskrig vurdert og funnet tilregnelig, 

mens hans 1500 sider lange skriftlige begrunnelse for ugjerningene anses som sprøyt og knapt 

er verdig å bli tatt på alvor? Gjør ikke nettopp dette manifestet Breivik til noe mer enn bare en 

gal massedrapsmann med en forskrudd idé, som er slik han gjerne fremstilles? Det er ikke det 

at innholdet i 2083 nødvendigvis er spesielt høyverdig lesning, og det er også et og annet å 

anføre hva sannhetsgehalten angår, men dette er ikke poenget. Poenget er at Breivik selv 

setter ord på et totalitært tankesett som låner betydelige mengder innhold fra nært beslektede 

strømninger og som vi vet har en viss oppslutning i Europa i dag, setter dette sammen i et 

omfattende og tålig sammenhengende manifest før han så velger å sette det hele ut i livet selv. 

Selv om det er både enkelt og behagelig å avfeie Breiviks ideologi som ren galskap, så er det 

altså gode argumenter som taler imot denne løsningen slik jeg ser det. For det første er 

Breiviks ideer nettopp totalitære, noe «2083» bærer tydelig preg av. Et av grunnprinsippet i 

totalitære ideologier, være seg fascisme, nazisme eller kommunisme, er at de baserer seg på 

konspirasjonsteorier. Disse er høyst tilstedeværende i 2083, som de er i andre tekster med et 

totalitært politisk budskap. Litt enkelt sagt kan man med samme argumentasjon og 

begrunnelser som har vært benyttet mot Breiviks ideologi hevde at Adolf Hitler er uten 

strafferettslig ansvar for sine krigsforbrytelser og folkemord fra 1933-45, da Mein Kampf, 

nazismens ideologiske fundament, blant annet baserer seg på Sions vises protokoller som er et 

kjent forfalsket og konspiratorisk verk.27 Ideen om at jødene utgjorde en verdensomspennende 

sammensvergelse som holdt Tyskland og den ariske rase tilbake er like absurd som at 

Arbeiderpartiet har som målsetning å fjerne norsk kultur for å gjøre plass for Eurabia, et 

Europa på islams premisser.28 Og om så Breiviks ideer bare er ren galskap, så utgjør de 

likevel en mer eller mindre helhetlig ideologi som har vist seg å kunne få dødelig utfall for 

                                                           
26 Tallaksen, Blåser i Breiviks ideologi. NTB, Professor advarer kollegaer mot å bruke tid på Breivik. 
27 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, s. 129. 
28 Sørensen, Ideologi og galskap, s. 16. 
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uskyldige mennesker som bare blir ubetydelige brikker i det uendelig store spillet. Eller som 

Hannah Arendt, en av de viktigste premissleverandørene i etterkrigstidens 

totalitarismeforskning, sa det i et av sine viktigste verker; Origins of Totalitarianism:  

Ideologier er harmløse, ukritiske og vilkårlige meninger bare så lenge de ikke blir 

seriøst trodd på. I det øyeblikk deres krav om total gyldighet blir oppfattet bokstavelig, 

blir ideologiene kjernen i systemer hvor, slik tilfellet er for paranoide, alt følger lett 

forståelig, endog tvangsmessig, straks den første premiss er akseptert.29 

For det andre mener jeg at Breivik er av akademisk interesse fordi han tilsynelatende 

representerer en variant av en etablert retning innen studiet av politiske ideologier, den 

høyreekstreme europeiske Nye høyre-retningen. I sitt manifest tar han tydelig avstand fra 

både den klassiske nazismen og nynazismen. Raseperspektivet slik det behandles av nazister 

er ikke interessant for Breivik anno 22. juli 2011, for han handler spørsmålet snarere om 

kulturer og kulturkamp. Innenfor fagfeltet skiller man her på biologisk og kulturell rasisme, 

med eksempelvis Nazi-Tyskland som en representant for den første typen og ulike 

neofascister og høyreekstreme for den andre. Breivik forfekter en konspirasjonsteori om at det 

vestlige sosialdemokratiet har solgt den vestlige kulturen på billigsalg. Gjennom politisk 

korrekthet og en stadig mer utvannet moral er den vesteuropeiske kulturen på vei mot 

avgrunnen, ledet an av sosialdemokrater, suicidale humanister, feminister, homofile og andre 

liberale. Vest-Europa er, etter Breiviks syn, i ferd med å begå et kulturelt selvmord, og 

nærmer seg siste ledd av Breiviks konspirasjonsteori som er opprettelsen av Eurabia. Videre 

trekker Breivik frem både globaliseringen og det moderne samfunn i seg selv som et onde, og 

omtaler seg selv som «konservativ revolusjonær, mens han foreslår «The Conservative 

Revolutionary Movement» eller «The pan-European Conservative Revolutionary Movement» 

som betegnelser for selve tankesettet.30 Disse tankene fremstår kan hende som absurde, men 

de gir gjenklang hos flere andre høyreekstreme tenkere i Europa innen Nye høyre. Grunnrisset 

for denne kulturkampen er tilstede hos både de Benoist og Dugin, det samme er både 

motstanden mot det moderne samfunnet og en idé om konservativ revolusjon.31 Disse 

representerer en strømning som altså er kjent som det europeiske Nye høyre, som igjen har 

vært presentert som en form for intellektuell fascisme. Breivik selv ser ut til å anse sitt eget 

manifest som et intellektuelt og ideologisk produkt, og presenterer sitt kompendium som: 

                                                           
29 Hagtvet, Etterord. Den totalitære idé i går og i dag, s. 217. 
30 Breivik, 2083, s. 1074. 
31 Sørensen, op.cit., s. 35. 
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“[…]advanced ideological, practical, tactical, organisational and rhetorical solutions and 

strategies for all patriotic-minded individuals/movements.”32 

Jeg mener altså at Breiviks ideer ikke bare kan avfeies som galskap. I tillegg til begrunnelsen 

gitt ovenfor knytter dette seg også til den endelige rettsmedisinske vurderingen, det faktum at 

han faktisk er dømt for ugjerningene sine samt at jeg altså mener at hans ideologiske 

begrunnelse er revolusjonær og totalitær høyreekstremisme, som av nødvendige grunner har 

en avvikende virkelighetsoppfattelse enn det moderate og demokratiske samfunnet. Videre 

mener jeg det er åpenbart at Breivik er ressursfull, gjennom å ha gjennomført en ideologisk 

forankret, nøye planlagt og, sett med Breiviks øyne, teknisk vellykket terroraksjon med flere 

ledd. Spørsmålet i denne oppgaven kommer imidlertid til å ha motsatt utgangspunkt: kan 

Breiviks ideologi og hans manifest sies å være intellektuelt? 

  

                                                           
32 Breivik, op.cit., s. 11. 
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1.3 Metodisk tilnærming 

Denne oppgaven er en komparativ hermeneutisk ideologistudie. Selv om det i utgangspunktet 

virker enkelt å lese ulike tekster for så å se på likheter og forskjeller er det viktig at det ligger 

visse faglige standarder og begrunnelser til grunn.  

Hermeneutisk teksttolkning 

Denne oppgaven baserer seg i stor grad på hermeneutiske tekstanalyser av primærkilder. 

Hermeneutikk handler om forståelse og tolkning, ofte i forbindelse med tekster.33 Jan Eivind 

Myhre beskriver hermeneutisk forståelse som «å se en del i lys av helheten, og helheten i lys 

av delene». Fortolkningsprosessen kalles gjerne den hermeneutiske sirkel, og viser til tre ting: 

Forholdet mellom helhet og del, forholdet mellom tekst og kontekst og til sist forholdet 

mellom tekst og leser. I en ideologistudie vil en ideologi være helheten, mens de enkelte 

konkrete standpunktene er delene. Tekst og kontekst knytter seg til selve teksten på en side, 

og hvilken kontekst den ble til i på den andre. I en oppgave som denne med tre ulike aktører 

vil også dette momentet spille en rolle. Frankrike på 1960-tallet, Russland etter 

Sovjetunionens fall på tidlig 1990-tall og Norge rundt 2009-2011 utgjør helt ulike kontekster 

som kan ha vært med å forme de ulike ideologiene. Forholdet mellom tekst og leser er også 

interessant i denne sammenheng. Myhre påpeker at hermeneutikkens formål er å forstå, ikke 

dømme.34 I en oppgave som denne som omhandler til dels ekstreme politiske standpunkt er 

dette særlig viktig, da en del holdninger som presenteres av de ulike aktørene formodentlig vil 

bli regnet som forkastelige av det store flertallet av befolkningen. Dette er selvfølgelig viktige 

verdier å ha i bunn i møte med tekster med et politisk ekstremt budskap, men for oppgavens 

vedkommende er det samtidig et lite fruktbart utgangspunkt da det ikke bringer oss noe 

nærmere en forståelse av fenomenet. Vi må altså møte teksten på en objektiv måte. Myhre 

viser til Gadamers tanke om at vi skal nærme oss kilder uten mistanke, uten å i 

utgangspunktet være for kritiske eller mistenksomme.35 Et sentralt element i denne oppgaven 

vil være å forsøke å belyse hvor ekstreme de ulike ideologiene er, sett i forhold til hverandre. 

Dette gjør at vi ikke kan ha et utgangspunkt som sier at alle tre har forkastelige holdninger, og 

underforstått at de ikke kan tas seriøst, da dette vil gjøre det svært vanskelig å se nærmere på 

både denne ideologiske graderingen, og det ideologiske innholdet per se. Dette er likevel ikke 

                                                           
33 Myhre, Historie, s. 18. 
34 Op.cit., s. 19. 
35 Op.cit., s. 27. 
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det samme som at vi ikke skal utvise kildekritikk, men Myhre presiserer at det sentrale ved 

kildekritikk er kildetolkning.36 

Et siste moment knyttet til forståelse i denne oppgaven knytter seg til begrepene sannhet og 

objektivitet. I en historisk kontekst kan sannhet være et vanskelig begrep å benytte seg av, da 

historiske aktører kan ha handlet på bakgrunn av hva som ble ansett som sant da, men som vi i 

dag vet at ikke stemmer. I forlengelsen av dette mener Myhre at det viktige spørsmålet knytter 

seg til hva vi vil vite, snarere enn hva som er sant.37 Myhre viser til «sannhetsdebatten» i 

Historisk tidsskrift rundt tusenårsskiftet, og hvordan franske bønder på 1400-tallet mente at en 

tørkeperiode skyldtes overnaturlige krefter.38 Selv om vi i dag vet at dette skyldtes klimatiske 

endringer vil det i mange tilfeller være langt mer historisk interessant å ta utgangspunkt i de 

franske middelalderbøndenes «sannhet». I kontekst av denne oppgaven, som blant annet 

befatter seg med konspirasjonsteorier, vil det være et mer historisk interessant perspektiv å for 

eksempel la Breiviks «sannhet» om en kulturmarxistisk konspirasjon ligge til grunn snarere 

enn å avfeie dette som tøv og usant. Kjeldstadli viser til sammenhengsteorien, som presiserer 

at en teori må passe inn i annen teori, og at det er sammenhengen mellom bestanddeler i vår 

kunnskap som skaper sikre slutninger.39 Problemer oppstår imidlertid hvis det viser seg at 

hele tankesystemet i utgangspunktet er feil, for da forsvinner samtidig fundamentet under 

teorien. I forholdet til konspirasjonsteorier kan det være nødvendig å snu denne modellen på 

hodet, ved at vi er nødt til å akseptere at hva de fleste vil anse som en feilaktig «sannhet» 

ligger som fundament for konspirasjonsteorien for å komme nærmere en hermeneutisk 

forståelse.  Anerkjenner man ikke at en påstått kulturmarxistisk konspirasjon danner Breiviks 

«sannhet» for hans manifest, vil hele manifestet fortone seg som 1500 sider med nonsens. Å 

logisk plukke Breiviks kulturmarxistiske teori ifra hverandre er viktig i seg selv, men ikke 

historisk interessant i denne sammenhengen.  

 

Komparativ 

Denne oppgaven er også en sammenliknende, komparativ, analyse av tre ulike ideologier. 

Knut Kjeldstadli skriver om to ulike former for komparasjon: «den maksimale 

overenstemmelses» metode og den «maksimale forskjellens metode».40 Den maksimale 

                                                           
36 Ibid. 
37 Op.cit., s. 42.  
38 Op.cit., s. 41. 
39 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var, s. 263. 
40 Op.cit., s. 266. 
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overenstemmelses metode handler om å finne likheter i det ulike, mens forskjellsmetoden 

handler om å finne den eller de avgjørende ulikhetene i ellers forholdsvis like objekter. 

Grunnet denne oppgavens utgangspunkt, å avgjøre om Breivik kan sies å representere Nye 

høyre eller ikke, vil det naturlige metodiske valget her være i å benytte seg av 

forskjellsmetoden. Det er absolutt ulikheter som er umiddelbart synlige mellom de Benoists, 

Dugins og Breiviks ideer, men vi sammenlikner på ingen måte epler og pærer all den tid alle 

tre er kulturkonservative ideologier på ytre høyre fløy. Videre påpeker Kjeldstadli viktigheten 

både av å være nøye med hvilke sider av en sak man velger å vektlegge, og implisitt hvilke 

sider man velger å ikke fokusere.41 Det er essensielt å sammenlikne de sidene man tror vil 

være viktig for å kunne forklare et fenomen, slik at ikke essensielle forskjeller blir oversett. 

«Tror» trekkes frem som et avgjørende begrep av Kjeldstadli her, siden muligheten jo er til 

stede for at man har oversett en avgjørende forskjell. Dette er også en aktuell problemstilling 

når man starter på en oppgave som denne, da det selvfølgelig er vanskelig å helt nøyaktig 

avgjøre forut for en studie hva som er de essensielle likhetene og forskjellene. 

Fokusområdene for min komparasjon finnes i kapittel 1.1, og vil selvfølgelig danne en rød 

tråd gjennom oppgaven og konklusjonen.  

                                                           
41 Op.cit., s. 267. 



14 
 

  



15 
 

1.4 Litteratur 

Primærkilder 

Primærkildene i denne oppgaven er verker publisert og utgitt av de ulike aktørene. 

For Anders Behring Breivik dreier dette seg om hans manifest «2083 – A European 

Declaration of Independence», samt den tilhørende YouTube-filmen linket til i begynnelsen 

av manifestet. Manifestet ble publisert per e-post av Breivik, men er i dag enkelt å finne på 

nettet.  Min versjon er hentet fra www.publicintelligence.net og har en klikkbar 

innholdsfortegnelse som betydelig forenkler mitt arbeide. Sidetallshenvisninger i denne 

oppgaven forholder seg til denne versjonen.  

Denne versjonen er sjekket opp mot en versjon publisert av Washington Post. Sidetallet 

varierer med noen få sider (bl.a. grunnet innholdsfortegnelse), men har ellers vist seg identisk 

ved alle stikkprøver jeg har foretatt. Den tilhørende filmen er slettet fra YouTube, men denne 

har jeg funnet på Live Leak (www.liveleak.com). 

Primærkildene benyttet rundt Alain de Benoist er hans verker Beyond Human Rights – 

Defending Freedoms (utgitt på engelsk i 2011, fransk originalversjon i 2004: «Au-delà des 

droits de l'homme: Pour défendre les libertés») og The Problem of Democracy (utgitt på 

engelsk i 2011, fransk originalversjon i 1985: «Démocratie: le problème»). I tillegg har 

Manifesto for a European Renaissance (2012), et samarbeid mellom de Benoist og Charles 

Champetier blitt benyttet. Dette ble første gangen publisert i 1999 på i tidsskriftet Éléments på 

fransk, og på engelsk første gang i tidsskriftet Telos. Valget falt på disse tekstene da disse har 

blitt trukket frem i andre sammenhenger samt at tematikken de omhandler var av interesse for 

denne oppgaven. De Benoist har utgitt en rekke bøker og artikler, men forholdsvis få på 

engelsk. De meste foreligger kun på fransk, et språk jeg dessverre ikke behersker. Det faktum 

at disse foreligger i oversatt versjon får meg til å konkludere at de anses som noen av de mer 

sentrale i de Benoists omfattende forfatterskap, noe som videre bidro til mitt valg. 

Alexander Dugin sine bøker for denne oppgaven er «Eurasian Mission – An introduction to 

Neo-Eurasianism» (utgitt I 2014) og «The Fourth Political Theory» (utgitt i 2012). Eurasian 

Mission er en samling av tekster og artikler skrevet av Dugin i tidsrommet 2005-2012 hvor 

noe ble opprinnelig skrevet på engelsk mens andre deler har senere blitt oversatt. Boken er 

ment som en innføring i neo-eurasianismen. The Fourth Political Theory ble første gang utgitt 

på russisk i 2009 under navnet «Chetvertaia politisceskaia teoriia», og er Dugins forsøk på å 

http://www.publicintelligence.net/
http://www.liveleak.com/
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skape en ny politisk ideologi som skal danne et klart alternativ til liberalismen uten å bli en 

variant av verken kommunismen eller fascismen. 

Sekundærkilder 

Sekundærlitteratur som benyttes rundt Anders Behring Breivik i denne oppgaven er skrevet 

av Øystein Sørensen, Vidar Enebakk og Ingeborg Kjos. Sørensen har skrevet et kapittel kalt 

«Ideologi og galskap» i Høyreekstremisme, en bok utgitt i 2012. I dette kapittelet drøfter 

Sørensen Breiviks totalitære mentalitet, og de totalitære trekkene Breiviks ideologi har. 

Videre drøftes ulike ideologiske nivåer, og hvor Breiviks ideer skiller lag både med det mer 

etablerte politiske landskapet og med mennesker mer sympatisk innstilte ovenfor disse ideene. 

Til sist skisseres det også omtrent hvor i det ideologiske landskapet Breivik formodentlig 

befinner seg, og denne oppgaven baserer seg på dette. Vidar Enebakk drøfter i sitt kapittel 

«Fjordmans radikalisering» i samme bok den ideologiske utviklingen hos Peter Are Nøstvold 

Jensen, fra anti-feministiske leserinnlegg publisert i ulike aviser rundt årtusenskiftet, via 

bloggvirksomhet under psevdonymet «Norwegian kafir» (Norsk vantro) og en gradvis 

dreining mot islam som tematikk, til opprettelsen av Fjordman-bloggen i februar 2005 og det 

stadige økende internasjonale nedslagsfeltet for Nøstvolds bloggvirksomhet. Dette er 

interessant i denne oppgaven siden Fjordmans tekster utgjør så store og sentrale deler av 2083 

som det gjør, selv om Fjordman som aktør ikke drøftes i min oppgave. Til sist er det Ingeborg 

Kjos og hennes masteroppgave i statsvitenskap ved UiO, levert våren 2013. I denne oppgaven 

drøfter Kjos Breiviks ideer i lys av andre totalitære og høyreekstreme ideologier som 

kontrajihadisme, kommunisme, nasjonalsosialisme og islamisme. I tillegg til interessante og 

relevante drøftinger i forhold til denne oppgaven har oppgaven til Kjos også vært svært nyttig 

for meg som en inngangsportal til Breiviks manifest i seg selv, som grunnet sine 1500 sider 

ikke er hensiktsmessig å lese perm til perm. I tillegg til disse verkene er det også benyttet en 

del avisartikler rundt Breivik, en komplett liste er å finne i kapittel 6.3. 

Sekundærlitteratur rundt Alain de Benoist er levert av Jacob Christiansen Senholt, Elise 

Engesland Halsne, Roger Eatwell og Tamir Bar-On. Senholt skriver i sitt kapittel i 

Intellektuelle og det totalitære om «Akilleshælen hos det europeiske Nye høyre» om 

historiske perspektiver knyttet til opprettelsen og utviklingen av strømningen, samt det 

problematiske forholdet til de totalitære tradisjonene i det grumsete farvannet Nye høyre 

navigerer i. Kapittelet inneholder også en definisjon av NH, samt betraktninger rundt 

strømningens ideologiske standpunkt. Halsne og Eatwell har begge skrevet om den politiske 

konteksten Nye høyre oppsto i, samt det øvrige høyreekstreme politiske landskapet i 
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Frankrike etter andre verdenskrig. I hennes kapittel i Høyreekstremisme, «Fransk neofascisme 

mellom gammel tro og nye ideer» skriver Halsne om det mangefasetterte høyreekstreme 

landskapet i Frankrike på 1960-tallet og frem til i dag, og behandler, i tillegg til mye annet, 

fremveksten av Nye høyre og GRECE. Eatwell starter epoken i 1945 med aksemaktenes fall, 

og tar for seg transformasjonen fra neo-nazistiske grupperinger i Frankrike til dagens neo-

fascistiske, høyreekstreme og høyrepopulistiske partier. Også her omtales Nye høyre og 

GRECE. Tamir Bar-On drøfter i sin artikkel «French New Right Neither Right, nor Left?» 

Nye høyres tese om å heve seg over det påstått utdaterte skillet mellom høyre og venstre i 

tradisjonell politisk forståelse, særlig knyttet opp mot 1968-erne og det Nye venstre. 

I forbindelse med Alexander Dugin er denne oppgaven basert på en masteroppgave av Laila 

Wenaas, en artikkel av Alan Ingram, en artikkel av Anton Shekhovtsov og Andreas Umland 

samt to artikler av Dmitry Shlapentokh. Wenaas leverte sin masteroppgave i statsvitenskap 

ved UiO om det ideologiske grunnlaget for Neo-Eurasianismen februar 2013. Oppgaven, 

«Bistro, bistro! The exigency o Eurasia? – Fusion cuisine à la russe» er en analyse av Dugins 

The Fourth Political Ideology og Wenaas plasserer i sin oppgave denne i forbindelse med 

Neo-eurasianismen som Dugin er mest kjent for, samt drøfter det mer konkrete innholdet i 

boka. Ingram har skrevet artikkelen «Alexander Dugin: geopolitics and neo-fascism in post-

Soviet Russia», og fokuserer på geopolitikken, Eurasianismen, som Dugin forfekter. 

Shekhovtsov og Umland har sammen skrevet artikkelen «Is Aleksandr Dugin a Traditionalist? 

«Neo-Eurasianism» and Perennial Philosophy» og tar for seg Dugins forhold til 

Tradisjonalismen, som han selv har hevdet å representere, til andre ideologer som for 

eksempel Evola og til det europeiske Nye høyre. Shlapentokh har skrevet artiklene «Dugin, 

Eurasianism, and Central Asia» og «The Great Friendship: Geopolitical Fantasies About the 

Russia/Europe Alliance in the Early Putin Era (2000-2008) – The Case of Alexander Dugin.» 

Artiklene tar for seg Dugins geopolitikk (neo-eurasianismen) og dens forhold til henholdsvis 

Sentral-Asia og Europa, samt USAs rolle i Dugins verdensbilde.  

Mer generell sekundærlitteratur i denne oppgaven kommer i form av Sørensens definisjon av 

totalitære ideologier i «Drømmen om det fullkomne samfunn», en definisjon som vektlegger 

ideologiene og tankesettet bak snarere enn manifestasjonen av dette i form av totalitære 

regimer. Dette er et mer anvendelig perspektiv på mange måter, og bedre tilpasset det 21. 

århundres realiteter da aktørene sjeldent er å finne som regimer, men snarere som ideologer. 

Definisjonen av fascisme er hentet fra Roger Griffin og hans “Fascism” i International 

Fascism. Griffin er antageligvis verdens fremste ekspert på fascisme, og hans definisjon av 
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begrepet belyser både sentrale sider ved fascismen og samtidig også dens bevisst vage og 

uklare natur. Ellers er det benyttet tekster rundt samme tematikk av Bernt Hagtvet og 

Elisabetta Cassina Wolff. Særlig Wolffs drøftinger om ideologens ansvar når andre velger å 

sette ideer ut i praksis er interessant i denne konteksten, siden Breivik har forsøkt realisert 

mye av det Fjordman kun skrev om. 

Kapittelet rundt metodisk tilnærming i denne oppgaven er basert på Knut Kjeldstadlis Fortida 

er ikke hva den en gang var og Jan Eivind Myhres Historie – En introduksjon til 

grunnlagsproblemer. Kjeldstadli skriver om ulike former for komparasjon i historiefaget, et 

sentralt aspekt i denne oppgaven. Myhre har et interessant og svært relevant kapittel om 

hermeneutisk forståelse og analyse av tekster. 
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1.5 Kort presentasjon av de tre aktørene og deres ideologi 

Anders Behring Breiviks ideologi kan i korte trekk oppsummeres som en revolt mot hva han 

ser på som en systematisk ødeleggelse av vestlig kultur, iverksatt med det formål å skape et 

muslimsk Europa. Dette er kjent som Eurabia-teorien, og er en idé som har sitt opphav hos 

Gisele Littman, bedre kjent som Bat Ye’or. Dette er en teori som anses som en 

konspirasjonsteori av seriøse aktører, men som har et visst fotfeste særlig blant en del 

høyreekstreme. Bak dette komplottet står det ifølge Breivik to samarbeidende aktører; den 

muslimske verden i sin helhet som en ytre fiende og den politisk korrekte styrende eliten i 

Vest-Europa, «kulturmarxistene». Fiendebildet til Breivik er her altså todelt: for det første ser 

han islam som en ond ideologi som til alle tider har kjempet for å oppnå verdensherredømme 

og global underkastelse under Allah. I lys av dette fremstår historiske fenomener som Tariq 

Ibn Ziyads invasjon av den iberiske halvøy i 711,42 middelalderens korstog i det hellige land 

og det osmanske rikets europeiske erobringer og tilbakeslag ved Wien i 168343 for Breivik 

som eksempler på en 1500 år gammel kamp mellom kristne og muslimer, en kamp Breivik 

hevder i høyeste grad fortsatt er pågående.  

Den andre delen av fiendebildet til Breivik kretser rundt en gruppe femtekolonnister i Europa 

som han kaller for kulturmarxister. Disse kulturmarxistene er den politiske ledelsen i Vest-

Europa, akademikere, media og andre som aktivt jobber for å bryte ned den vestlige kulturen. 

Dette gjøres for å bane vei for en muslimsk overtakelse av Europa, og opprettelsen av 

Eurabia. På bakgrunn av dette ønsker Breivik å (gjen-) opprette et kulturkonservativt og 

monokulturelt samfunn, fritt for kulturmarxistiske ideer. I forlengelsen av disse ideene 

lanserte Breivik i sitt manifest hva han selv anser for å være løsningen på disse problemene. 

Dette inkluderer massehenrettelser av samfunnsfiender, opprettelse av ghettoer for politiske 

avvikere, tvangsdeportering av mennesker med ikke-vestlig bakgrunn og vestlige kolonier i 

arabiske land, i tillegg til en tilbakevending til et kristenfundamentalistisk verdisyn. I en norsk 

kontekst anser Breivik alle de store politiske partiene, med unntak for FrP44, som 

kulturmarxister, men særlig Arbeiderpartiet skiller seg ut negativt.  

Alain de Benoist står som den kanskje fremste representanten for det europeiske Nye høyre. 

Nye høyre er en ideologisk strømning, ikke en helhetlig ideologi, men kjennetegnes av en 

intellektuell tilnærming til et politisk område som historisk sett stort sett hører inn under den 

                                                           
42 www.snl.no, Tarik. 
43 Op.cit., Det osmanske riket. 
44 Breivik, 2083, s. 1246. 

http://www.snl.no/
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fascistiske og neo-fascistiske fanen. Elementer av dette er bevaring av europeisk kultur og 

tradisjon, xenofobi og en avvisning av opplysningstidens menneskesyn. De Benoist er 

tilhenger av monokulturelle samfunn, direkte demokrati basert på nedarvet borgerskap og en 

forkastelse av liberalismen og opplysningstidens menneskeverd. Videre mener han at den 

liberal-modernistiske verden står for fall. Alt dette er ikke bare typisk tankegods fra ytre høyre 

fløy, men gir også gjenklang hos Breivik. Bildet er imidlertid mer komplekst enn som så. 

Samtidig med at sentrale aspekter ved ideologien kretser rundt temaer fra ytre høyre 

kjennetegnes Nye høyre også av en vilje til å lære av marxistiske ideer, noe som jo 

tradisjonelt utgjør hovedfienden sett med fascistiske øyne. Særlig ser Antonio Gramsci ut til å 

være et navn som går igjen i denne sammenhengen, mens typiske ideologiske elementer er 

borgerlønn, kritikk av den borgerlige høyresiden, kritikk av liberalismen og kapitalismen og 

et ideal om et pluralistisk verdenssyn.45 Selv avviser de Benoist den tradisjonelle 

høyre/venstre-asken i politikken, og benytter seg i stedet av sin egen sentrum/periferi-modell, 

hvor sentrum utgjør det etablerte demokratiske politiske landskapet, og periferi er alle ideer 

som ligger utenfor dette kjerneområdet. Dette sidestiller ideer fra ytre høyre og ytre venstre, 

og gjør en kombinasjon av disse mulig. 

Alexander Dugin skiller seg fra de to andre med sitt perspektiv som russer. For han er ikke 

fallet nært forestående, det har på mange måter allerede inntruffet. Sovjetunionens fall kan på 

mange måter sies å være et nederlag for den russiske kulturen, og nærmest over natten gikk 

Russland fra å være den dominerende parten i en av verdens to supermakter til å bli et land 

som slet med intern politisk uro, økonomisk ruin og ikke minst en opplevelse av å nå stå langt 

utenfor begivenhetenes sentrum. Likevel er det modernismens (påstått) nært forestående fall 

som danner det egentlige ideologiske bakteppet for Dugin. 

For å gjenreise Russland og den russiske kulturen har Dugin lansert en politisk totrinnsrakett. 

Det første trinnet er en helt ny politisk kurs for Russland, som Dugin omtaler som Den Fjerde 

Politiske Teori (TFPT). For å møte trusselen fra universalgjøring av vestlig politisk kultur 

(den første politiske teori) ønsker han å kombinere de nå utkonkurrerte politiske ideologiene 

kommunismen (den andre politiske teori) og fascismen (den tredje politiske teori) i en ny 

strømning, den fjerde politiske teori. I hans verk fra 2012 med samme navn, The Fourth 

Political Theory, sjøsatte Dugin hva han selv omtaler som en slags politisk dugnad, en 

ideologi som ikke ennå er ferdig formet, men som han ønsker skal bli gjeldende i Russland. 

                                                           
45 Senholt, Akilleshælen hos det europeiske Nye høyre, s. 324. 
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Det neste trinnet kommer i form av hva Dugin kaller for neo-Eurasianismen, en idé som 

Dugin har forfektet lenge. Dette er en fundamental og revolusjonær nytegning av 

verdenskartet, hvor verden deles opp i maktpoler basert på og bygget opp rundt kulturer, og 

hvor, ikke overraskende, Russland og den russiske kulturen danner kjernen i et sentral-asiatisk 

maktsentrum. Hver maktsfære skal bygges opp rundt ulike kulturer, snarere enn den 

globaliseringsprosessen vi ser i dag med allmenngjørelse av vestlig kultur og vestlige idealer. 

Ideen er å skape en form for maktbalanse gjennom å skape en multipolar verden bygget opp 

rundt hva Dugin anser for å være naturlige maktsentre. Dugin er helt åpen om sin påvirkning 

av de Benoist, og særlig idealet om å kunne kombinere tankegods fra ytre høyre og ytre 

venstre er tydelig gjenkjennbart fra de Benoist og Nye høyre. Dugin benytter seg også av de 

Benoists sentrum/periferi-modell. Synet på en pluralistisk verden, kombinert med et ideal om 

monokulturelle samfunn er her også en tydelig parallell til både de Benoist og Breivik.  
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2. Teori 

2.1 Overordnede teoretiske begreper 

Denne oppgaven vil være en ideologistudie, som baserer seg på en komparativ analyse av tre 

ulike ideologers standpunkt med det formål å se på likheter og forskjeller. Den overordnede 

tanken er å gjennomføre en slags ideologisk DNA-prøve på Anders Behring Breiviks 

ideologi, og sammenlikne dette med ideene til de Benoist og Dugin. Oppgaven min befatter 

seg med politisk idéhistorie, nærmere bestemt plasserer den seg innenfor 

totalitarismeforskningen. Temaet helt konkret er ikke-nazistisk høyreekstremisme, en 

undervariant av neofascisme. Oppgaven vil også ha en tydelig europeisk forankring, da 

Europa av historiske årsaker er det viktigste området for politisk ekstremisme. Med tanke på 

metode vil oppgaven slik det ser ut nå basere seg på kvalitativ og komparativ ideologisk 

analyse, hovedsakelig basert på primærkilder i form av aktørenes antatt mest sentrale 

publiserte verker. 

Fire ideologiske nivåer 

Øystein Sørensen benytter i sitt kapittel i «Høyreekstremisme» en skala bestående av fire 

ideologiske nivåer, for på den måten enklere skille mellom ulike høyreekstreme aktørers 

ideologi hva som ofte er et bevisst grumsete farvann.46 Skalaen tar utgangspunkt i Breiviks 

ideologi, men jeg har her forsøke å bearbeide den og koke den ned til konkrete 

nøkkelmomenter for på den måten å anvende den mer generelt på alle de tre aktørene. 

Sørensen selv presiserer at denne modellen er en forenkling, da det både er glidende 

overganger mellom nivåene og at de som befinner seg i de øvre nivåene også vil ha mye av de 

foregående nivåene som fundament for sine meninger.47 Modellen må derfor benyttes med en 

viss varsomhet. Denne skalaen vil bli benyttet i konklusjonen i denne oppgaven, og lyder, i 

min forenklede og generaliserte form, som følger: 

1. En sterk motstand mot en multikulturalistisk ideologi. 

2. Konspirasjonsteorier som den dominerende forklaringsformen. En del som sa seg 

enige med det første punktet vil antageligvis nå falle av. 

3. En revolusjonær posisjon. Dette markerer en overgang til totalitarisme, og voldsbruk 

blir nå et teoretisk akseptert virkemiddel. Dette betyr ikke at voldshandlinger 

realiseres i praksis, men at de anses som et legitimt virkemiddel i fremtiden. 

                                                           
46 Sørensen, Ideologi og galskap, s. 18. 
47 Ibid. 
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4. Teori realisert i praksis. 

Høyreekstremisme/Høyreradikalisme 

Høyreekstremisme og høyreradikalisme er nært beslektede begreper med en noe uklar og til 

dels også flytende overgang seg imellom. Begrepene benyttes også av og til som synonymer. 

Begge begreper har en del innholdsmessig til felles, og brukes på politiske strømninger og 

ideer som har ekskluderende nasjonalistiske, rasistiske, xenofobiske, (ultra-) konservative og 

autoritære holdninger.48 Den store forskjellen mellom disse to ligger imidlertid i synet på 

demokrati og voldsbruk. Høyreradikale opererer i teorien innenfor det demokratiske systemet 

og gjeldende lovverk, og avviser voldsbruk som virkemiddel.49 De tar også gjerne til orde for 

å utvide demokratiet, særlig gjennom gjeninnføring av direkte demokrati. Høyreekstreme 

avviser imidlertid ikke voldsbruk, og har heller ikke samme fokus på demokrati. I praksis er 

imidlertid skillet langt mer uklart, da mange grupper har på seg flere hatter og tidvis også 

direkte motsier seg selv. Et positivt forhold til voldsbruk er heller ikke et krav for å kunne 

omtales som høyreekstrem.50 

Fascisme/Neofascisme 

Fascismen har sitt opphav i mellomkrigstidens Italia, knyttet til Benito Mussolini og hans 

maktovertakelse i Italia i 1922. Det som i utgangspunktet var et konkret politisk parti i Italia 

utviklet seg imidlertid raskt til å bli en mer generell politisk ideologi som ganske raskt fikk 

sine politiske avleggere i andre land. I denne oppgaven vil Fascisme (med stor F) vise til den 

konkrete italienske varianten, mens fascisme (med liten f) viser til fenomenet generelt. Mest 

kjent innenfor fascismen er selvfølgelig mellomkrigstidens tyske nasjonalsosialisme, 

nazismen, under Adolf Hitler. Sentralt i fascismens ideologi er konsepter som 

sosialdarwinisme, nasjonalstaten, statens overordnede posisjon i samfunnet og individets 

tilhørighet i denne, en diktatorisk fører/sterk mann samt en markert og tydelig anti-holdning 

ovenfor ulike ideologiske fiender og motstandere, særlig marxisme og liberalisme.51 I 

nazismens tilfelle er det også et betydelig innslag av biologisk rasisme, selv om dette ikke 

nødvendigvis gjelder alle fascistiske retninger. 

                                                           
48 www.snl.no, Høyreekstremisme. 
49 Op.cit., Høyreradikalisme. 
50 Hagtvet et al., Forord, s. 8. 
51 www.snl.no, fascisme. 

http://www.snl.no/
http://www.snl.no/
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Etter andre verdenskrig var fascismen en langt mer marginalisert ideologi enn 

massebevegelsene man så i Italia og Tyskland fra 1920-tallet og utover. Kort fortalt delte 

fascismen seg i to leire. Den første gruppen holdt fast på mellomkrigstidens ideologiske 

budskap, hvor da særlig nazismens budskap var sentralt. Dette er det vi kjenner i dag som 

nynazisme. Den andre grupperingen tok imidlertid et skritt tilbake og forsøkte å stake ut en ny 

og alternativ kurs til den klassiske fascismen, en retning vi i dag kaller neofascisme eller 

nyfascisme. Klassiske fascistiske ideer som antisemittisme og korporativisme ble redusert og 

etter hvert faset helt ut, og fokuset dreid mot nasjonalisme, ofte en pan-europeisk sådan, 

motstand mot liberalisme samt i mange tilfeller både en tydelig islamofobi og en mer generell 

innvandringsmotstand.52 Som vi forstår er fascisme et begrep som er nokså rommelig, og hvor 

det tidvis kan være vanskelig både å fastslå og avvise aktørers tilhørighet til begrepet. Særlig i 

forbindelse med neofascisme er en del aktører antageligvis også bevisst uklare i sin 

ideologiske tilhørighet, for på den måten å enklere kunne tilpasse seg konteksten de til enhver 

tid opererer i. Fascisme er et begrep som for mange også vekker klart negative assosiasjoner, 

og mange av aktørene vil unngå betegnelsen av denne grunnen.  

Roger Griffin er en av de som har påpekt mangelen på en klar fascismedefinisjon det er 

konsensus om. Som en følge har han utarbeidet et slags minste felles multiplum for fascisme, 

som er som følger: 53 

 Høy grad av enighet rundt hvem som er nasjonens fiender: 

o Marxist-leninisme, materialisme, internasjonalisme, liberalisme, 

individualisme 

 Betydelig variasjon rundt virkemidler, grad av imperialisme og rasistisk vold 

 Spiller på sin egen nasjons historie 

o Romerriket i Mussolinis Italia, Det første riket i Hitlers Tyskland 

 Passer i den anti-liberalistiske og anti-positivistiske tradisjonen fra sent 19. århundre. 

 Har historisk sett også inneholdt elementer av militarisme, teknokrati, ruralisme, 

imperialisme, neoklassisisme, Avant garde-kunst, syndikalisme, nasjonalsosialisme, 

nyromantikk, politisert kristendom, paganisme, okkultisme, biologisk rasisme, 

antisemittisme, voluntarisme, sosialdarwinisme, eller mer moderne innslag som New 

Age og miljøvern. 

                                                           
52 Ibid., nyfascisme. 
53 Griffin, Fascism, s. 37. 
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Denne definisjonen vil ligge til grunn for hvordan fascismebegrepet benyttes i denne 

oppgaven.  

Totalitarisme 

Totalitarisme som begrep har sitt opphav helt tilbake på 1920-tallet, og ble opprinnelig 

benyttet som kritikk av Mussolini fra politiske motstandere på venstresiden. Fascistene tok 

imidlertid begrepet til seg, og totalitarisme ble snart et honnørord innenfor Fascismen. Som 

vitenskapelig begrep tillegges imidlertid opphavet vanligvis til Hannah Arendt, og hennes bok 

«The Origins of Totalitarianism» utgitt i 1951.54 Dette markerte startskuddet for en helt ny 

retning innenfor politisk teori, hvor man så likheter mellom ulike totalitære regimer. 

Totalitarisme er i forskningen i dag et begrep som altså ikke er eksklusivt for Fascismen, men 

som dekker en rekke politisk ekstreme regimer og bevegelser. 

Øystein Sørensen, professor i historie ved UiO, har jobbet mye med totalitarisme. Der 

klassiske totalitarismeforskere som Hannah Arendt, Carl Joachim Friedrich, Zbigniew 

Brzezinski og Raymond Aron har fokusert på totalitære regimer, har Sørensen i stedet lagt 

vekten på totalitær ideologi.55 Dette gjenspeiler de ulike tidene definisjonene ble skrevet i. 

Arendt, Friedrich, Brzezinski og Aron leverte alle sine viktigste bidrag til emnet under den 

kalde krigen. Hitlers Tyskland og Mussolinis Italia var friskt i minnet, og Sovjetunionen 

under Stalins ledelse og Maos Kina var enten pågående eller helt nylig avsluttede kapitler. 

Totalitarisme var synonymt med regimer. Øystein Sørensen på sin side primært hatt sitt virke 

etter Sovjetunionens fall. Totalitarisme var nå ikke lenger primært sett regimer, men 

ideologier.  

Sørensen har laget sin egen definisjon av totalitarisme, tilpasset et fokus på ideologi snarere 

enn regimer. Denne vil ligge til grunn i min oppgave, og lyder som følger: 

1. Totalitære bevegelser – som bærere av totalitære ideologier – mener å ha funnet en 

oppskrift på det fullkomne samfunn. 

2. De forkaster det eksisterende samfunn aggressivt og totalt. Dette gjelder i prinsippet 

alle typer eksisterende samfunn, men av historiske og andre grunner er de 

dominerende liberal-demokratiske samfunn i Vesten spesielt utsatt. 

3. De er revolusjonære – de vil ha et rent, revolusjonært brudd med det bestående. 

                                                           
54 Sørensen, Drømmen om det fullkomne samfunn, s. 37. 
55 Op.cit., s. 39-40. 
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4. De er grunnleggende overbevist om at de har rett, at de ar funnet den eneste sannheten. 

Totalitære bevegelser og ideologier er prinsipielt og konsekvent antipluralistiske. 

5. De oppfatter ikke politikk og politiske ideer som noe som angår en avgrenset del av 

menneskelivet og samfunnet. Det tar konsekvensen av at alt henger sammen med alt. 

Deres ideer har ambisjoner om å være mer eller mindre altomfattende. De har 

løsninger på alle typer problemer, og de vil styre og kontrollere alle fasetter av 

menneskenes liv. 

6. Innsikten i ideologien er, i det minste i en tidlig fase, forbeholdt en utvalgt elite. Ifølge 

denne eliten lever de fleste mennesker i en falsk forestillingsverden. De skjønner ikke 

hvordan verden egentlig er skrudd sammen. 

7. De mener å ha rett til å ta i bruk alle virkemidler for å nå sine mål. Om nødvendig og 

hensiktsmessig vold og terror. Målet er så stort, så overordnet alt annet, at det ikke kan 

være noen moralske eller ideologiske sperrer for hva slags virkemidler som er legitime 

for å nå det. 

8. Alt og alle som står i veien for å gjennomføre målet, er å betrakte som fiender. Det 

dreier seg om tilhengere av og de som nyter godt av det bestående samfunn. Men det 

dreier seg også om tilhengere av andre – rivaliserende – totalitære ideologier.56 

 

  

                                                           
56 Op.cit., s. 41-42. 
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2.2 Særegne begreper i denne oppgaven 

Under følger en kort gjennomgang av sentrale begreper for denne oppgaven. De fleste av 

disse begrepene vil naturligvis behandles i langt større detalj senere i oppgaven, men 

presenteres så konsist som mulig med en gang for på den måten å klargjøre sentrale 

begrepsmessige premisser for denne oppgaven. 

Nye høyre/Nouvelle Droite 

Nye høyre (fr: Nouvelle Droite), eller det europeiske Nye høyre, er navnet på en gruppe 

intellektuelle som utgjør et politisk og ideologisk alternativ til det etablerte systemet. Nye 

høyre er et navn på flere ulike politiske strømninger, for eksempel Thatcherisme og 

amerikansk nykonservativisme, men det europeiske Nye høyre har ikke noe med disse å gjøre. 

Alle henvisninger til Nye høyre i denne oppgaven vil være til den sentraleuropeiske varianten 

presentert nedenfor. Det Nye høyre er ikke en helhetlig ideologi, men mer å betrakte som en 

ideologisk strømning som selv hevder å ha løsrevet seg fra den tradisjonelle høyre/venstre-

aksen. De distanserer seg både fra den etablerte konservative høyresiden og venstresiden ved 

å låne fra begge. Selv om ideens opphavsmann, Alain de Benoist ikke vedkjenner seg navnet 

Nye høyre (et navn skapt av media) fremstår dette likevel som et dekkende navn, da gruppen 

forsøker å skape en ny transpolitisk ideologi med fotfeste i det som er å betrakte som 

tradisjonelle høyreverdier. Dette er hovedsakelig konservative verdier som vern av europeisk 

kultur, tradisjon og identitet, samt et hierarkisk verdenssyn. Det transpolitiske elementet 

kommer imidlertid inn allerede her, da også et pluralistisk verdenssyn, direkte demokrati, 

miljøvern, kritikk av det borgerlige høyre og kritikk av liberal-kapitalisme er blant 

kjerneelementene, ideer man mer typisk finner på venstre side av den politiske aksen. Det 

lånes her altså allerede innledningsvis nokså mye fra både høyre og venstre, med det formål å 

stake ut en ny kurs. Den tradisjonelle høyre/venstre-aksen forkastes totalt på bakgrunn av at 

den ansees som utdatert av de Benoist, og som i stedet deler det politiske landskapet opp i det 

han kaller for sentrum-periferi. Et bilde på ideen kan være en lupe som ligger på et kart. Alt 

som vises gjennom lupen er det etablerte politiske landskapet, sentrum, mens periferien er den 

delen av landskapet som befinner seg utenfor lupen. 

 

 

Jacob Christiansen Senholt har laget følgende definisjon av det europeiske Nye høyre: 
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Det europeiske Nye høyre er et antimoderne kulturelt og intellektuelt nettverk som selv 

hevder å arbeide for bevaring og revitalisering av europeisk kultur, tradisjon og 

identitet gjennom en gjensakralisering av verden. Den benytter en metapolitisk 

strategi som tar sikte på å inspirere en revolusjonær omveltning av det nåværende 

kulturelle hegemoniet til det globale liberaldemokratiske systemet, og søker å etablere 

nye homogene stammesamfunn.57 

Retningens opphav knyttes gjerne til 1968 og opprettelsen av tankesmien GRECE. 

GRECE 

Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, "Studie- og 

forskningsgruppe for den Europeiske Sivilisasjon", mest kjent under akronymet GRECE, er 

navnet på en fransk politisk tenketank, grunnlagt av Alain de Benoist i 1968 som et svar både 

til det borgerlige høyre og til de pågående venstreinspirerte studentdemonstrasjonene i 

Frankrike og Europa samme år. Akronymet har også det elementet i seg at det staver det 

franske navnet på Hellas, demokratiets og selve den europeiske kulturens vugge. Denne 

tenketanken regnes som en sentral meningsbærer i Nye høyre. 

The Fourth Political Theory 

Den fjerde politiske teori (TFPT) er en politisk idé fremsatt av russeren Alexander Dugin. 

Navnet spiller på at liberalismen, kommunismen og fascismen (med beslektede former) utgjør 

de tre etablerte ideologiske hovedstrømningene. TFPT er Dugins forsøk på å tenke 

fundamentalt nytt ved å skape sin egen ideologi, den fjerde. Denne er ment som et 

antimodernistisk svar til den vestlige liberalismen (den første ideologien), og låner åpent en 

del momenter fra kommunismen og fascismen (den andre og tredje ideologien), uten at TFPT 

mener å passe inn i noen av disse. Navnet indikerer at dette er ment som en helt ny politisk 

retning, ikke som en variant av noe eksisterende. 

Neo-Eurasianisme 

Neo-Eurasianisme er Dugins forsøk på å revitalisere en gammel russisk idé, Eurasianisme, og 

tilpasse denne moderne forhold. Eurasianismen i sin klassiske forstand har sitt opphav på 

1920-tallet, og legger til grunn betydningen av territoriets form og natur som formgiver for 

kulturene som oppstår i disse områdene.58 Det er på den måten en vesensforskjell på den 
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eurasiske kulturen, som baserer seg på store landområder, og på den vest-europeiske og nord-

amerikanske kulturen, som i langt større grad er kystkulturer. Mens den klassiske 

eurasianismen var kulturell er neo-eurasianismen i langt større grad politisk, og vektlegger de 

ulike politiske systemene som har vokst frem på bakgrunn av hva den anser som 

fundamentale forskjeller i geografiske områder. Det er også et særlig fokus på et 

«skjebnefellesskap» blant alle tidligere sovjetrepublikker, og at disse naturlig hører sammen 

under russisk innflytelse og ledelse. Dette kan til en viss grad betraktes som en russisk 

parallell den amerikanske Monroe-doktrinen, om enerett på kontroll og påvirkning i «egen 

bakgård». Tanken lukter også litt av den tyske «Sonderweg»-teorien. 

Eurabia 

Eurabia-teorien har sitt opphav med Gisèle Littman, best kjent under psevdonymet Bat Ye’or, 

og hennes bok «Eurabia: The Euro-Arab Axis». Navnet er en sammensmeltning av navnene 

Europa og Arabia, og spiller altså på en «islamisering» av Europa.59 Begrepet har tidligere 

vært benyttet i en moderat sammenheng av andre, men knyttes i dag til konspirasjonsteorien 

som omhandler en pågående muslimsk overtakelse av Europa i kombinasjon med en 

pågående kollaps i europeisk kultur, orkestrert av politikere, akademia, media og ulike 

politisk korrekte grupperinger som for eksempel feminister. Den vest-europeiske kulturen 

brytes ifølge Eurabia-teorien systematisk ned for på den måten å svekke Vest-Europas 

kulturelle motstandsdyktighet mot ytre påvirkning, slik at implementeringen av Eurabia skal 

gå enklere. 

Kulturmarxisme/politisk korrekthet/multikulturalisme 

Kulturmarxisme, politisk korrekthet og multikulturalisme er tre begreper som står sentralt i 

Breiviks verdensbilde og som behandles som synonymer. Begrepene, i den betydning han 

bruker dem, har sitt opphav hos William S. Lind og en artikkel han skrev i 2004.60 I Breiviks 

2083 er kapittel 4, «Introduction – What is «Political Correctness»» og kapittel 5, «How it all 

began – Political Correctness is Cultural Marxism» ren avskrift av det første kapittelet i 

Linds artikkel, lett omskrevet for europeiske forhold (hovedsakelig begrenset til at begrepet 

«american» er erstattet med «european»), og danner grunnlaget for Breiviks 
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verdensforståelse. Lind er ikke kreditert av Breivik i manifestet, og navnet forekommer så 

vidt meg bekjent i 2083 kun i et kort kapittel om «Forth Generation Warfare».61 

Lind stiller likhetstegn mellom kulturmarxisme og multikulturalisme. Breivik gir følgende 

definisjon på det sistnevnte i videoen han publiserte på Internett samtidig med manifestet: 

Multiculturalism is an anti-European hate-ideology designed to deconstruct European 

cultures and traditions, European identities, European Christendom and even European 

nation states. As such; it is an evil ideology created for the sole purpose for the eradication of 

an entire civilization-, The European civilization – popularly known as «Western 

Civilization,» To Europeans worldwide including European Americans, European Canadians, 

European Australians etc. 62 
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2.3 Oppgavens avgrensinger 

Denne oppgaven er begrenset i tid til tidsrommet 1968-2011. 1968 var et turbulent år i 

historien på mange måter, og et årstall som fortsatt klinger av opprør og motstand og som har 

gitt ringvirkninger helt inn i vår tid. Frankrike var i 1968 på mange måter midt i en 

identitetskrise. I 1952 hadde Frankrike mistet sine kolonier i Indokina gjennom et pinlig og 

dyrt militært nederlag i kampene mot Viet Minh. Videre ble Suezkrisen høsten 1956, til tross 

for militær suksess, et sviende politisk nederlag for Frankrike. FLNs forsøk på å skape et 

uavhengig Algerie ble på den måten i særlig grad et spørsmål om prestisje og status for 

Frankrike, og da også Algerie forsvant ut av Fransk kontroll i 1962 markerte dette i praksis 

slutten for Frankrike både som kolonimakt og som stormakt. Årene etter dette ble en periode 

preget av urolighet i Frankrike, noe som kulminerte med studentopprøret i mai 1968. For 

denne oppgavens vedkommende markerer 1968 imidlertid først og fremst opprettelsen av den 

franske neofascistiske tenketanken Groupement de recherche et d'études pour la civilisation 

européenne (Forsknings- og studiegruppe for Europeisk sivilisasjon), GRECE. GRECE 

regnes som den ideologiske premissleverandøren for den neofascistiske Nouvelle Droite (Nye 

Høyre) –strømningen, og den franske akademikeren og filosofen Alain de Benoist er en 

sentral figur i begge sammenhenger. Strømningen oppsto som et forsøk på å samle ulike 

høyreradikale røster under én felles parole, som en felles ideologisk motstandsfront mot 

venstreradikale. 

2011 er året Anders Behring Breivik, den 22. juli, først sprengte en bombe ved 

Regjeringskvartalet i Oslo før han så reiste til AUFs sommerleir på Utøya hvor han 

gjennomførte en blodig massakre på leirdeltakerne. Det totale dødstallet ble 77 personer, 

hvorav 8 ble drept av bomben og de resterende 69 ble drept på Utøya. Ytterligere 158 

personer ble skadet totalt.63 Oppgavens tidsperiode begrenses altså også i denne retning, og 

denne grensen trekkes rett forut for selve angrepene 22. juli. Angrepenes gang og detaljer vil 

ikke bli behandlet i denne oppgaven, ei heller Breiviks forklaringer og ideologiske utvikling 

under rettsaken. Det er flere grunner for dette.  

For det første er angrepene konsekvensen av hans manifest og ideologi, selve handlingen som 

gjorde Breivik til en ideologisk aktør. Angrepene i seg selv vil være så omfattende å dekke at 

de vil utgjøre en masteroppgave i seg selv. Disse er også, i en historiefaglig kontekst, kun av 

begrenset interesse, da historiefaget er mer opptatt av årsaker og virkninger enn av hvem som, 
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i snever forstand, gjorde hva hvor og når. Selve hendelsesforløpet er også grundig gjort rede 

for av både politi, myndigheter, vitner, media og gjerningsmannen selv i rettsaken mot han. 

Selve terroraksjonen er altså hva som gir Breiviks kompendium «2083» en faglig og 

ideologisk relevans, ikke selve kompendiets innhold.  

Det kan her også nevnes at Breivik ikke lenger er en aktiv aktør post 22. juli. Breivik er dømt 

til en forvaringsdom som etter alle solemerker i praksis vil være en livstidsdom. Han vil altså 

aldri igjen være en fri mann. I tillegg til dette kommer det faktum at Breivik soner ved 

avdeling SHS (Særlig Høy Sikkerhet), og er i den forbindelse underlagt en streng sensur og 

begrensning i forbindelse med besøk og andre kommunikasjonsmuligheter med omverdenen. 

Hva han eventuelt må produsere på cellen av ideologisk materiale vil ikke enkelt kunne 

publiseres, og i praksis er hans påvirkningskraft som ideologisk premissleverandør svært liten 

i dag, i den grad den kan sies å eksistere.  

I forlengelsen av Breiviks svært begrensede muligheter til å publisere nytt materiale er det til 

sist også verdt å nevne hva som ser ut til å være en ideologisk endring hos Breivik, en 

dreining i retning av nasjonalsosialisme.64 Allerede i rettsaken mot han i 2012 så man en langt 

mer positiv innstilling ovenfor nasjonalsosialisme og nynazisme, ideologiske strømninger han 

tar tydelig avstand fra i sitt manifest 2083. Dette skal også ha vært tema i flere brev Breivik 

har sendt fra fengselet, et skifte i retning nasjonalsosialisme i mer klassisk forstand. Denne 

endringen ble enda tydeligere 14. mars 2016, da Breivik ankom rettslokalet i Skien fengsel i 

forbindelse med hans søksmål mot den norske stat. Breivik henvendte seg da til det ventende 

pressekorpset med en nazihilsen med utstrakt, flat hånd, til forskjell fra den hevede 

knyttneven han benyttet som hilsen under rettssaken mot han i 2012. Dette fikk en rekke 

eksperter til å konkludere med at Breivik nå åpent identifiserer seg med nazismen.65 Enhver 

står selvfølgelig fritt til å endre sitt politiske ståsted, også dømte politiske terrorister. Denne 

endringen gjør imidlertid Breivik langt mindre interessant fra et faglig ståsted, da nettopp 

hans tydelige distansering fra tradisjonell nynazisme var et av de mest interessante aspektene 

ved han. All den tid hans manifest foreligger i sin opprinnelige form, og han nå har svært 

begrenset mulighet til å gjøre endringer på dette, vil dette imidlertid ikke ha noen innvirkning 

på denne oppgaven. Breivik representerer i skrivende stund (våren 2016) på mange måter 
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altså ikke lenger sin egen ideologi, presentert i 2083, og vil derfor ikke være av relevans for 

denne oppgaven. 
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2.4 Viktige presiseringer 

Hvis man skal skrive en oppgave av denne størrelsen og innenfor et slikt tema er det en del 

momenter som må oppklares og presiseres nærmere. 

Det første av disse er bruken av Breiviks manifest i denne sammenhengen. En av 

innvendingene som ofte blir reist mot manifestets troverdighet er den store graden av 

kopiering fra andres verker. Dette må altså understrekes med en gang: Breiviks manifest 2083 

er i stor grad en kompilasjon, og inneholder betydelige og ufrivillige bidrag fra andre, både 

krediterte og ikke-krediterte, forfattere. Dette innrømmer også Breivik selv åpent i 

manifestet.66 I særlig grad gjelder dette den norske, høyreekstreme bloggeren Peder Are 

Nøstvold Jensen, i denne sammenhengen bedre kjent under pseudonymet «Fjordman». Hele 

45 av artiklene i 2083 skal være skrevet av Fjordman.67 Jensen har over lang tid blogget 

innenfor samme tematiske områder som Breivik, og var en sentral figur på det høyreekstreme 

nettstedet Gates of Vienna. Breivik har selv uttalt at blogginnleggene til Fjordman var en 

viktig inspirasjonskilde for han, og en betydelig del av disse er også gjengitt i 2083. Jensen 

har avvist både å ha noen tilknytning både til terrorangrepet i seg selv og Breivik som person, 

og har heller ikke gitt Breivik tillatelse for å gjengi blogginnlegg signert Fjordman i hans 

manifest. Jensen ble avhørt av politiet etter 22. Juli, men ble verken dømt eller tiltalt for noe i 

den forbindelse. Han sitter igjen uten noe formelt ansvar for 22. juli-terroren begått av 

Breivik. Det er imidlertid liten tvil om at han har utgjort en enorm ideologisk påvirkning på 

Breivik. Her ligger en svært interessant parallell diskusjon, i form av ideologers ansvar for 

terrorhandlinger de ikke selv begår, men enten oppfordrer til eller som vil være den logiske 

konsekvensen av den ideologien de forkynner og retorikken de benytter. Diskusjonen er svært 

interessant, men i seg selv på siden av denne oppgaven, og vil ikke bli behandlet i noen videre 

detalj her. Elisabetta Cassina Wolff har skrevet et glimrende kapittel i Høyreekstremisme om 

temaet, som er vel verdt å lese.68 Jeg støtter meg videre på hennes konkusjon om at ideologer 

har et ansvar for terrorhandlinger andre begår med begrunnelse i den ideologien de selv bidrar 

til å spre og utvikle, og føler derfor det er riktig å kunne basere deler av denne oppgavens 

primærkildegrunnlag også på tekster og artikler forfattet av Fjordman og andre, så sant disse 

er gjengitt i Breiviks manifest. Denne oppgavens formål er ikke å fordele skyld, og vil ikke 

behandle skyldspørsmålet i noen grad. Dette gjør altså at tematikken Wolff tar opp i denne 
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sammenhengen faller utenfor oppgavens avgrensninger. Vi havner uansett i den situasjonen at 

store og sentrale deler av 2083 er skrevet av en annen mann enn forfatteren, og videre at 

vedkommende ikke ønsker noen form for tilknytning til dette. All den tid kompilasjon utgjør 

en så stor del av manifestet, er andre forfattere som for eksempel Fjordman i praksis umulig å 

utelate i en ideologisk forankret oppgave som dette. Breiviks manifest og ideologi vil fremstå 

som svært hullete og usammenhengende uten disse ufrivillige bidragene fra andre, og vil i 

praksis gjøre det umulig å behandle Breiviks ideologi som en sammenhengende og komplett 

sådan. Jeg velger derfor å behandle alle kapitler signert Fjordman eller andre som fullverdige 

bidrag til manifestet, men kommer ikke til å dvele ved hvem som har skrevet de aktuelle 

kapitlene all den tid Breivik selv åpenbart mener kapitlene tjener til å tale hans sak. Det er 

også forholdsvis uproblematisk å trekke Fjordman inn i dette av hensyn til Fjordman selv. 

Riktignok er Fjordman uten noe formelt og juridisk ansvar i denne situasjonen (om enn 

kanskje ikke moralsk). Den ideologiske likheten mellom Breivik og Fjordman er imidlertid 

slående, noe Vidar Enebakk belyser fremragende i «Fjordmans radikalisering».69 Det å sitere 

Fjordman i denne oppgaven fremstår sånn sett på ingen måte som å ta Fjordmans tekster 

nevneverdig ut av kontekst, og all den tid skyldspørsmålet ikke er av interesse i denne 

oppgaven anser jeg også dette som uproblematisk. 

Et annet sentralt spørsmål som reiser seg nærmest umiddelbart er i hvilken grad det er riktig å 

sammenlikne en uutdannet og dømt terrorist som Anders Behring Breivik med høyt 

utdannede og i seg selv fredelige politiske ideologer som Alain de Benoist og Alexander 

Dugin. Riktignok forfekter både de Benoist og Dugin ekstreme politiske standpunkt som har 

mye til felles med Breivik sitt og hvor den logiske konsekvensen av tankegodset fort kan vise 

seg å være voldsbruk, men i den grad man faktisk kan beskylde dem for å ha blod på hendene 

så er det i alle fall i et helt annen skala og langt mer indirekte enn Breivik. Problemstillingen 

her er også aktuelt med tanke på Peder Are Nøstvold Jensen. Selv om ikke han heller kan sies 

å inneha samme faglige pondus som verken De Benoist eller Dugin har han likevel en 

mastergrad fra Universitetet i Oslo, samt har studert ved Universitetet i Bergen og American 

University in Cairo.70  

Løsningen på dette problemet blir for min del å fokusere på det ideologiske grunnlaget for 

Breiviks terroraksjon, ikke aksjonen i seg selv. 22. juli-angrepet er bakteppet som gjør en 

studie av 2083 interessant og nødvendig, og antageligvis den eneste grunnen til at dette 
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manifestet har blitt kjent utenfor en svært smal krets av lesere, men vil ikke vies plass i denne 

oppgaven. Jeg fokuserer altså på ideologen Breivik, ikke terroristen og drapsmannen Breivik, 

selv om disse selvfølgelig er uløselig knyttet sammen. Jeg anser dette likevel som et mulig 

skille å basere seg på: 

Helt sentralt står det faktum at Breivik radikaliserte seg selv. Gjennom å lese blogginnlegg, 

diskusjonsforum, epostutvekslinger og Wikipedia klarte Breivik å overbevise seg selv om at 

det vestlige Europa sto ovenfor en muslimsk invasjon orkestrert av sine egne politikere. Selv 

om han i stor grad låner både ideer og argumenter fra flere andre ble det endelige resultatet 

likevel Breiviks egen politiske filosofi. Breivik var sånn sett i stor grad sin egen ideolog, 

snarere enn en som sluttet seg til en allerede ferdig tenkt retning. Skal man studere Breiviks 

ideologi må man derfor også betrakte Breivik som en ideolog. Dette med å låne elementer og 

momenter fra andre er jo, satt på spissen, nettopp det både de Benoist og Dugin også gjør, om 

enn med en mer redelig kildebruk, siden begge ønsker å skape en ny kurs ved å aktivt låne fra 

andre ideologier og strømninger. Siden Breivik også samlet og publiserte sine tanker og ideer 

i manifestform lever hans ideologi videre selv om han selv sitter i fengsel. 22. juli-angrepene 

viser hvilken sprengkraft tankene hans kan ha, og siden manifestet fortsatt sirkulerer og er lett 

tilgjengelig på nett kan det fortsatt tjene som inspirasjon for andre med liknende ønsker og 

motiver. Breivik selv har åpent erklært at selve terroraksjonen var for å få oppmerksomheten, 

mens manifestet er hovednummeret.71 Med andre ord mener jeg at Breivik fortsatt kan 

betraktes som en ideolog, om enn en passivisert sådan siden han nå soner det som i praksis er 

en livstidsdom. Man kan til og med hevde at nettopp 22. juli-aksjonen gir Breivik langt mer 

troverdighet og tyngde i visse miljøer.  

Hva formell utdanning angår er det et åpenbart misforhold mellom Breivik på en side og de 

Benoist og Dugin på den andre. Breivik hadde ikke en gang fullført videregående skole i det 

manifestet ble skrevet, og har først i fengsel fått generell studiekompetanse og begynt på en 

høyere utdanning innenfor statsvitenskap.72 Han har selv også uttalt at han har utdannet seg 

selv gjennom Internett, spesielt Wikipedia har vært trukket frem av Brevik selv. Dette står i 

skarp kontrast til både de Benoist og Dugin, som begge har grader innenfor filosofi, sosiologi 

og statsvitenskap. Alain de Benoist har utdanning fra Sorbonne, og har studert emner innenfor 

jus, statsvitenskap og særlig filosofi. Han er redaktør i flere tidsskrift, har utgitt over 50 bøker, 
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publisert over 3000 artikler og er også foredragsholder.73 Alexander Dugin har en PH. D. fra 

universitetet i Rostov-on-Don, og er æresdoktor ved Det Eurasiske Universitetet i Astana.74 

Han har også vært geopolitisk rådgiver for både Vladimir Putin og den russiske Dumaen.75 

Frem til 2014 hadde han også et professorat ved Statsuniversitetet i Moskva. 

Misforholdet i graden av formell utdanning utgjør slik jeg ser det et større problem for denne 

oppgaven enn det å sammenlikne terrorist og ideolog. Dette skyldes i denne sammenhengen 

Nye høyres natur, og deres stilling som en intellektuell form for fascisme med akademikere 

som en stor andel av tilhengerskaren.76 Faktagrunnlaget for 2083 er også i beste fall tynt og 

misforstått, og i realiteten direkte feil og til dels også basert på historiske og faktamessige 

forfalskninger. Velger man å ta manifestet for god fisk har man samtidig fjernet seg fra visse 

faglige standarder som for eksempel kildekritikk. I tillegg er det her verdt å nevne at Breivik 

selv tar et tydelig standpunkt i forhold til universiteter og akademikere generelt, og anklager 

disse for å være en sentral del av hva han anser for en politisk korrekt sensur av sannhet og 

fakta. Nettopp mangelen på formell utdanning kan derfor sies å gi Breivik en større legitimitet 

i denne sammenhengen, i alle fall hos målgruppen, da han ikke kan sies å være påvirket eller 

«hjernevasket» av en politisk korrekt utdanningsanstalt. Den interessante likheten i denne 

sammenhengen er imidlertid den omfattende skriftlige begrunnelsen Breivik gir for sine 

handlinger, med resonnementer, teorier og til dels også kildebruk. Her distanserer Breivik seg 

fra ur-fascismen i virkemidler. Den italienske Fascismen ble i stor grad til på sparket, og det 

ideologiske grunnlaget skrevet i etterkant, i den grad det ble skrevet i det hele tatt. Mussolini 

var en pragmatisk politiker og en handlende mann, noe han også gjorde et poeng ut av for 

Fascismens vedkommende. Man handlet på instinkt, fikk ting gjort, og tok seg av en eventuell 

begrunnelse i etterkant. Også den tyske nazismen hviler på et forholdsvis tynt ideologisk 

grunnlag, selv om «Mein Kampf» riktignok ble skrevet før nazismen i seg selv ble en 

massebevegelse. Nettopp dette skillet mellom den klassiske fascismen og Breiviks ideer er det 

som gjør sammenlikningen i denne oppgaven mulig. Til sist vil jeg understreke at intellektuell 

og akademisk ikke er det samme, og at man derfor kan analysere Breiviks ideer som mulige 

intellektuelle ideer uten at det akademiske ligger til grunn. 
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3. Det moderne samfunn som fiende 

3.1 Alain de Benoist – Sentrum mot periferi 

Mot moderniteten 

Alain de Benoist kan kanskje først og fremst beskrives som anti-moderne. Moderniteten er, 

ifølge de Benoist, en filosofisk retning med lange røtter tilbake i historien, og kjennetegner de 

siste tre århundrene i vestlig historie. I aller første rekke trekker Alain de Benoist frem 

liberalismen, som han mener er den dominerende ideologien i modernismen og selve 

legemliggjørelsen av moderniteten.77 Men også kommunismen hører inn under den samme 

moderniteten. Liberalismen omtales av de Benoist som hovedfienden, den første ideologien 

som oppsto og den siste som vil forsvinne. Nye høyre tok umiddelbart avstand fra både 

kommunisme og kapitalisme, trass i de Benoists interesse for venstresiden. Kapitalismen og 

den tilhørende amerikanske individualismen blir likevel altså sett på som en større trussel enn 

kommunismen.78 Det er også her, i forholdet til USA og kapitalismen, at de Benoist særlig 

finner støtte for sitt syn hos venstresiden, og Nye høyres knytning til venstresiden kommer av 

dette.79 

La oss først slå fast hva som menes med modernitet av de Benoist og det moderne samfunn i 

denne sammenhengen. Alain de Benoist beskriver modernitet som en sekularisering av gamle 

kristne ideer. Han trekker frem fem sammenhengende prosesser som han mener karakteriserer 

modernitet. Disse er  

 Individualisme (individualism), gjennom ødeleggelsen av gamle samfunnsformer- og 

tilhørighet.  

 Massifisering (massification), gjennom standardisering av oppførsel og livsstil,  

 Desakralisering (desacralization), ved at de store religionene mister sin betydning til 

fordel for et vitenskapelig verdensbilde,  

 Rasjonalisering (rationalisation), som instrumentell fornuft, det frie marked og 

teknologisk effektivisering og  

 Universalisme (universalisation), gjennom en verdensomspennende implementering 

av en bestemt samfunnsmodell som er påstått den eneste rasjonelle og følgelig 

overlegene modellen. 80 
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De Benoist hever altså at det er kristendommen, ironisk nok, som er opphavet til de fleste av 

disse ideene, og at disse ideene er en verdsliggjøring av ideer og perspektiver som man finner 

igjen i kristendommen. Kombinasjonen av disse fem ideene, i en verdslig sammenheng, har 

ifølge de Benoist redusert kristendommen som kun én idé blant mange av den bevegelsen den 

selv startet. Verdsliggjøringen av disse fem verdiene har kommet gjennom opplysningstiden, 

og det er dette idealet vesten i dag lever etter. Denne motstanden mot disse kristne idealene, 

allmenngjort gjennom opplysningstiden, er noe av begrunnelsen for Nye høyres paganistiske 

standpunkt. De Benoist hevder videre at det er to kjerneidealer som moderniteten streber etter. 

Disse er frihet og likhet, idealer som de Benoist hevder har blitt forrådt av moderne ideologier 

som kommunisme og kapitalisme.81 Friheten eksisterer for de Benoist kun som en formalitet i 

dagens liberalistiske samfunn, siden den jevne borger i praksis er nedlesset med arbeid, ansvar 

og forpliktelser i tråd med det moderne samfunns idealer. Begge ideologiene inneholder et 

ideal om frigjøring fra denne byrden og har på mange måter dette som sitt endemål, være seg 

det klasseløse samfunn eller økonomisk uavhengighet i form av «the self made man», men 

realiteten er for de Benoist i begge tilfeller et godt stykke unna dette idealet. Også 

likhetsidealet har blitt ødelagt av moderniteten ifølge de Benoist. Kommunismen har forrådt 

det ved å skape ekstremt hensynsløse totalitære regimer, mens kapitalismen har «trivialisert 

det ved å legitimere motbydelige sosiale og økonomiske forskjeller i likhetens navn».82 

Konklusjonen av dette blir for de Benoist at moderniteten er i en dyp krise, og står for fall. 

Den vestlige verden befinner seg i det han betegner som et interregnum, hvor moderniteten er 

på vei ut mens det ikke eksisterer en klar arvtaker. Dette er likt for både kommunismen og 

kapitalismen, siden begge springer ut av den samme moderniteten, men det meste av de 

Benoist kritikk kretser om liberalismen siden denne er den gjeldene i Vest-Europa. De 

Benoist er erklært motstander av både kommunismen og liberalismen, som han beskriver som 

ideologier som er et «fengsel for kroppen» og som «dreper sjelen» henholdsvis.83 Likevel 

finner han til en viss grad en støtte for sitt verdenssyn i det Nye venstre, som fortsatt fronter 

den gamle anti-kapitalistiske holdningen de Benoist mener at venstresiden for øvrig har 

forkastet.84 

Liberalismen har for de Benoist skapt en rekke kunstige samfunn som mer eller mindre 

direkte bryter med hva han selv oppfatter som menneskets natur, og til og med nekter 
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mennesker i den moderne verden sin biologiske natur. Teorien om tabula rasa er for de 

Benoist direkte feil, og han hevder dette blant annet har ledet frem til totalitære ideologier og 

konsentrasjonsleirer.85 Han slår klart fast at mennesket har sin tilhørighet i naturen, at 

mennesket først og fremst er et dyr. Utallige generasjoner har ført til at mennesker slettes ikke 

fødes som blanke, tomme former, men snarere med en klart biologisk definert artstilhørighet 

og med helt konkrete predisponerte egenskaper nedarvet fra foreldre.86 Men mennesket er 

også noe mer enn bare et dyr. Evnen til abstrakt tenkning, bevissthet om egen bevissthet, 

symbolbruk og syntaktisk språk beviser for de Benoist at menneskearten har en unik posisjon. 

Trass i denne nærmest supernaturlige siden ved mennesket er vi likevel tilhørende den 

konteksten vi fødes inn i og vokser opp i ifølge de Benoist.87 Menneskeheten er derfor 

fundamentalt mangfoldig, siden hvert menneske hører til sin egen kontekst, sin egen kultur. 

Det liberale samfunnet blir for de Benoist problematisk i lys av dette. Det vestlige liberale 

samfunnet ønsker alle kulturer velkomne på like fot, ved å behandle alle kulturer som like. 

Kulturelle forskjeller gir på denne måten liberalistiske samfunn et problem, ifølge de Benoist, 

hvor løsningen alltid må bli å redusere mennesker til det de har til felles og ikke hva som gjør 

dem unike. Nettopp denne diversiteten ønskes imidlertid velkommen med åpne armer av Nye 

Høyre.88 Den bør videre både konserveres og dyrkes. 

Et annet problem med det moderne liberalistiske samfunnet for de Benoist er at det 

utelukkende kretser rundt et ideal om økonomisk vekst, finansiell kapitalisme.89 Han viser til 

Aristoteles skille mellom økonomi, en positiv husholdningsøkonomi med fokus på å dekke 

daglige behov, og krematistikk, kunsten å bli rik. Den sistnevnte varianten er ifølge de Benoist 

den gjeldende i vesten i dag, hvor både bedrifter og privatpersoner har som ambisjon å tilegne 

seg mest mulig jordisk gods, mest mulig effektivt og med sosiale ulikheter og overforbruk 

som resultat. Arbeid, påpeker de Benoist, har blitt tilegnet en egenverdi i det vestlige liberale 

samfunn som det historisk ikke har hatt. Denne mentaliteten eksisterte ifølge de Benoist aldri i 

tradisjonelle samfunn, ikke engang samfunn som baserte mye av sin økonomi på 

slavearbeid.90 Arbeid var et resultat av behov, ikke en verdi i seg selv slik det er i 

modernistiske samfunn.  
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Problemet med demokratiet 

Alain de Benoist vier temaet demokrati mye oppmerksomhet, og skrev blant annet boken 

«The Problem of Democracy» i 1985. Han mener at det vestlige liberale demokratiet har 

fundamentale feil og svakheter som han bruker mye plass i boken for å belyse. Særlig er det 

den liberale siden ved de liberale demokratiene han har mest problemer med, et aspekt han 

mener baserer seg på en historisk misforståelse. Det typiske vestlige liberale demokratiet er 

ifølge de Benoist på ingen måte en videreføring av det greske demokratiet, men låner bare sitt 

navn og sin legitimitet derfra. Alain de Benoist baserer sine analyser om det greske 

demokratiet på det Athenske demokratiet, som regnes som prototypen og også som en modell 

flere andre samtidige demokratier ble tuftet på. Det er også det best dokumenterte antikke 

greske demokratiet, og derfor det best egnede for studier.  

Sentralt i det greske demokratiet står som kjent bystaten. Byene var organisert som 

selvstendige stater, og det eksisterte følgelig ingen nasjonalstat, kun et opplevd felleskap 

bystatene imellom. En borgers demokratiske rettigheter var altså knyttet opp mot den aktuelle 

bystaten, nærmere bestemt en deme. En deme (fl. Demos) kunne opprinnelig oversettes til noe 

i området av hva vi i dag vil kalle en bydel eller en kommune, og viste altså til et bestemt 

territorielt område i eller rundt antikkens Athen. Denne tilhørigheten var normalt sett ikke 

overførbar hvis man av ulike grunner flyttet til fra en annen bystat eller riker, og var 

eksklusivt forbeholdt barn født av foreldre hvor begge selv var borgere. Slaver var som kjent 

heller ikke en del av det demokratiske systemet da de ikke var borgere, et element som ifølge 

de Benoist var viktigere enn det faktum at de var slaver.91 Det greske demokratiet var følgelig 

et lagt mer begrenset demokrati hva medlemskap angår, sammenlignet med det moderne, 

vestlige demokratiet. De Benoist hevder at dette kun virker sjokkerende for oss i dag fordi vi 

opererer med en annen definisjon av borgerskap enn hva man gjorde i det antikke Hellas, og 

stiller det retoriske spørsmålet om hvilke demokratier som noen sinne har gitt stemmerett til 

personer som ikke regnes som borgere?92 Å være borger i det antikke Hellas betydde altså at 

man hadde en tilhørighet, både sosialt og historisk, og var derfor en eksklusiv inndeling som i 

prinsipp ikke åpnet opp for personer utenfra. 

De Benoist påpeker at selve ordet frihet (liberty) har sitt språklige opphav i det greske ordet 

eleutheros og henspiller på en tilhørighet til en bestemt gruppe.93 Det samme opphavet gjelder 
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ifølge de Benoist også for ulike ord for «folk», eksempelvis det tyske leute.94 Det 

opprinnelige begrepet har ifølge de Benoist altså ikke noe å gjøre med en frihet fra et 

samfunn, men snarere frihet som et produkt av en tilhørighet til et samfunn, og retten til å 

delta i det.95 Denne friheten springer følgelig ut ifra det faktum at selve bystaten i seg selv er 

fri. Er ikke bystaten fri er heller ikke den aktuelle borgeren fri. De Benoist viser her til 

Aristoteles, som i Politikken definerer mennesket som et politisk dyr og et sosialt vesen som 

kun kan nå sitt fulle potensiale gjennom tilhørighet i et samfunn.96 Med bakgrunn i dette 

mener de Benoist å bevise at det er friheten, ikke likheten som er det fundamentale prinsippet 

bak demokrati. Demokratiet springer ut ifra friheten til å delta i det. Likheten for deltakelse 

eksisterer strengt tatt ikke i demokratiets opprinnelige form, kun en likhet mellom mennesker 

av en bestemt tilhørighet. 

De Benoist understreker at det er allment anerkjent at det er til dels store forskjeller på det 

antikke og det moderne demokratiet, men stiller spørsmålstegn ved hvorfor det er det 

moderne demokratiet som brukes som målestokk for å måle graden av demokrati i den 

antikke utgaven.97 Og det er nettopp i disse forskjellene mellom det antikke og det moderne 

demokratiet at de Benoist tar til orde for et alternativt demokrati, et demokrati som han mener 

er langt mer tro mot sine røtter enn det vestlige liberale demokratiet anno i dag.  
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3.2 Alexander Dugin – Mot globalisering, vesten og postliberalismen 

Alexander Dugin opererer med et komplekst fiendebilde som til dels er tuftet på 

konspirasjonsteorier, og som i stor grad befinner seg på det teoretiske planet. Bakgrunnen for 

Dugins fiendebilde er å finne i den kalde krigens tankesett, med en bipolar verdenspolitikk, 

styrt av USA på den ene siden og Sovjetunionen på den andre. Fiendebildet er videre en 

anerkjennelse av at dagens Russland spesielt, og hele østblokken generelt, ikke lenger er i den 

maktposisjonen de engang var, og en opplevelse av at gamle sovjetrepublikker er i ferd med å 

distansere seg fra Moskva og i stedet søke seg nærmere vesten, vestlige idealer og vestlig 

politisk ideologi. Ikke overraskende er USA i denne sammenhengen den store stygge. Dugins 

fiendebilde er i hovedsak todelt, hvorav det er en konkret og en mer abstrakt fiende. Den 

konkrete er altså USA, som Dugin mener forsøker å underminere Russlands innflytelse i 

tidligere sovjetrepublikker, mens den abstrakte fienden er postliberalismen. La oss se på dette 

først. 

Postliberalisme som fiende 

Dugin deler det 20. århundres politiske landskap opp i tre ideologiske hovedbolker, eller 

politiske teorier. Den første av disse er liberalismen. Dette er den eldste av de tre politiske 

ideologiene, og har ifølge Dugin også vist seg å være den mest stabile og vellykkede av 

dem.98 Liberalismen oppsto i England på 1600-tallet, og Thomas Hobbes og John Locke var 

sentrale bidragsytere fra begynnelsen, mens kanskje særlig Adam Smith leverte det største 

bidraget senere.99 Det sentrale premisset for disse var individets frihet, hvor individet gikk 

foran staten, og statsdannelser var en frivillig kontrakt mellom individer. Dette sto i skarp 

kontrast til eneveldet, hvor monarken hadde samlet all makt i egne hender og som var en 

vanlig europeisk statsform i samtiden og til et stykke inn i 1800-tallet.100 Gradvis skulle 

likevel liberalismen bli den dominerende retningen i vest, både i Vest-Europa og i Nord-

Amerika.  

Den neste ideologien er kommunismen. Dette er den nest eldste politiske ideologien, og æren 

for dens opphav tillegges gjerne Karl Marx som, i samarbeid med Friedrich Engels, utga Det 

kommunistiske manifest i 1848.101 Kommunismen er også den første ideologien som oppsto 

som en ren protest mot liberalismen som ideologi og den fysiske manifestasjonen av dette i 

form av borgerskapet. Kommunismen i denne sammenhengen innebærer også, ifølge Dugin, 
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både marxismen, sosialismen, sosialdemokratiet og alle beslektede former av disse.102 Dugin 

anser denne ideologien som død, med det endelige nådestøtet tydeligst demonstrert ved 

Sovjetunionens fall og oppløsning. 

Den tredje ideologien er for Dugin fascismen, herunder særlig den italienske Fascismen under 

Benito Mussolini og Hitlers Nasjonalsosialisme i Tyskland samt andre autoritære statsledere 

på høyresiden rundt om i verden, som for eksempel Francisco Franco, Juan Perón og António 

de Oliveira Salazar.103 Den tredje politiske ideologi forsvant ifølge Dugin med alliansen 

mellom den første og den andre politiske ideologi, liberalismen og kommunismen under den 

andre verdenskrig, Hitlers strategiske feilberegninger og aksemaktenes endelige nederlag i 

andre verdenskrig i 1945. Dugin hevder selv at fascismen fikk en prematur død og ble drept 

av de to andre, eller begikk muligens selvmord, før den fikk utviklet seg ferdig slik de to 

andre fikk.104 

1900-tallet var ideologienes århundre, et århundre preget av rivalisering og krig mellom disse 

tre ideologiene. Dugin mener at på 1990-tallet sto verden i praksis igjen med kun én politisk 

ideologi, liberalismen. Men liberalismens ideologiske triumf ble også dens ideologiske 

endepunkt mener Dugin. Liberalismen, nå helt uten utfordrere, opphørte å eksistere slik vi 

kjenner den og omskapte seg selv til noe helt nytt, postliberalsime.105 Postliberalismen, ifølge 

Dugin, er uten politiske dimensjoner, representerer ikke lenger et fritt valg og fremstiller seg 

selv i stedet som et slags historisk deterministisk endepunkt som det er umulig å komme 

utenom. Slik Dugin ser det ble starten på det 21. århundre på denne måten også ideologienes 

sluttpunkt.106 Dette er et syn som på mange måter stemmer overens med Fukuyamas End of 

History, men som Dugin ser mer som en utfordring snarere enn et faktum.107 

Hva er problemet med moderniteten ifølge Dugin? Det er flere sider som Dugin anser som 

problematisk. En av disse handler om liberalismen og hele konseptet rundt «frihet». Dugin 

hevder det finnes en fundamental forskjell på «frihet fra» og «frihet til», og han velger å 

benytte begrepene «liberty» og «freedom» for å belyse forskjellen på disse (jeg har ikke 

lykkes med å finne gode norske enkeltord til disse begrepene som har i seg den subtile men 

essensielle forskjellen mellom disse). Det essensielle i liberalismen er altså hva man er fri fra, 
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mens det ikke sies noe om hva man er fri til å gjøre. Begrepet Liberty er «frihet fra», en 

negativ frihet, som danner opphavet til selve begrepet liberalisme, og omhandler ting som 

frihet fra statlig innblanding, skatter, kirker, klassesystemer osv.108 Men Dugin mener denne 

«friheten fra» har gått mye lenger enn dette, og nå omfatter dette frihetsidealet også frihet fra 

etnisk tilhørighet, frihet fra kollektivt ansvar, frihet fra en felles identitet og, i ekstreme 

tilfeller, frihet fra kjønnslige forskjeller (ved å tillate transvestittisme, homofili og så videre) 

og familiær tilhørighet.109 Dugin er motstander av dette, som han anser som en overdrivelse 

og nærmest et misbruk av frihetsidealet, da det er jo nettopp er fenomener som tilhørighet og 

felles identitet Dugin mener definerer mennesket, og ved å avvise disse ender mennesket opp 

som rotløst og uten noe formål. 

Også på det økonomiske planet har Dugin store innvendinger mot modernismen og 

liberalismen. Enkelt oppsummert er essensen for Dugin at modernisering baserer seg på 

fremgang, vekst, men kun i monoton form. Den eneste formen for fremgang det 

modernistiske samfunn anerkjenner er ifølge Dugin i økonomisk forstand. Økt overskudd, økt 

produksjon, økt effektivitet er alle sider av samme sak. Alle andre sider av samfunnet vaskes 

gradvis bort og må vike for stadig behov for økt økonomisk vekst. Denne prosessen setter 

Dugin i sammenheng med teorien til 1800-tallsfilosofen og sosiologen Herbert Spencer. 

Spencer hadde sitt virke samtidig med Charles Darwin, og er i dag mest kjent for to ting: han 

skal ha vært opphavet til begrepet «Survival of the Fittest» og han var den første som 

anvendte Darwins modeller på menneskelige samfunn, det vi i dag kaller sosialdarwinisme. 

Tanken er at slik som i naturen ellers vil ulike sosiale ideer kjemper mot hverandre, og den 

best egnede vil vinne frem. Spencers teori inneholder ifølge Dugin et skille på to ulike former 

for sosial utvikling, den voldelige og den raffinerte. Den voldelige, sier Dugin, er den vi 

kjenner fra den antikke verden og baserer seg altså på fysisk utkonkurrering. Den raffinerte 

formen for sosial utvikling inntreffer imidlertid etter at borgerskapet har tredd frem, og 

kampen føres nå gjennom økonomisk vekst og utkonkurrering snarere enn med vold. Det er 

ikke lenger «survival of the fittest», men «survival of the richest». Det sentrale aspektet ved 

liberalismen mener Spencer er nettopp hvordan man best mulig fremmer denne prosessen. 

Sideeffekten, hevder Dugin, blir imidlertid at alle andre mål og hensyn gradvis skyves ut da 

de står i veien for økt profitt.  
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Dette er hva Dugin kaller for den monotone prosessen, et begrep han låner av 

naturvitenskapen og den amerikanske forskeren Gregory Bateson.110 Bateson, sier Dugin, har 

analysert dette fenomenet på tre nivåer, biologi, mekanikk og som sosialt fenomen, og Dugin 

tar dette til inntekt for sitt verdenssyn. Innen biologien konkluderer Bateson, ifølge Dugin, 

med at den monotone prosessen er uforenelig med liv. Alle forsøk på ensidig vekst innen 

biologien ender med planter og dyr som har nedsatt funksjon, ikke er forplantningsdyktige og 

man får misfostre, «freaks of nature». Innen mekanikken brukes dampmaskinen som et 

eksempel. Stadig ny teknologi og bedre maskiner førte etter hvert til at maskinene kunne 

produsere høyere damptrykk og ble mer og mer effektive. Dette førte igjen til en ukontrollert 

hastighetsøkning, hvor maskinene opplevde konstant økende turtall selv om det for de fleste 

bruksområder var langt mer hensiktsmessig med et stabilt og jevnt turtall. En av de aller 

viktigste teknologiske nyvinningene for dampmaskinen var derfor sentrifugalregulatoren, en 

mekanisk innretning som ved hjelp av sentrifugalkraft regulerer trykk og derfor også turtallet i 

(damp)maskiner for å sørge for så jevn drift som mulig.111 Dette beviser ifølge Dugin altså at 

også innenfor mekanikken er ikke konstant vekst av det positive, ofte kan det faktisk være det 

motsatte av hva man ønsker seg.  

Dugin hevder at innenfor sosiologien har Bateson bevist at den monotone prosessen ikke 

eksisterer i ekte samfunn, hvor for eksempel befolkningsvekst og befolkningsfortetning ofte 

har ført til kriger som igjen har redusert befolkningen.112 Bateson, sier Dugin, beviser altså at 

den monotone prosessen ikke eksisterer verken i biologien, mekanikken eller sosiologien. 

Dugin konkluderer på bakgrunn av dette at den monotone prosessen er en imaginær modell, 

den eksisterer kun i vår fantasi og er følgelig ideologisk og ikke en naturlov.113 Dugin påpeker 

også at tradisjonelle samfunn opp igjennom har gjort et stort poeng av nettopp å kvitte seg 

med enhver form for overskudd gjennom fester, ofringer og andre ritualer. Her viser Dugin til 

den franske sosiologen Marcel Mauss som hevder at overskudd i tradisjonelle samfunn ble 

betraktet som ondt og uheldig og derfor rituelt ødelagt. Dette bunnet ut i troen på at økning på 

ett område automatisk ledet til nedgang på et annet. Et godt eksempel på denne rituelle 

ødeleggelsen av overskudd mener Dugin er potlatch, de rituelle fråtsefestene blant ulike 

indianerstammer i Nord-Amerika. Dugins poeng med dette er å belyse det han anser som en 

naturstridig side ved liberalismen og postliberalismen, et ideologisk system han mener er 
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bygget opp for å utelukkende fremme og stimulere til økt økonomisk vekst uten øye for noe 

annet. Den monotone veksten er ifølge Dugin selve modernismens natur, og noe TFPT 

forkaster.  

Den åpenbare løsningen på den utfordringen Dugin ser i postliberalismen synes å være å 

utfordre den enten fra høyre eller venstre, etter samme modell som i det 20. århundre. Dugin 

mener imidlertid at dette ikke lenger er mulig, siden både kommunismen og fascismen har 

demonstrert sin utilstrekkelighet for verden. Han går til og med så langt som å si at forsøkt 

realisert som komplette ideologier er de begge ubrukelige, enten i teori eller i praksis.114 Dette 

er fordi alle tre ideologiene ifølge Dugin er et uttrykk for den samme moderniteten. Alle 

baserer seg på monoton, evolusjonistisk vekst. I kommunismen er selve det ideologiske 

grunnprinsippet at en stadig økning i materiell rikdom til slutt vil tvinge frem en 

kommunistisk revolusjon hvor omfordeling av materiell rikdom er et av kjernemålene. Marx 

påpeker også at en kommunistisk revolusjon kun kan oppstå i et industrialisert samfunn, og 

borgerskapets utvikling er sånn sett en forutsetning for marxismen. Kommunismen 

representerer et deterministisk historiesyn, hvor en utvikling i både samfunnsmodeller og 

produksjon er nødvendige skritt i et fastlagt og forutbestemt historisk løp, et løp som 

kulminerer med det klasseløse samfunnet etter den kommunistiske revolusjonen. På grunn av 

dette argumenterer Dugin at kommunismen er fundamentalt modernistisk og anti-konservativ, 

siden kommunismens premiss om omfordeling av materielle goder hviler nettopp på dette 

modernistiske vekstidealet. Men også fascismen er en modernistisk ideologi ifølge Dugin, 

fordi evolusjonismen i monoton form igjen står helt sentralt. Dugin viser til et sitat av 

Nietzsche: 

«hva er apen for et menneske? En vits eller en smertefull skamplett. Og det er nøyaktig 

hva mennesket skal være for overmennesket, en vits eller en smertefull skamplett.»115  

Dette regnes som kimen til Nietzsches idé om overmennesket, et overmenneske som i tråd 

med Darwins utviklingslære før eller siden skulle vokse frem blant vanlige mennesker. I en 

historisk kontekst har imidlertid selve begrepet «overmenneske» en illevarslende klang, siden 

Nasjonalsosialistene videreførte denne ideen i biologisk rasistisk forstand. Det hvite 

overmennesket, «übermensch», var, slik vi vet, den ariske rase, og dette (innbilte) biologiske 

fortrinnet gav også den hvite mann rett til å bestemme og forme historiens gang. Dugin 
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hevder at vi i dag forkaster og kritiserer fascismen for sin rasisme, men at vi glemmer at 

denne ideologien også bygger på fremskritt og evolusjonisme slik de to andre gjør, og han 

hevder at dette er det reelle problemet med fascismen. Dugin mener at hvis vi ser på essensen 

i nazismen blir sammenhengen mellom rasisme og fremskritt tydelig.  

Denne sammenhengen finner vi også i mer kamuflert form i de to andre ideologiene, i form av 

hva Dugin omtaler som kulturell, teknologisk og økonomisk rasisme.116 I liberalismen 

manifesterer dette seg gjennom for eksempel sitt fokus på glamour, mote og siste skrik innen 

mobiltelefoni, datamaskiner osv.117 Dette er ekskluderende og rasistisk nærmest på 

individnivå, i den forstand at Dugin hevder det er ting som mote og personlige eiendeler som 

avgjør om du er innenfor eller utenfor. Dette kaller han for glamour-diktaturet.118 Videre er 

den vestlige verden også historisk rasistisk hevder Dugin, i den betydning at den er bygget 

opp rundt et ideal om den hvite, vestlige mannen. Alle andre som ikke passer inn i arketypen, 

kvinner, mørke, bønder og så videre kan «tas opp» i dette mannsidealet når de tilpasser seg og 

tar etter den hvite mannen.119 Kommunismen på sin side er rasistisk siden den skiller på 

medlemmer og ikke-medlemmer av arbeiderklassen.120 

Dugin konkluderer altså med at alle de tre foregående ideologiene er modernistiske og, hver 

på sin måte, også rasistiske. Dette skyldes subjektet i de tre ulike ideologiene. For 

liberalismens del er subjektet individet, mens det er klassen innen kommunismen og staten 

eller rasen i fascismen og nazismen henholdsvis. TFPT behøver ifølge Dugin et annet subjekt 

enn noen av de tre foregående for å ikke gå i samme fella. Løsningen blir for Dugin å velge 

seg Heideggers Dasein som subjekt for TFPT, en form for væren.121 Dasein er et begrep for 

menneskets spesifikke væremåte, en form for eksistensiell væren som skiller mennesket fra 

dyr gjennom sin bevissthet og bevissthet rundt egen bevissthet.122 For Dugin er det altså 

essensielt at den fjerde politiske ideologi ikke tufter seg på noen av de tre eksisterende 

ideologiene på noe vis, og dette nye subjektet gjør dette mulig for Dugin. Selv om 

liberalismen og postliberalismen er den Dugin ser på som den største trusselen i dag, har alle 

tre det samme modernistiske fundamentet som gjør alle tre like uegnede som ideologisk 

utgangspunkt for Dugins reaksjonære fremtidsvisjoner. Dugin leter derfor etter et fundament 
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for sin fjerde politiske ideologi utenfor rammene av modernismen, og derfor også utenfor de 

tre første ideologiene. DFPT må forkaste den monotone veksten som kjennetegner de tre 

foregående ideologiene og som Dugin fremholder som uvitenskapelig, utilstrekkelig, 

umoralsk og usann.123 Den må videre forkaste rasisme i alle former, både i tradisjonell 

biologisk forstand og alle mulige varianter og avarter.124 Til slutt må den også forkaste enhver 

av de foregående tre ideologienes subjekt.125 Dugin og hans fjerde politiske ideologi er en 

kritikk, et opprop mot (post)liberalismen, og må derfor tydelig representere et  tydelig brudd 

med moderniteten allerede i sitt ideologiske fundament. 

 

USA som fiende 

Å anse USA som den store fienden er ingen ny øvelse i russisk politikk. For Dugin er dette 

fortsatt tilfelle, USA er Russlands største fiende. Dette er nært knyttet opp mot forrige avsnitt, 

siden USA er selve definisjonen på postmodernisme. Fiendebildet henger igjen fra den kalde 

krigen, men er fortsatt gjeldende. Dmitry Shlapentokh, førsteamanuensis (Associate 

Professor) ved Universitetet i Indiana South Bend, hevder det blant mange russiske 

eurasianister er en overbevisning om at USA vil fortsette å ramme Russland med absolutt 

tilintetgjøring som formål, og at disse anser USA og Russland som fastlåst i en uløselig kamp 

som kun vil ende ved den enes ødeleggelse.126 For Dugin utkjempes denne kampen på det 

ideologiske planet, med postliberalismen som USAs fremste våpen. Fokuset på individet, 

økonomisk vekst, menneskerettigheter og demokrati i den amerikanske kulturen utgjør 

kjernen i (post)-liberalismen Dugin er erklært motstander av. I et historisk perspektiv 

beskrevet i forrige avsnitt ser Dugin det 20. århundre som ideologienes århundre, med 

liberalismen, kommunismen og fascismen som de tre store ideologene. De fascistiske 

regimenes rolle i det forrige århundre ble forholdsvis kortlevd, slik at i størsteparten av forrige 

århundre har kommunismen, og da i praksis Sovjetunionen, utgjort den eneste reelle og 

realiserte ideologiske motvekten mot USAs liberalisme. Sovjetunionens fall og oppløsning i 

1991 ble sånn sett en demning som brast sett med Dugins øyne, og liberalismen, med USA 

som sin fanebærer fikk nå fritt spillerom. I dette landskapet hevder Dugin at liberalismen 

omformet seg selv til postliberalismen, en ikke-politisk ideologi som påberopte seg global 

                                                           
123 Dugin, op.cit., s. 64. 
124 Op.cit., s. 46. 
125 Op.cit., s. 38. 
126 Shlapentokh, The Great Friendship, s. 52. 



54 
 

gyldighet og med global utstrekning som sitt mål.127 Dette anses av Dugin som en absolutt 

ond ideologi, en dødelig og uhelbredelig sykdom.128 Postliberalismen, særlig representert ved 

USA, presenterer seg ikke lenger som et alternativ, men som en sannhet.129  

Shlapentokh viser til et fenomen i moderne post-sovjetisk politikk i Russland som er et 

nostalgisk forhold til deler av Sovjetunionen på den ene siden og en anerkjennelse av den 

forbedrede situasjonen på enkelte punker som kom under Jeltsins administrasjon.130 Denne 

dobbeltheten manifesterer seg i et positivt forhold til Europa, som mange opplever som en 

representant for de nye og ønskede forbedringene i Russland. Dette er ting som personlig 

frihet, mulighet til å reise til land som ikke var en del av Sovjetunionen, økt matkvalitet og så 

videre. 131 Den negative siden ved post-sovjet Russland, særlig tap av prestisje og 

internasjonal innflytelse, knyttes imidlertid til USA.132 Dugin opplever at USA, i lys av dette, 

har utnevnt seg selv til planetens helt, med plikt og oppgave til å løse alle globale 

problemer.133 Formålet er en ideologisk ensretting av hele verden etter amerikansk mønster. 

Ifølge Dugin orkestrerer USA en serie revolusjoner rundt omkring i tidligere sovjetstater for 

på den måten distansere disse fra Moskva og samtidig bringe de inn i den vestlige, 

(post)liberalistiske folden.134 Dette er revolusjoner som Roserevolusjonen i Georgia i 2003, en 

fredelig revolusjon hvor den sittende regjeringen ble avsatt av folket etter omfattende kritikk 

og et valg preget av uregelmessigheter.135 Andre revolusjoner av særlig betydning var 

Oransjerevolusjonen i Ukraina høsten 2004136, Tulipanrevolusjonen i Kirgisistan i 2005137 

samt Fløyelsrevolusjonen i det daværende Tsjekkoslovakia 1989.138 Shlapentokh omtaler 

disse revolusjonene som «Oransjerevolusjoner», og hevder Dugin og hans tilhengere ser dette 

som et amerikanskledet forsøk på å oppnå et verdensherredømme for vestlige ideer.139 At 

USA også sto bak oppløsningen av Sovjetunionen har vært en utbredt holdning hos mange i 

post-sovjet Russland, og særlig Gorbatsjov og Jeltsin ansees som verktøy for USA.140 
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Ideen er at USA sponser og i skjul hjelper til med å planlegge pro-amerikanske og anti-

russiske demonstrasjoner og kuppforsøk. Dette anser Dugin naturligvis som en trussel mot 

russisk kultur og innflytelse hevder Shlapentokh, og til sist også Russland i seg selv.141 Disse 

revolusjonene ser Dugin utelukkende som en amerikansk konspirasjon mot Russland og 

avfeier alle sosiale begrunnelser for revolusjonene.142 Han hevder også at Dugin opplever at 

det var en uuttalt avtale mellom USA og Russland om at Russland skulle beholde en eksklusiv 

innflytelse over de tidligere sovjetstatene, og at denne naturligvis brytes gjennom disse 

revolusjonene.143 Internasjonale organisasjoner spiller også en rolle i dette spillet slik Dugin 

ser det, og hevder for eksempel at Oransjerevolusjonen i Ukraina i 2004 ble igangsatt av 

internasjonale organisasjoners filialer i Ukraina.144 Sentralt står også en idé om at alle ikke-

amerikanske stater før eller siden vil rammes av dette, også Europa. Dette gjelder selv om de 

sittende regimene er USA-vennlige per i dag, da de alltid kan og bør erstattes med enda mer 

USA-vennlige regimer. Det er heller ikke kun tidligere sovjetrepublikker nært EU som er 

rammet. Dugin ser for eksempel opptøyene i Kirgisistan i 2002 som et forsøk på å etablere et 

amerikansk strategisk brohode for angrep mot russiske militære installasjoner i sørlige 

Russland og Sibir.145 

Men Shlapentokh hevder videre at Dugins påståtte amerikanske konspirasjon stikker enda 

dypere enn dette: den har til formål å skille Russland og Europa fra hverandre. Dugin hevder 

at Russland og Europa er to helt naturlige allierte, og langt mer naturlige enn Europa og USA. 

I den første perioden til Vladimir Putin, mellom 2000 og 2008, hevdet Dugin at Europa og 

Russland nærmet seg hverandre forsiktig, gjennom en opplevelse av at de ikke var fiender 

men snarere en form for sjelevenner.146 Den europeiske løsrivelsen fra USA skjedde etter den 

kalde krigen, da et nært forhold til USA ikke bare fremsto som mindre viktig enn tidligere, 

men også begynte å bli en byrde i visse tilfeller. Særlig var det en skepsis til amerikanske 

«pre-emptive strikes» og krigen i Irak som av en del europeere begynte å fremstå snarere som 

amerikansk eventyrlyst, og som samtidig trakk Amerikas allierte inn i terrororganisasjoners 

fiendebilde.147 Dugin så imidlertid denne europeiske skepsisen som en begynnende 

amerikansk aggresjon mot Europa, og tolket kjølningen i forholdet mellom USA og Europa 
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som begynnelsen på en splittelse. I forlengelsen av dette anså Dugin det som uunngåelig med 

et amerikansk angrep på Vest-Europa en gang i fremtiden, da USA ikke vil akseptere et 

mektig Europa fiendtlig innstilt ovenfor USA.148 Konklusjonen blir for Dugin at Europa og 

Russland naturlig hører sammen i en allianse mot USA, og at denne også vil være i europeisk 

interesse. Historiens senere utvikling, etter 2008, tyder imidlertid ikke på at disse 

spådommene blir en realitet i nær fremtid. Det understreker likevel at fiendebildet til Dugin 

kretser rundt USA, ikke den vestlige verden generelt, og at Europa anses som en naturlig 

venn. 

  

                                                           
148 Op.cit., s. 65. 



57 
 

3.3 Anders Behring Breivik – Opprettelsen av Eurabia gjennom kulturmarxisme 

Anders Behring Breiviks manifest 2083 tjener som en ideologisk begrunnelse, en forklaring, 

på hvorfor Breivik 22. juli 2011 gjennomførte sin terroraksjon i Norge. I manifestet gis det en 

detaljert redegjørelse på hvordan Breivik mener både det norske og det vest-europeiske 

samfunnet generelt har feilet med tanke på å bevare egen kultur mot særlig muslimsk 

påvirkning gjennom innvandring. Breivik selv presenterer fem hovedtemaer for sitt 

kompendium. Disse er 

1. Fremveksten av kulturmarxismen/multikulturalismen i Vest-Europa. 

2. Hvorfor den islamske koloniseringen og Islamiseringen av Vest-Europa begynte. 

3. Status i dag for den vest-europeiske motstandsbevegelsen (anti-marxistisk/anti Jihad-

bevegelser). 

4. Løsninger for Vest-Europa og hvordan vi, motstanden, bør handle fremover i de 

kommende tiårene. 

5. + Dekke alle særlig relevante temaer inkludert løsninger og strategier for alle de åtte 

ulike politiske frontene.149 

Fiendebildet Breivik presenterer er todelt, og kretser rundt en indre og en ytre fiende som 

sammen konspirerer for å bryte ned vestlige verdier for på den måten å aktivt tilrettelegge for 

en muslimsk overtakelse av Europa, den såkalte Eurabia-teorien.150 Disse fiendebildene utgjør 

tema en og to i listen over. Et sentralt poeng her er at Breivik anser den indre fienden, 

kulturmarxistene, som den reelle fienden. Voldelig islamsk ekspansjon ligger, slik Breivik 

oppfatter det, i islams kultur og er en kamp som har pågått mellom kristne og muslimer i 1500 

år.151 Det store sviket, den virkelige begrunnelsen for Breiviks «call to arms», er imidlertid 

kulturmarxistenes ødeleggelse av vestlig kultur. Det er også verdt å understreke at Breiviks 

fiendebilde er sort/hvitt, med klart definerte fiender og helter, og sånn sett helt i tråd med 

tradisjonelle totalitære ideologier.152 

 La oss se nærmere på disse to hovedgruppene av fiender i Breiviks verdensbilde. 

 

                                                           
149 Breivik, 2083, s. 11. 
150 Sørensen, Ideologi og galskap, s. 18. 
151 Sørensen, op.cit., s. 16. 
152 Kjos, Anders Behring Breiviks manifest, s. 20. 



58 
 

Mot opprettelsen av Eurbaia 

Islam utgjør Breiviks ytre fiende. Grunnet forholdet til Koranen finnes det for Breivik ingen 

moderate muslimer.153 Islam presenteres av Breivik i 2083 som noe mer enn en religion i 

alminnelig forstand, det er først og fremst en ideologi med verdensherredømme som mål.154 

Kjos påpeker at Breivik på denne måten inntar samme holdning til Koranen som islamismen 

har, nemlig en bokstavtro tolkning, og Breivik sidestiller sånn sett islam med islamisme.155 

Denne kampen om muslimsk verdensherredømme kalles for Jihad, og presenteres av Breivik 

som en krigserklæring mot hele den ikke-islamske verden.  Jihad er et kjent begrep innen 

islam, og selv om det oftest oversettes med «hellig krig» har det også mer moderate 

betydninger i Koranen.156 Breivik selv sier at ordet i sin rent bokstavelige form betyr «streve» 

(struggle).157 Ifølge tradisjonen finnes det to former for Jihad, «den store Jihad» som er en 

indre strid mellom godt og vondt i alle mennesker og «den lille Jihad» som omhandler væpnet 

erobring av ikke-muslimske områder som en form for voldelig ekspansjon av Islam.158 

Tradisjonelt anses Jihad som et anliggende for samfunnet, ikke individet, og noen ganger også 

kun som et forsvar, mens militante islamister imidlertid anser Jihad som en personlig plikt i 

offensiv forstand. Breivik nevner ikke noe av dette, men det fremgår av kontekst at han anser 

Jihad utelukkende som «den lille Jihad» som en aggressiv trussel mot europeiske verdier. 

Breivik påpeker det han anser som en uløselig forbindelse mellom tro og lov i Islam og 

hevder at det ikke finnes noe skille her, noe som automatisk vil gjøre Islam inkompatibel med 

vestlige verdier. 

Fundamentalt i Breiviks forståelse ligger begrepet om underkastelse. Breivik hevder at selve 

begrepet «Islam» betyr underkastelse (submission), både i personlig og i samfunnsmessig 

forstand.159 Denne semantiske betydningen av Islam er det en del støtte rundt, for eksempel 

hos Store Norske Leksikon,160 mens Wikipedia fremholder at selve ordets opphav er 

«trygghet/fred» og at underkastelse, verbet aslama, er avledet fra dette.161 Begrepet 

omhandler en underkastelse for Allah, men Breivik velger å tolke dette veldig bokstavelig 

som menneskers underkastelse til religionen eller ideologien Islam. Videre hevder han at helt 
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sentralt i Islam står et krav om ekspansjon av Sharialovgivning, altså hva Breivik anser som 

Islam satt ut i praksis på samfunnsnivå. Verden deles ifølge Breivik i islam opp i to sfærer: 

islams område (dar al-Islam) og krigens område (dar al-harb), hvor islams område er de 

landene i verden i dag som håndhever Sharia-lovgivning, mens krigens område er den ikke-

islamske delen av verden. Breivik hevder det er en pågående krig mellom disse to sfærene, 

med sitt opphav i at islams hus har erklært resten av verden i krig siden resten av verden lever 

liv og organiserer samfunn som står i direkte opprør mot Allahs påbud.162 Alle utsagn som 

hevder noe annet, som at «Islam er en fredsreligion» eller at «islamistisk vold har sitt opphav i 

forstyrrede og konkrete fanatiske individer» betrakter Breivik som krigslister, et forsøk på å få 

den øvrige delen av verden til å senke garden.163 Videre peker Breivik på begrepet al-taqiyya 

innen islam, en åpning for en muslimsk troende til å fornekte sin tro for å redde eget liv eller 

for å tettere kunne integrere seg med fiender.164 Dette ser også Breivik som en krigslist, et 

bevisst forsøk for å skjule en muslimsk fortropp i vesten. Den islamske planen er ifølge 

Breivik altså en krig med vesten, og verden for øvrig, med det formål å bringe alle ikke-

muslimer i dag inn under islamsk kontroll. Vi snakker om en global underkastelse av den 

ikke-muslimske verden under islamsk styre gjennom en militær ekspansjon av islamske 

områder. Men hva skal så skje med områder som har blitt vunnet for islam? Den korte 

versjonen er at mennesker i okkuperte områder som tilhører «bokens folk», det vil si jøder, 

kristne og zoroastrister, kan innvies en form for amnesti, kalt dhimmitude.165 Dette amnestiet 

gjør at dhimmiene kan få beholde liv og eiendom, men må leve etter sharia-lover og på den 

muslimske styrende elitens nåde, normalt så lenge de er økonomisk nyttige.166  

Oppsummert anser Brevik altså islam som en aggressiv og voldelig ideologi, med 

verdensherredømme og total, global underkastelse som sine uttalte mål. Islam er i en 

uunngåelig konflikt med vesten grunnet fundamentalt inkompatible verdisett, men en 

innebygget sikkerhetsmekanisme i islam, al-taqiyyia, tillater at muslimer fornekter sin tro i 

møte med ikke-troende for på den måten enten å rette livet eller for å kunne komme under 

huden på en fiende. Dette gjøres bevisst i stor skala i dag for at det vestlige samfunnet skal la 

seg lure til å anse islam som en fredelig religion, og i forlengelsen av dette ønske en muslimsk 

fortropp velkomne med åpne armer inn i det vestlige samfunn. Dette anser Breivik som en 
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sovende, indre trussel som enda ikke har vist sitt sanne ansikt og som av militærstrategiske 

årsaker venter på en endring i maktbalansen mellom den islamske verden og den ikke-

islamske verden. Når tiden er moden vil dette resultere i opprettelsen av Eurabia, et muslimsk 

Europa styrt av sharia-lover. Her er det duket for Breiviks indre fiende. 

Kulturmarxistene som femtekolonnister 

Kulturmarxistene er de indre fiendene i Breiviks verdenssyn, og består i all hovedsak av 

akademikere, media, liberale og den styrende, politiske eliten i dagens Europa. Denne 

gruppen jobber systematisk for å endre denne maktbalansen mellom den islamske verden og 

Europa, ved å bryte ned Europas kulturelle bevissthet og historie, moralske kompass og 

naturlige skepsis mot ytre påvirkning. Kulturmarxisme er et begrep Breivik benytter for å 

beskrive denne prosessen, og er et begrep som kan spores tilbake til William Lind.167 Karl 

Marx’ idé var som kjent å behandle alle mennesker helt likt, uavhengig av samfunnsrolle, 

yrke, funksjon, helse, utdanning eller andre faktorer som historisk har vært brukt til å gradere 

mennesker. Slik marxismen behandler alle mennesker likt vil en kulturmarxist behandle alle 

kulturer likt. Alle kulturer og religioner har like stor rett til å eksistere, men enda viktigere, 

alle kulturer og religioner er likeverdige. Dette kalles også for multikulturalisme av de same 

aktørene; «The essence of multiculturalism is that all cultures and religions are «equal».168 

Symptomet på dette i Vest-Europa i dag er «politisk korrekthet», som både Lind og Breivik 

ser på som en manifestasjon av kulturmarxisme. Politisk korrekthet er kulturmarxisme, som 

igjen er multikulturalisme.169  

Kulturmarxismen oppsto ifølge Breivik blant marxistiske intellektuelle tilknyttet Institutt for 

sosialforskning ved Universitetet i Frankfurt, den såkalte Frankfurterskolen.170 

Frankfurterskolen var en reell sammenslutning av filosofer og samfunnsforskere tilhørende 

nevnte institutt, og er mest kjent for sin kritiske teori. Denne innebar en kritikk ikke bare av 

kapitalismen, men også partitro marxisme slik man så det i samtidens Sovjetunionen. 

Frankfurterskolen så sitt opphav i 1920-årene og ble lagt ned i 1969.171 Breivik tillegger 

imidlertid frankfurterskolen en annen, langt mer alvorlig rolle i historiens gang. I 2083 

argumenterer Breivik for at Frankfurterskolens egentlige rolle var å omskape sosiale roller og 

samfunnsskiller for å benytte tidligere undertrykkede sosiale grupper som en revolusjonær 
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marxistisk fortropp for en mulig fremtidig kommunistisk revolusjon i Europa.172 Den 

klassiske marxistiske doktrinen slår fast at arbeiderklassen aktivt vil støtte opp om en 

revolusjon, og at revolusjonen på denne måten vil spre seg og bli global. Etter Bolsjevikenes 

maktovertakelse i Russland i 1917 skjedde dette imidlertid ikke. Trass noen spredte 

oppblomstringer her og der forholdt den store majoriteten av Europas arbeiderklasse seg 

fullstendig passive til den pågående Russiske revolusjonen, og den forble derfor nettopp det; 

russisk. I et forsøk på å ikke la den revolusjonære flammen dø ut grunnet manglende tenneved 

i Europa hevder Breivik at marxistiske intellektuelle ved Institutt for sosialforskning derfor 

snarere forsøkte å endre premissene for en marxistisk revolusjon ved å snarere fokusere på 

andre undertrykkede grupper i samtiden enn arbeideren. Man forsøkte med andre ord å endre 

brenselstypen. For å få denne nye, undertrykkede gruppen inn i maktposisjoner ble det derfor 

satt i gang et storstilt prosjekt for å slå beina under den etnisk europeiske, kristne og 

heteroseksuelle mannen, en gruppe personer som jo unektelig har sittet på langt de fleste 

nøkkelposisjoner i det vestlige samfunnet opp igjennom historien. Dette forsøket på å endre 

premissene for en marxistisk revolusjon i Europa er hva Breivik kaller for politisk korrekthet. 

For å svekke den etnisk europeiske, kristne og heteroseksuelle mannen lette Frankfurterskolen 

derfor aktivt etter menneskegrupper som sto i direkte kontrast til denne, for så å løfte disse 

frem ved å påpeke hvordan de konsekvent og systematisk var blitt dårlig behandlet opp 

igjennom historien. Ikke-europeiske innvandrere, muslimer, seksuelle minoriteter og kvinner 

skulle nå opp og frem. Frankfurterskolen markerer derfor startskuddet for hva Breivik ser på 

som et vell av ulike politisk korrekte strømninger med det felles, uuttalte mål å fremme en 

marxistisk revolusjon i Europa. 

Breivik beskriver kulturmarxisme som en form for appeasement, politisk ettergivenhet, etter 

samme mønster som Neville Chamberlains fatale forsøk på å stagge Hitler-Tyskland på 

slutten av 1930-tallet gjennom diplomati, forhandlinger og ettergivenhet.173 Tydeligst ble 

dette symbolisert gjennom britenes og franskmennenes ofring av Südetenland-områdene i det 

daværende Tsjekkoslovakia til Tyskland, alt uten at representanter fra Tsjekkoslovakia fikk 

uttale seg eller i det hele tatt var til stede. Breivik trekker her en parallell til vår tid, hvor han 

mener at den vest-europeiske politiske eliten er i ferd med å avstå hele Vest-Europa til en 

stadig mer aggressiv og ekspansiv muslimsk verden. Begrunnelsen til fienden man står 

ovenfor er ikke lenger lebensraum eller å innlemme den tyskspråklige befolkningen i 
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nasjonalstaten, men å bygge opp et nytt, muslimsk Europa, tuftet på sharia-lover og en 

bokstavtro tolkning av Koranen. I dette bildet er det naturlig nok ikke plass til en egen 

europeisk kultur, ei heller verken kristendom eller menneskerettigheter, og Breivik mener 

både å se og å kunne bevise at den europeiske kulturens eksistensgrunnlag er under akutt 

trussel fra muslimsk innvandring.  

Vesten har med andre ord i Breiviks øyne malt seg opp i et hjørne hvor kritikk av islam ikke 

lenger er mulig da en eventuell kritiker umiddelbart vil bli stemplet som rasist og mer generelt 

som politisk ukorrekt. Dette er en bevisst konstruert mekanisme for å undergrave relevant 

kritikk av både islam og innvandring. Kulturmarxister har trukket frem minoriteter i lyset, 

herunder muslimer, som et ledd for å undergrave den hvite kristne manns hegemoni i Europa, 

for videre å spre marxismen enklere. Det fremstår her noe uklart hvordan Breivik mener 

muslimer gikk fra å ha en støtterolle i den kulturmarxistiske tilsidesettingen av den hvite, 

kristne mannen til å bli selve subjektet, og det gis flere, til dels motstridende forklaringer på 

dette: Delvis kan man dette skyldes en kombinasjon av at den revolusjonære marxistiske 

gløden i siste halvdel av 1900-tallet gradvis døde ut i Europa samtidig som islams ekspansive 

natur gjorde at den muslimske verden ikke lot seg be to ganger da de ble invitert inn i varmen 

i Vest-Europa. Fjordman på sin side har en liknende idé, og ser ut til å hevde at den 

kulturmarxistiske ideen bare er ett av flere komponenter i den tradisjonelle marxismen. Den 

økonomiske siden av marxismen er, i det minste i Europa, død, men Fjordman hevder at den 

kulturelle delen fortsatt består.174 I forlengelsen av dette må vi kunne si at kulturmarxisme 

betraktes som en del av den tradisjonelle marxismen, og ikke kun en avart. En annen 

forklaring som trekkes frem i manifestet er at kulturmarxister er selvhatere og «suicidale 

humanister», og at dette altså har et innslag av selvpining eller selvmord. Det hevdes også i 

manifestet at vestlige kulturmarxistiske politikere importerer velgere fra Midtøsten for å sikre 

eget gjenvalg. Det er likevel verdt å merke seg at Breivik anser kulturmarxistene for å være 

både korrupte og forrædere, og det kan sånn sett også tenkes at begrunnelsen helt enkelt er 

økonomisk vinning eller eventuelt et genuint ønske om å se Europa transformert til Eurabia. 

Akkurat denne transformasjonen fremstår for meg som selvmotsigende, all den tid et 

fundamentalistisk religiøst sharia-styrt Europa umulig kan sies å være forenelig med en 

strengt anti-religiøs marxistisk revolusjon. Det essensielle er likevel at Breivik fremholder 

kulturmarxistene som den største og første trusselen og den som må håndteres først, mens den 
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islamske «okkupasjonen» av Europa bare er et symptom på dette, og en kamp som ikke kan 

vinnes før kulturmarxismen er borte.175  

Hvilke resultater har dette tankesettet gitt i dagens Europa? I manifestet pekes det på flere 

konkrete eksempler på dette. Kulturmarxistene har skapt et Europa som ifølge Breivik har 

vesentlig nedsatt evne til å forsvare egen kultur og egne territorier mot kulturell og etter hvert 

en militær okkupasjon. Et helt konkret utslag av dette er hva Breivik anser som en feministisk 

«krig mot gutter».176 I flere kapitler i 2083, i hovedsak ført til pennen av Fjordman, beskrives 

prosessen om hvordan vestlig feminisme over flere generasjoner systematisk har brutt ned et 

mannsideal som hadde som formål om å opprinnelig beskytte stammen mot ytre fiender.177 

Fra et rent strategisk perspektiv gir det derfor ifølge Fjordman mening å bryte ned 

maskuliniteten i et samfunn for på den måten å bryte ned samfunnets forsvarsevne. Breivik er 

også klart antiglobal i forhold til dagens internasjonale samarbeidsløsninger. EU, FN og 

NATO sees alle på som kulturmarxistiske trusler mot et fritt og monokulturelt Europa, og 

Breivik er i tillegg også skeptisk til USA. Likevel ønsker Breivik en form for multinasjonalt 

samarbeid som vi skal se på litt lengre nede. 

EU representerer for Breivik et helt konkret resultat av kulturmarxismen.178 I en artikkel ført 

til pennen av Fjordman, og viet en sentral plass i 2083 av Breivik, mener man å kunne 

dokumentere konkrete eksempler på EUs bevisste strategi i henhold til innføringen av 

Eurabia.179 EU blir et slags overnasjonalt organ som jobber for implementeringen av Eurabia. 

Det historiske opphavet finnes ifølge Fjordman i de Gaulles tette forhold til muslimske land 

etter tapet av de franske koloniene i Nord-Afrika på 1960-tallet, kombinert med de Gaulles 

anti-amerikanisme. 180  Dette er et moment han låner fra Bat Ye’or. Dette samarbeidet ble 

videre utvidet først i 1977 og igjen i 1983 i de såkalte Euro-Arab Dialogues. Under disse 

samtalene hevder Fjordman at blant annet ble de fire følgende anbefalingene gitt: 1. 

Koordinere innsatsen arabiske land gjør for å spre arabisk språk og kultur i Europa.  

2. Skape felles Euro-Arabiske kultursentre i europeiske hovedsteder. 3. Behov for å supplere 

vestlige institusjoner og universiteter for å spre arabisk til europeere. 4. Nødvendighet for 

samarbeid mellom europeiske og arabiske omdømmeeksperter for å skape et positivt bilde av 
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arabisk-islamsk kultur i Europa.181 I dette ligger altså kimen til Eurabia, hevder Fjordman. 

Breivik går videre med å gi ti grunner til å kvitte seg med EU.182 En del av dette er helt 

alminnelige motargumenter som fremsettes i et moderat politisk klima, for eksempel at det 

blir for mye byråkrati med EU, EU hemmer økonomisk vekst eller at det er visse politiske 

betenkeligheter ved å delegere deler av et lands suverene makt til et overnasjonalt organ. En 

del av Breiviks kritikk går imidlertid lengre enn dette, for eksempel ved at EU promoterer 

kriminalitet, det svekker Europas kulturelle forsvar eller at det sprer en kultur av løgn og 

korrupsjon. Breivik beskriver EU som et statskupp i slow motion.183 Et argument han vender 

tilbake til flere ganger i 2083 er at EUs kontroll over grensene i praksis innebærer en 

oppløsning av medlemsstatene, da dette er selve definisjonen på en stats uavhengighet.  

FN hevder Breivik er infiltrert av islamistiske grupper.184 Han foreslår å tømme FN for 

penger, samt fremme alternativer til FN for samtaler og samarbeid på tvers av landegrensene. 

Et alternativ hevder Breivik er en ny organisasjon som kun tillater demokratiske 

medlemsland, noe som jo på mange måter er det motsatte FN ønsker når de oppfordrer til 

konfliktdempende dialog. Et annet alternativ til FN Breivik nevner er en utvidelse og endring 

av NATO.185 Dette er noe overraskende, all den tid NATO er en organisasjon Breivik ellers er 

negativt innstilt ovenfor. Denne negative holdningen grunner ut i to konkrete forhold. For det 

første hevder Breivik at NATO er for dominert av USA. USA beskrives i 2083 som det siste 

imperiet, og Breivik anser andre NATO-land for å være amerikanske vasallstater.186 Den 

andre konkrete innvendingen Breivik har er forholdet til islam innad i NATO. NATO er ikke 

anti-islamsk, noe Breivik mener en organisasjon primært bestående av europeiske og kulturelt 

kristne nasjoner burde være. Tyrkias og Albanias medlemskap i NATO er et stort problem for 

Brevik i den sammenheng grunnet deres store muslimske befolkning, og han krever begge 

utmeldt av NATO for at et videre samarbeid skal være mulig under dagens fane.187 Breivik 

anser også NATOs bombing av Serbia og Montenegro (Jugoslavia) under krigen på Balkan i 

1999 som forræderi, all den tid Jugoslavia kjempet mot muslimer og i Breiviks øyne også mot 

Jihad.188 
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Breivik er altså imot EU, FN og NATO, men anser en form for et kulturkonservativt 

internasjonalt forsvarssamarbeid som nødvendig. I stedet tar han til orde for en europeisk 

føderasjon og en forsvarsallianse i samarbeid med Russland.189 Dette innebærer russisk 

utmeldelse av Den kollektive sikkerhetspakten. I tillegg ønsker Breivik å søke støtte hos India 

og/eller Kina/Japan, Sør-Korea og Taiwan.190 Breivik ser for seg en allianse mellom kristne, 

buddhistiske og hinduistiske land og med krav om deltakelse i et kulturkonservativt korstog 

mot Midtøsten og Lilleasia, med det formål å opprette brohoder i regionen for å enklere kunne 

deportere europeiske muslimer.191  
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3.4 Et felles fiendebilde? 

Når vi nå har sett på hva Alain de Benoist, Alexander Dugin og Anders Behring Breivik peker 

på som de sentrale problemene samfunnet står ovenfor er det på tide å begynne å samle 

trådene litt og drøfte hvorvidt disse tre deler standpunkt eller ikke, og i hvilken grad. Hva er 

de enige om og hvor skiller de eventuelt lag? Likhetene mellom disse tre i deres analyse av 

det vestlige liberale samfunnet kretser hovedsakelig rundt tre punkter: For det første er alle 

erklærte motstandere av det moderne liberale samfunnet. Videre er alle motstandere av flere 

av de store, internasjonale organisasjonene vi har i dag samt globaliseringen helt generelt. Til 

sist er alle forkjempere for monokulturelle samfunn, samtidig som alle hevder å være anti-

rasistiske. Ulikheten består primært i hvor langt man går i kritikken og opplevelsen av hvor 

langt på vei dette forfallet er. 

Mot modernismen 

Den første sentrale likheten hos alle tre er et opprop, en protest mot det moderne samfunn som 

de alle mener truer deres egen kulturs eksistens. De representerer alle en form for ultra-

konservativisme, til dels også et reaksjonært syn. Begrepet konservativ revolusjon har vært 

brukt for å beskrive fenomenet, både fra akademisk hold og fra aktørene selv.192 Omkvedet er 

vern om egen kultur mot forvitring gjennom påvirkning fra ytre krefter (andre kulturer) og 

indre forfall, med et ideal i ens egen kulturs historie. Alle tre er også eksplisitt motstandere av 

USA, men med ulik begrunnelse og ulik prioritering.  

Alexander Dugins ideal er å finne i Sovjetunionens glansdager. Dugin er kritisk til det 

ideologiske fundamentet, kommunismen, men anerkjenner at Sovjetunionen tross alt var i en 

helt annen maktposisjon enn hva Russland er i dag. Dette gjelder som regional og global 

stormakt, hvor Moskva etter Sovjetunionens fall ikke er i nærheten av å ha samme regionale 

innflytelse som den hadde tidligere og hvor Sovjetunionen var en jevnbyrdig, respektert og 

fryktet motstander av USA som på egenhånd maktet å danne en politisk motpol til USA. 

Trass i Dugins uenighet i ideologiens fundament anerkjenner han også at Sovjetunionen var 

mektig nok til å danne et troverdig ideologisk alternativ til den vestlige liberalismen. For 

Breivik og de Benoist er det et mer kulturelt homogent Europa som holdes frem som ideal, et 

samfunn hvor medlemmene følte seg nettopp som medlemmer og ikke statister. De Benoist 

hevder dette skyldes den styrende liberale politiske eliten, sentrum i hans terminologi, som 

har konstruert kalde og upersonlige samfunn hvor mennesker behandles som den 
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handelsvaren de i praksis har blitt redusert til. Forsteder og pendlebyer er konstruert for 

effektiv og praktisk oppbevaring av mennesker, mens den politiske strukturen har blir stadig 

mer topptung og distansert fra folket da det ikke lenger verken er noe behov for eller et ønske 

om et mer hands on-demokrati. Han trekker frem fem prosesser som styrer moderniteten, og 

som han mener har sitt opphav i kristne verdier som har blitt sekularisert og fremhevet 

gjennom opplysningstiden. Derfor ser de Benoist etter et ideal som, i alle fall politisk, ligger 

forut for opplysningstiden og til dels også den europeiske kristendommen.  

Breivik på sin side ønsker seg ikke uttalt like langt tilbake som de Benoist tar til orde for. Mye 

av Breiviks analyse av hva som han hevder er galt med det vestlige samfunn i dag har sitt 

utspring i politiske hendelser på 60-tallet. Her er særlig 68-opprøret og EECs tettere bånd med 

den muslimske verden etter oppløsningen av ulike europeiske makters kolonier i Midtøsten og 

Nord-Afrika. Kulturmarxismen (som vi skal komme tilbake til litt lenger nede) har sitt opphav 

i denne perioden, det samme har en del andre liberale ideer som for eksempel en økende 

aksept for likekjønnet samvær og feminisme, samt en del historiske fenomen som for 

eksempel fremmedkulturell masseinnvandring og politisk korrekthet. Mye av Breiviks kritikk 

fremmes i stor grad som en form for glorifisering av 50-tallets kjernefamilie, med hvite 

stakittgjerder, husmødre i blomstrete kjoler og trygge samfunn hvor alle kjente alle. Breiviks 

reaksjonære begrunnelse stikker således ikke noe dypere enn at han anser dette som et 

samfunnsmessig og moralsk ideal, forut for utbredelsen av hva han anser som destruktive 

elementer for det europeiske samfunnet. Utviklingen siden da har altså, i Breiviks øyne, 

primært vært fjerning eller forringing av verdier man holdt høyere i denne perioden enn man 

gjør i dag. Det må likevel presiseres at Breivik ikke her tar til orde for å tilbakeføre samfunnet 

til slik det var på 50-tallet, men snarere utgjør det en opphøyning av enkelte av datidens 

idealer som han ønsker å ta med seg videre. Her kan også nevnes at mye av Breiviks kritikk 

av dagens samfunn, i likhet med de Benoist, i praksis går på opplysningstidens idealer, og at 

deler av Breiviks ideologi forfekter et ideal forut for opplysningstiden, selv om Breivik selv 

ikke dveler noe særlig ved dette. 

Neste moment alle tre deler er en motstand mot globalisering og store internasjonale 

organisasjoner. Begrunnelsen er likevel noe ulik hos alle tre, og med ulike organisasjoner som 

de mest problematiske. For de Benoist er særlig EU et demokratisk problem da det 

undergraver folkets suverenitet ved at folket avgir sin medbestemmelsesrett til et høyere 

organ, uten å sitte igjen med en reell påvirkningskraft. Dette er en sentraliseringsprosess som 

de Benoist er skeptisk til, og som han mener skaper samfunn hvor mennesker ikke føler noen 
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tilhørighet. Han mener at folket har anledning til å delegere politiske oppgaver, men ikke til å 

frasi seg retten til å velge representanter. De Benoist er også kritisk til dagens 

forbrukersamfunn og et kapitalistisk ideal. Som nevnt viser han til Aristoteles skille mellom 

økonomi, en positiv husholdningsøkonomi med fokus på å dekke daglige behov, og 

krematistikk, kunsten å bli rik. Uten at han noe sted skriver det rett ut selv opplever jeg at de 

Benoist i det miste har innvendinger mot den klart kommersielle siden ved EU, hvis han ikke 

er mot det hele. Det er likevel verdt å markere at de Benoist ønsker seg et europeisk 

samarbeid, men med en annen, mer føderal oppbygning enn EU. NATO og FN behandles 

ikke av de Benoist, men hans anti-amerikanske holdning gjør sannsynligvis dagens NATO-

samarbeid problematisk. 

Dugin på sin side nøyer seg med å være kritisk til amerikanske idealer, og på grunn av den 

geopolitiske teorien hans, som skal behandles nærmere i kapittel 3.2, sier han lite omkring EU 

konkret i sine bøker. Shlapentokh hevder Dugin har et positivt forhold til EU, siden han anser 

dette som et skritt i retning av et føderalt europeisk samarbeid som naturlig vil søke sammen 

med Russland snarere enn USA.193 Vider hevder han også at Dugin ser på EU som et 

eksempel til etterfølgelse for Russland og Eurasia. Dette fremkommer ikke i Dugins egne 

verker, men det er i alle fall ikke noe eksplisitt fiendtlig forhold til EU hos Dugin. NATO er 

derimot et større problem. Dugin ser på dette som amerikansk kolonisering, og det sementerer 

amerikansk innflytelse på Europa. Nettopp denne amerikanske tilstedeværelsen er en kulturell 

trussel og den bryter også med Dugins nye geopolitiske verdensinndeling (igjen, se kapittel 

3.2). Amerikansk global innflytelse er uakseptabel for Dugin, og et kjerneproblem i forholdet 

til NATO. Shlapentokh nevner imidlertid at Dugin kan ha prinsipielt åpnet opp for en form 

for «kupping» av NATO, gjennom at et eventuelt russisk medlemskap i praksis vil undergrave 

NATOs raison d'être. Dette vil igjen, ifølge Dugin, lede til at USA mister interessen for 

NATO, og at det da vil være mulig å ombygge NATO-samarbeidet til et neo-eurasianistisk 

prosjekt.194 Heller ikke dette har jeg funnet nevnt i Dugins egne verk. 

Videre er Dugin kritisk til internasjonale organisasjoner mer generelt, da han anser de for å 

være en form for amerikanske agenter. Dette er særlig tydelig hevder Dugin gjennom den 

pågående bølgen av «oransjerevolusjoner» som Dugin mener å se. For eksempel den 

ukrainske Orangerevolusjonen hevder Dugin var direkte igangsatt av internasjonale 

organisasjoner i Ukraina fra innsiden. Forholdet til USA er mer problematisk for Dugin enn 
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det er for de to andre. Breivik og de Benoist er ingen store tilhengere av USA, som jo i praksis 

er liberalismens høyborg og som fremmer et ideal om økonomisk vekst og et vestlig levesett i 

en global kontekst. For Dugin er imidlertid USA selve den store fienden, som systematisk 

jobber for å fjerne russisk kultur og levesett for alltid gjennom å spre vestlige verdier i land 

under Russlands interessesfære.  

Breivik anser særlig EU som en stor trussel. Begrunnelsen hans er til dels lik med den til de 

Benoist, i den forstand at Breivik ser ut til å ha omtrent samme syn på de demokratiske 

problemene EU representerer. EU er topptungt, tungrodd og udemokratisk. For Breivik går 

særlig problematikken knyttet til demokrati i EU på at medlemslandene i stor grad har gitt fra 

seg kontrollen over grensene sine. Breivik stiller også visse spørsmål ved om økonomisk 

vekst alltid er ønskelig, men dette oppfatter jeg ikke som noe klart ideologisk standpunkt slik 

vi ser det hos både de Benoist og Dugin. Breivik kritiserer jo samtidig også EU for å bremse 

økonomisk vekst og fremholder konkurranse på alle plan som et av Europas historiske 

fortrinn, så noen kategorisk avvisning av økt profitt kan man ikke anklage Breivik for.195 Et 

punkt Breivik imidlertid klart skiller seg fra de to andre på er den rollen han tillegger EU i 

prosessen med å opprette Eurabia. EU presenteres i 2083 som Eurabia-ideens opphav og som 

et overnasjonalt organ som jobber for å bryte ned det europeiske «kulturelle forsvaret» som et 

ledd i en bevisst strategi. Dette er ikke bare et synspunkt de Benoist og Dugin ikke snakker 

om eller på noen måte selv ser ut til å dele, men det er også et klart konspiratorisk trekk hos 

Breivik. Kritikken som fremsettes av de to andre, og som til dels deles av Breivik er til en viss 

grad berettiget og har i alle fall et hold i virkeligheten. EUs påståtte orkestrering av en 

opprettelse av Eurabia er en innvending av en helt annen art. Breivik går her langt utenfor den 

normale kritikken et overnasjonalt organ som EU må tåle å bli stilt ovenfor, og også utenfor 

en «vanlig» feiltolkning eller overdrivelse av ellers relevant kritikk. I stedet sees altså EU på 

som en sentral brikke i den store kulturmarxistiske konspirasjonen, en idé det ikke finnes 

anerkjente beviser for.  

NATO kommer også dårlig ut i Breiviks analyser. Til dels skylles dette den utvilsomt store 

amerikanske påvirkningen på NATO, som Breivik fremholder som uakseptabel, til dels er det 

Tyrkia og Albanias NATO-medlemskap, begge land med en muslimsk majoritet som ikke er 

velkomne inn i samarbeidet sett med hans øyne. Det er likevel særlig NATOs rolle i krigen i 

det tidligere Jugoslavia som Breivik har problemer med. NATOs bombing av Syria i 1999 ser 
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Breivik på som et NATO-ledet kulturmarxistisk angrep på et kristent land som kjempet en 

rettmessig kamp mot Jihad, et land Breivik mener fortjente støtte og hjelp i deres forsøk på å 

fjerne et muslimsk nærvær fra Balkan og Europa. Av den grunn havner også NATO inn under 

den kulturmarxistiske paraplyen og anses som en fiende av Breivik. Breivik anser likevel en 

restrukturering av NATO som et mulig utgangspunkt for et nytt, strengt demokratisk 

alternativ til FN, da FN av Breivik regnes som tungt infiltrert av islamistiske grupper. Denne 

ideen om å endre NATO fra innsiden er en parallell mellom Breivik og Dugin. 

For monokultur, ikke rasister 

Hva som anses som ytre påvirkning er litt ulikt hos de tre, men det dreier seg i alle tilfeller om 

kulturelle innslag som historisk sett ikke hører hjemme i den aktuelle kulturen. For Alexander 

Dugin er dette vestlig liberalistiske og (post-)moderne ideer som globalisering, kapitalisme, 

liberale holdninger og menneskerettigheter. Disse hevder Dugin ikke har noen historisk 

tilhørighet til Russland, og avfeier de som et forsøk fra vestlige makter, spesielt USA, på å tre 

vestlig kultur ned over hodet på andre kulturer som en universell sannhet og med amerikansk 

kulturelt hegemoni som mål. Dugin ser altså dette som et forsøk på kulturell ensretting i 

global skala, hvor det som i essens er amerikanske ideer presenteres og påtvinges resten av 

verden som det eneste riktige. Det kulturelle fremmedlegemet for Dugin er altså det  

(post-)modernistiske samfunnet av den modellen vi ser i Vest-Europa og USA. Dugins fjerde 

politiske teori er et ideologisk motsvar til denne prosessen, da han selv anerkjenner at de to 

historiske alternativene til liberalismen, kommunismen og nazismen/fascismen, av ulike 

grunner er uaktuelle som utgangspunkt i det 21. århundre, men samtidig at Russland behøver 

et sterkt og uavhengig politisk fundament for å igjen kunne være en global maktfaktor og det 

naturlige regionale maktsenteret. 

Alain de Benoist og Anders Behring Breivik på sin side er mer enige i sin identifikasjon av en 

ytre fiende: det dreier seg om innvandrere med en annen kulturell bakgrunn enn den 

vesteuropeiske, og i all hovedsak er dette mennesker med muslimsk bakgrunn. Dette er et 

perspektiv som ikke finnes hos Dugin. Det må likevel her anføres, som en likhet mellom alle 

tre, at alle er motstandere av den amerikanske liberalismen, og USA inngår i fiendebildet hos 

alle tre. De Benoist og Breivik trekker imidlertid, til forskjell fra Dugin, frem muslimsk 

kulturell påvirkning som en langt større konkret trussel enn USA. Jeg sitter likevel igjen med 

et inntrykk av at de Benoist og Breivik anklager muslimer for å utgjøre en trussel mot 

europeisk kultur på ulik bakgrunn. For Alain de Benoist er begrunnelsen i stor grad å finne i 

fransk historie. Da det franske koloniveldet gikk i oppløsning etter andre verdenskrig skapte 
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dette en del konflikter. Særlig ser de Benoist ut til å ha hengt seg opp i Algeriekrigen mellom 

1954 og 1962. Mange på ytre høyre fløy i fransk politikk så de Gaulles ettergivenhet ovenfor 

Algerie som et forræderi mot det franske imperiet, og såret nasjonalfølelse kan ha spilt en 

rolle for de Benoist. Krigen ble i praksis en krig mellom franskmenn (kristne) og algeriere 

(muslimer), og religion ble sånn sett en polariserende faktor selv om konflikten i 

utgangspunktet handlet om selvstendighet. Resultatet av krigen og fredsoppgjøret ble et 

prestisjenederlag for Frankrike, og så også en stor innvandring av franskvennlige muslimer fra 

Algerie.196 Frankrike har hatt store problemer med integrering av sin innvandrerbefolkning, 

som har ført til manglende jobbmuligheter. Dette igjen fører til kriminalitet, og franske 

muslimer utgjør etter sigende 70% av alle innsatte i franske fengsler.197 For de Benoist 

opplever jeg at det i stor grad «tilfeldigvis» er muslimer som er problemet, all den tid det er 

vern om fransk og europeisk kultur som er hovedpoenget mens det av historiske årsaker er 

særlig muslimske innvandrere som har kommet i store antall de siste tiårene. En generell 

motstand hos de Benoist mot religion må også nevnes her, da denne rammer kristne, men også 

muslimer. 

For Breivik er begrunnelsen i større grad tuftet primært på islamofobi og et 

kristentfundamentalistisk verdenssyn. Breivik anser problemet for å ligge, ikke bare i 

masseinnvandring i seg selv, men i at det er muslimer som kommer. Islam anses som en ond, 

totalitær ideologi av Breivik, med et klart mål om verdensherredømme og global 

underkastelse og med en bevisst strategi for å opprette Eurabia. Vestlig kultur og islam er 

inkompatible hevder Breivik, og derfor må ethvert spor av islam renses bort fra Europa for å 

bevare den kristne europeiske kulturen. Breiviks kristenfundamentalistiske holdning bidrar 

antageligvis betraktelig her, da også kristendom og islam på mange måter er hverandres 

antiteser. For kristne finnes det kun en Gud, kun en hellig bok og kun ett sett med religiøse 

ritualer, og det samme gjør det for muslimer. Hvis man så anlegger et fundamentalistisk 

perspektiv blir den ene automatisk en trussel mot den andre. De Benoist er på sin side mer 

generelt antireligiøs, og dette argumentet faller derfor bort for hans vedkommende.  

En betraktning rundt fremmede kulturer alle tre deler er synet på rasisme. Alle tre påberoper 

seg ikke bare å være antirasister, men også at det moderne samfunnet er fundamentalt 

rasistisk. Begrunnelsen er at det egalitære synet på kulturer i det moderne samfunnet over tid 

utvanner alle kulturer ved å fjerne de elementene som definerer en kultur for å i større grad 
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bidra til at alle syn passer inn. Breivik har til og med laget sitt eget begrep for fenomenet; 

kulturmarxisme. I forlengelsen av dette hevder altså alle tre å representere en ekte form for 

antirasisme, da ulike kulturer behandles ulikt snarere enn å ukritisk tas inn i varmen og over 

tid reduseres til en innholdsmessig grøt. Ved å behandle alle kulturer som unike kulturer som 

ikke skal tukles med påberoper de seg samtidig også retten til å verne om sin egen ved å for 

eksempel ikke akseptere innvandring fra fremmede kulturer. Breivik er den som går lengst på 

dette sporet, og ikke bare identifiserer han dette som et stort problem, men hans idé om en 

kulturmarxistisk agenda for å fremme dette kulturelle likhetsidealet og deres påstått bevisste 

fremskytning av en europeisk kulturell forvitring skiller seg også fra de to andres holdninger 

ved å være bent ut konspiratorisk. Dette er et helt essensielt skille mellom Breivik og de to 

andre. Både de Benoist og Dugin har radikale og til dels ekstreme synspunkter på ytre 

kulturell påvirkning, men Breiviks holdning om en konspiratorisk og pågående muslimsk 

okkupasjon av Europa er likevel en dramatisk retorisk tilspisning.  

Ulikheter 

Hva er så de sentrale ulikhetene i de tre aktørenes analyser av det moderne liberale 

samfunnet? Det er naturligvis flere mindre forskjeller, for eksempel knyttet til hvilke ulike 

internasjonale organisasjoner de hevder er den største trusselen. Alle tre skriver ut ifra ulike 

historiske og kulturelle kontekster, og det er derfor å forvente at visse ulikheter oppstår. 

Synet på religion er en interessant forskjell på disse tre. De Benoist er motstander av 

kristendommen, som han ser som kimen til modernismen, og vedkjenner seg en form for 

paganisme. Breivik og Dugin anser seg selv som kristne. For Dugin virker særlig det faktum 

at den russisk-ortodokse kirken er en russisk eksportartikkel og kulturell markør til å være det 

sentrale. For Breivik ligger det i mye større grad et fundamentalistisk syn på religion i bunn, 

og religion vies betydelig mer plass i hans manifest. Likheten mellom Breiviks ideer og det 

islamistiske Iran har vært påpekt.198 

Det noe ulike forholdet til USA er også interessant i denne sammenheng. Ingen av disse tre er 

spesielt store tilhengere av USA, som de ser på som dominerende og en pådriver for 

kapitalisme og globalisering. Men der de Benoist og Breivik ser amerikansk dominans og 

tilstedeværelse som problematisk utgjør USA kjernen i Dugins fiendebilde. USA er den 

primære eksponenten for den vestlige kulturen Dugin ønsker å holde unna Russland, og ifølge 

Dugin pågår det også en bevisst amerikansk kampanje for å gjennomføre en vestliggjøring av 
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Russland. Dette er de nevnte oransjerevolusjonene som Dugin ser på som amerikanskledede 

og med det formål å spre amerikanske verdier og holdninger samt undergrave russisk 

innflytelse. Det er på mange måter en moderne variant av å salte en beseiret fiendes jord. Selv 

om fiendeforholdet mellom USA og Russland/Sovjetunionen historisk sett er høyst reelt anser 

jeg likevel dette som konspiratoriske ideer hos Dugin. Dugin ser ut til å mene at de tidligere 

sovjetstatene naturlig hører hjemme under russisk innflytelse, og ser ikke ut til å akseptere den 

offisielle forklaringen om at flere av disse landene aktivt søker autonomi og frihet fra 

Moskva.  

Den siste store forskjellen går på Breiviks fokus på kulturmarxister i 2083. Selv om deler av 

argumentasjonen i utgangspunktet har en del til felles, ved at ulike kulturer behandles som 

likeverdige og at kulturelle særpreg pusses bort for å skape et intetsigende og fremmed minste 

felles multiplum, drar Breivik denne ideen mye lengre enn de to andre. For Breivik utgjør 

kulturmarxismen selve fienden, en hemmelig sammensvergelse mellom vestlige politikere, 

akademikere, liberale og feminister med det formål å ødelegge og lamme vestlig kultur for på 

den måten å bane veien for opprettelsen av Eurabia. Dette er rene konspirasjonsteorier fra 

Breivik sin side, men skiller seg fundamentalt fra de to andre i innhold. Det er også verdt å 

understreke at kulturmarxismen altså er en komponent i den tradisjonelle marxismen slik den 

presenteres i manifestet, og ikke bare en inspirert variasjon. Vidar Enebakk trekker frem at 

Fjordman stiller likhetstegn mellom marxisme og kulturmarxisme, og at marxismen er en 

begrepsmessig paraply hvor særlig den økonomiske marxismen er kjent for oss i dag.199 

Samme ideen finnes hos Lind, som Breivik har skrevet rett av i 2083: 

Just what is “Political Correctness?” “Political Correctness” is in fact cultural 

Marxism – Marxism translated from economic into cultural terms. The effort to 

translate Marxism from economics into culture did not begin with the student rebellion 

of the 1960s. It goes back at least to the 1920s and the writings of the Italian 

Communist Antonio Gramsci.200 201 

Det virkelig interessante i denne sammenheng er altså at den tradisjonelle marxismen, om enn 

i en versjon redusert til kulturspørsmål, danner det grunnleggende fiendebildet hos Breivik, 

slik den også gjør i ur-fascismen. Videre trekkes spesielt Gramsci frem som ideens 

opphavsmann, og følgelig en av de mest profilerte kulturmarxistene noen sinne. Dette er 
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samme Gramsci som både de Benoist og Dugin har latt seg inspirere av i sine tanker, og hans 

ideer som de forsøker å tilpasse til sitt verdensbilde. Det ser altså ut til å gå et klart skille 

mellom Breivik på den ene siden og de Benoist og Dugin på den andre i forholdet til 

marxismen generelt og Gramsci spesielt. Dette må ikke misforstås som at de Benoist og 

Dugin er kommunister, de stiller seg snarere kritiske til kommunismen, men viljen til å lære 

og la seg inspirere også av marxismen utgjør en klar forskjell til Breivik, som eksplisitt 

avviser alt som han opplever som marxistisk.   
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4. Tre visjoner for en monokulturell fremtid 

4.1 De Benoist – En europeisk renessanse 

Alain de Benoist mener å slå fast at moderniteten, den filosofiske grunnmuren for 

samfunnsformen i den vestlige verden i dag, står for fall. Modernismens kjerneidealer, frihet 

og likhet, er trivialiserte og forrådte av den vestlige verden, og en ny kurs trengs. De Benoist 

ser det som det mest nærliggende å returnere til den tradisjonelle, europeiske 

samfunnsformen, et fundamentalt anti-modernistisk samfunn. Hva de Benoist beskriver er i 

praksis et pre-kapitalistisk, pre-opplysningstidssamfunn med et innslag av det førkristne, 

antikke Europa, hva han selv omtaler som en europeisk renessanse. Dette som et alternativ til 

den liberale og modernistiske vestlige politiske staten som han selv omtaler som den 

jakobinske nasjonalstaten.202 Videre er det en endring av fokus fra sentrum til periferi i de 

Benoist terminologi. La oss se nærmere på de Benoists ideelle Europa: 

Et sentralt aspekt hos de Benoist er at skalaen på de fleste aspekter ved det vestlige samfunnet 

må reduseres. Ifølge han hører mennesker naturlig til i sine egne kulturer, og et forsøk på å 

blande ulike kulturer vil utelukkende ha ugunstige resultater for alle. De Benoist vil bevare 

ulike kulturers særpreg ved å behandle alle kulturer som unike, slik vi var inne på i kapittel 

3.1. Dette vil si at den vest-europeiske kulturen som en enhet må bevares, på lik linje, vil de 

Benoist hevde, som den nord-afrikanske, den persiske, den latin-amerikanske og så videre. 

Siden kulturell sameksistens imidlertid anses som umulig og ikke gunstig for de Benoist vil 

dette i praksis bety en utestengelse av andre kulturer fra Vest-Europa. Dette forsøker de 

Benoist på ingen måte å skjule, og sier at «på grunn av dens hurtige vekst og massive 

proporsjoner utgjør immigrasjon slik vi se det i Europa i dag et unektelig negativt 

fenomen».203 Immigrasjon skyldes for han en kombinasjon av fattigdom og overbefolkning, 

og har blitt gjort mulig av vestlige samfunn ved at modernismen har redusert mennesket til en 

handelsvare som enkelt kan flyttes fra sted til sted.204 For immigranten er dette problematisk 

fordi han eller henne rives ut av sin ene kulturelle tilhørighet for så å plasseres inn i en 

fremmed kultur hvor de Benoist hevder de sees på som en økonomisk back-up. For 

vertsbefolkningen er problemet slik de Benoist ser det at man stilles ovenfor store endringer i 

menneskelige og urbane omgivelser mot sin vilje.205 Den gjeldende innvandringsstrategien er 
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i strid med vår menneskelige natur hevder han, da mennesket, trass i modernismens forøk på 

nettopp dette, fortsatt ikke har gitt slipp på sin familiære og kulturelle tilhørighet eller 

tilhørighet til lokalsamfunn, slik det tradisjonelle mennesket følte tilhørighet til stammen. En 

del av løsningen for de Benoist er altså å innføre langt mer innvandringsrestriktive tiltak, for 

på den måten å bremse inntaket av innvandrere.206 Dette skal kobles sammen med et tettere 

samarbeid med den tredje verden, hvor blant annet sletting av u-landsgjelden er en del av 

strategien.207 Dette vil både gjøre det vanskeligere å faktisk innvandre til vestlige land, 

samtidig som sletting av u-landsgjelden vil stimulere til økonomisk vekst i den tredje verden 

og på sikt fjerne deler av insentivet for utvandringen fra u-land. Den delen av befolkningen i 

den vestlige verden som i dag har innvandrerbakgrunn anser de Benoist det som svært 

usannsynlig at vil forlate de landene de har innvandret til. Det modernistiske vestlige 

samfunnet har kjørt en assimileringslinje ovenfor disse, knyttet opp mot tilhørighet til en 

abstrakt status som borger. De Benoist ser imidlertid for seg at disse skal bli oppfordret til å 

praktisere sin egen kultur, innenfor det gjeldende lovverk til vertsnasjonen, som en 

kommunitaristisk del av et samfunn. Dette kan på sikt føre til en frikobling mellom ordene 

«borgerskap» (citizenship) og nasjonalitet (nationality) hevder han, og antyder sånn sett at 

disse kan bli stående utenfor det demokratiske felleskapet.208 

Det neste ledd i den europeiske renessansen som de Benoist ser for seg er en retur til mindre 

lokalsamfunn, samtidig med utbyggelsen av et føderalt Europa. Sentraliseringen, slik den 

forekommer i den jakobinske nasjonalstaten, har ført til overekspansjon, som igjen har gitt 

isolerte, sårbare og forsvarsløse individer. Jakobinske nasjonalstater har sitt opphav i det 

absolutte monarki og den revolusjonære strømningen under den Franske revolusjon med 

samme navn, og kjennetegnes i dag, slik de Benoist ser det, av å være for store til å løse små 

problemer og for små til å løse de store problemene som både samfunnet og hele 

menneskeheten står ovenfor.209 Dagens løsning med sentraliserte nasjonalstater er altså moden 

for utskiftning, og de Benoist ser for seg å gå begge veier samtidig: styrke lokalsamfunnets 

posisjon og politiske makt for å løse de lokale, nære og små problemene, samtidig som 

Europa søker sammen under en føderal overbygning for å løse de virkelig store problemene.  
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En regional omorganisering 

Alain de Benoist er erklært mostander av globaliseringsprosessen som den modernistiske 

verden har brakt med seg. Dette gis det flere begrunnelser for, og ligger som et fundament for 

mye av den øvrige kritikken av modernismen.  Devis skyldes denne motstanden at den fører 

til innvandring, delvis at det skaper gigantiske samfunn hvor individene ikke lenger føler en 

tilhørighet. Dette siste skal behandles i større detalj senere i kapittelet. Men delvis skyldes 

også motstanden mot globaliseringen at denne slik de Benoist ser det er en universell 

legitimering av modernistiske og liberalistiske ideer. Det blir en måte å både kringkaste og 

påtvinge resten av verden hva de Benoist mener i essens er amerikanske verdier. De Benoist 

ser dette i lys av et større historisk bilde, hvor vestens overgang til det kristne menneskesynet, 

universalisme, har ledet til flere forsøk på å «konvertere» resten av verden.210 Historisk står 

korstogene som et tidlig eksempel på eksport av vestlige verdier, den gang i form av religion. 

Senere var det koloniseringen som tok over for dette, med en tvungen innføring av vestlige 

politiske prinsipper i vestlige kolonier. Dagens variant er en økonomisk og sosial sådan, med 

tilhørende moralske prinsipper som for eksempel menneskerettigheter. På den måten utgjør 

globaliseringen en helt konkret trussel mot andre kulturer, da den påtvinger verden en 

amerikansk form for demokrati, amerikanske økonomiske idealer og amerikanske 

menneskerettigheter. Globaliseringen blir en sentral komponent i en ideologisk ensretting, en 

amerikansk kulturell overtakelse av resten av verden hevder de Benoist. Dette står særlig i 

kontrast til de Benoist påstand om at alle kulturer har sitt naturlige kjerneområde.211 Denne 

ulike kjernen i de forskjellige kulturene gjør at de vil gi ulike svar på eksistensielle spørsmål 

hevder han, og av den grunn er det ikke mulig å forene ulike kulturer uten å ødelegge dem for 

alltid. «Menneskeheten består av inkompatible verdisystemer» slår de Benoist fast.212 

De Benoist spår at det 21. århundre vil preges av fremveksten av ulike kulturelle bolker eller 

matsentre rundt omkring på kloden, en idé som er ganske lik den presentert av Alexander 

Dugin, og med sitt opphav fra Samuel Huntingtons teori om «the Clash of Civilizations» (i 

det minste slik denne forståes av de Benoist). De store kulturene grupperer han grovt på 

følgende vis: den europeiske kulturen, den nord-amerikanske kulturen, den sør-amerikanske 

kulturen, den arabisk-muslimske kulturen, den kinesiske kulturen, den indiske kulturen og den 

japanske kulturen.213  
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For å kunne verne den europeiske kulturen mot påvirkning utenfra, kreves det en sterkere 

europeisk samling. I en globalisert verden mener de Benoist at det er de store kulturene og 

sivilisasjonene som er i stand til å samle seg for å danne et sterkt indre selvstyre og samtidig 

stå imot ytre påvirkning som vil overleve.214 De Benoist fremholder at evnen til å motstå 

påvirkning utenfra i en multipolar verden er den nye formen for makt.215 Løsningen for 

Europa, hevder de Benoist, må være en fundamental reorganisering av kontinentet, hvor man 

søker sammen under en føderal overbygning for på den måten å ha en klar felles front og 

sterkere ytre kulturelt vern. I dette systemet er det ikke plass til dominerende, jakobinske 

nasjonalstater, men det er likevel nødvendig at det føderale Europa samtidig gir muligheter 

for lokal autonomi. Statene må starte føderaliseringen fra innsiden, for på den måten å gjøre et 

større, europeisk samarbeid mulig. Dette vil gi en struktur med flere lag med reell politisk 

makt hevder han. Samtidig utgjør dette en motsetning til en del andre tilsvarende prosesser 

som har forekommet. Elefanten i rommet, EU, nevnes ikke ved navn, men de Benoist viser til 

flere ulike tradisjoner: en sentraliseringstradisjon som samler all kontroll på ett nivå, en 

byråkratisk og teknokratisk tradisjon som overtar folkets suverenitet uten å videreføre denne, 

et Europa som utelukkende et stort, økonomisk marked og så videre.216 I tillegg til denne 

reorganiseringen fra bunnen av ser også de Benoist det som nødvendig med et tett 

kontinentalt samarbeid mellom et føderalt Europa og Russland.217 

På den økonomiske siden tar de Benoist også til orde for en ny kurs for det europeiske 

kontinentet. Modernitetens økonomiske ideal, som beskrevet i kapittel 2.1 i denne oppgaven, 

må bort mener de Benoist. Det modernistiske samfunnet har opphevet arbeidet i seg selv til en 

dyd, noe det for de Benoist ikke finnes en historisk tradisjon for i Europa. Arbeid har alltid 

hatt sitt utspring i behov, ikke i dyd. Ved å gjøre arbeid til en monetær øvelse har imidlertid 

arbeidet ikke lenger noe naturlig endepunkt, da det i stedet kun genererer stadig økt profitt 

som igjen fører til et stadig høyere forbruk. Dette gagner til slutt de som eier firmaer som 

driver en form for produksjon. Parallelt med dette pågår det også på kort sikt en 

effektiviseringsprosess innen produksjon, og på lengre sikt en automatiseringsprosess. Økt 

effektivitet skaper færre arbeidsplasser, som igjen betyr økt arbeidsledighet, samtidig som 

jobber i større og større grad gjøres av maskiner. Denne økende arbeidsledigheten og 

opphopingen av kapital mener de Benoist er i ferd med å destabilisere sentrale deler av et 
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samfunn som tross alt er bygget opp rundt lønnet arbeid og en konsumentøkonomi. De 

Benoist tar derfor til orde for å skille arbeid og inntekt, og gi alle innbyggere borgerlønn fra 

fødsel til død uten noen form for motkrav.218 

Tilbake til lokalsamfunnet 

Alain de Benoist tar til orde for å vende tilbake til mindre lokalsamfunn.219 Den moderne 

urbanismen har skapt stygge og kjedelige pendlerbyer og drabantbyer hevder han.220 Disse 

preges av kjøpesentre og sjelløs arkitektur og eksisterer utelukkende av praktiske formål. 

Byene, på sin side, har blitt helt overgitt til kommersielle interesser, som har skapt bysentre 

uten mennesker. De som måtte befinne seg i disse områdene er gjennomreisende, lokale 

ferdes ikke i disse områdene. De institusjonene som preget bybildet tidligere, universiteter, 

parker, kafeer, teatre og så videre, har nå blitt forvist fra bykjernene. Det modernistiske 

samfunn preges således for de Benoist av bosetning av rent praktisk natur; nærhet til bysentre 

hvor menneskets rolle er redusert til å bidra til økt økonomisk produktivitet og hvor ingen 

føler noen reell tilhørighet. Mens moderne storbyer skaper isolerte individer uten noen 

opplevelse av tilhørighet, vil det å returnere til lokalsamfunn samtidig også returnere 

mennesket til en situasjon hvor familien står for nødvendig utdanning, sosialisering og 

gjensidig støtte.221 De Benoist ser på dette som menneskets naturlige kall, og denne langt 

tettere tilhørighetsfølelsen til ens eget lokalsamfunn vil igjen danne grunnlag for at mennesker 

ønsker å bygge opp egne lokalsamfunn, ved å involvere seg for eksempel i lovgivningen eller 

på det politiske plan (den politiske siden av dette skal omhandles i større detalj senere). De 

Benoist hevder også at en bevisst retur til tradisjonelle verdier er en sentral del av løsningen. 

Han fremholder viktigheten av å revitalisere gamle, populære tradisjoner, som han mener har 

blitt kuppet av det modernistiske samfunnet for kommersiell utnyttelse.222 Konkret hva dette 

skal innebære går han ikke i nærmere detalj på, men det skapes et bilde av maistenger og 

folkedrakter. Kvinnerollen skal også endres og frigjøres fra byrden ved feminisme, som de 

Benoist anser som enda en form for mannlig kontroll over kvinnen.223 Mann og kvinne er fra 

naturens side skapt ulike, og menneskeheten kan på helt fundamentalt sett deles nettopp i to; 

mann og kvinne. Dette er på det strengt biologiske planet, men også det kulturelle konseptet 

om kjønn er todelt hevder de Benoist. Dette springer ut av to ulike måter å se verden på, 
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kategorisert utfra tradisjonelle og stereotype kjønnslige egenskaper og uttrykt som antonyme 

begrepspar. De Benoist trekker frem henholdsvis kvinnelige og mannlige begrep som 

samarbeid mot konkurranse, meditasjon mot undertrykkelse (i følelsesmessig forstand), 

forførelse mot dominasjon, empati mot likegyldighet og flere andre tilsynelatende motsatte 

begrepspar som han hevder underbygger denne forskjellen i kvinnelig og mannlig tankesett. 

Denne ulike oppfatningen av verden rundt oss mener de Benoist ikke er tillært. Han 

tilbakeviser den tradisjonelle feministiske tesen om at «man fødes ikke til kvinne, man blir 

det», siden dette slik han ser det innebærer at kvinner må ta til seg og leve etter hva som i 

utgangspunktet er maskuline idealer. Den feministiske kvinnen er altså offer for enda en 

variant av mannlig undertrykkelse i form av maskuline, verdier som fremholdes som 

universelle.224 Å la kvinner være kvinner, i stedet for å imitere menn, utgjør for de Benoist 

altså en frigjøring av kvinnerollen. 

Et gresk demokrati i en moderne verden 

Kanskje det mest sentrale aspektet i de Benoists europeiske renessanse er en omstrukturering 

av den politiske sfæren. De Benoist selv hevder selv å være tilhenger av demokrati, men da 

demokratiet i sin opprinnelige form.  I sin bok The Problem of Democracy tar de Benoist 

tydelig til orde for en tilbakevendelse til det antikke greske demokratiet.225 De Benoist hevder 

at innbyggerne i de vestlige liberale demokratiene i praksis har blitt depolitisert, at deres 

medbestemmelsesrett i politiske spørsmål har blitt oppgitt til fordel for dagens løsning med 

profesjonelle heltidspolitikere. Demokrati, hevder de Benoist, har sitt ideologiske opphav ikke 

i at alle skal være med på å fatte politiske avgjørelser men i et konsept om at alle mennesker 

er suverene.226 Dette er, for de Benoist, både en kontrast til det vestlige liberale demokratiet 

og til ulike folkedemokratier som har ansett seg selv som «ekte demokratier» og med 

totalitært politisk innhold. I dette prinsippet ligger altså at det er individets suverenitet som er 

det definerende, ikke den politiske delaktigheten. Folket kan gi fra seg det politiske ansvaret, 

men ikke den personlige friheten hevder de Benoist. Nettopp her begynner imidlertid 

problemet ved det vestlige liberale demokratiet for de Benoist, og han går tilbake til det 

athenske demokratiet for å vise dette. 

Den athenske bystaten bygde som nevnt tidligere på et system hvor man enten var borger eller 

ikke. Borgerstatusen var ikke knyttet til makt, status eller kapital, men var forbeholdt og likt 
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distribuert mellom menn født av mor og far som selv begge var athenere. Man kunne ikke 

under normale omstendighet bli athener på noen annen måte enn ved å fødes som athener av 

athenere. Tilreisende, innflyttere og slaver ble ikke regnet som borgere, ikke på bakgrunn av 

hva de var (for eksempel slave), men snarere for hva de ikke var; athenere. Det fundamentale 

her, hevder de Benoist, er ikke at borgerne hadde medbestemmelsesrett, men snarere at de var 

frie menn i sin polis. Denne friheten var uløselig knyttet til nettopp polisen og til tilhørigheten 

til den. I forlengelsen av dette ligger det også en forståelse av at en borgers frihet utgår av 

selve polisens frihet. Ble polisen erobret av en fremmed makt var ikke lenger borgerstatusen 

av noen relevans, siden ikke polisen hadde sin frihet. Dette skapte et system av tilhørighet til 

ens egen polis, siden ens egen frihet og status var uløselig knyttet til denne. 

Det liberale demokratiet man ser i vesten i dag er bygget opp på en annen måte. Her finnes 

ikke et konsept om uervervelig borgerrett for alle som er født utenfor staten, borgerrettigheter 

er i stedet tilgengelige for alle tilflyttere som oppfyller visse formelle krav. Videre er det 

heller ingen tett knytning mellom ens rolle som borger og ens egen frihet. Individets frihet i 

vestlige samfunn springer ut fra menneskerettighetene og generell lovgivning, ikke til statens 

(polisens) frihet og suverenitet. Ikke engang i forbindelse med militære aksjoner og erobringer 

vil man hevde at det erobrede folk på noen måte mister sin suverenitet, snarere vil man ofte 

høre militæraksjonen legitimert og begrunnet blant annet med å frigjøre et folk. Denne 

frikoblingen mellom frihet og borgerrettigheter kan ikke stamme fra det antikke athenske 

demokratiet hevder de Benoist. Snarere har dette slik han ser det sitt opphav i en kombinasjon 

av den kristne ideen om individualisme, hvor ethvert individ er et selvstendig og fullverdig 

individ i forlengelsen av tesen om individets frelse, opplysningstidens rasjonalisme og den 

anglosaksiske protestantiske ånden.227 De Benoist siterer Francesco Nitti på at «moderne 

demokrati er essensielt amerikansk i sitt innhold og utvikling».228 Dette mener de Benoist 

veldig enkelt demonstreres ved at det ikke finnes et fullgodt engelsk ord for «folk», slik det 

tyske «volk» eller det italienske «popolo» (eller det norske «folk»), som dekker både språklig, 

kulturelt og til dels genetisk opphav i ett begrep. Disse er alle aspekter som ikke er av 

interesse for det liberale demokratiet. 

Demokrati står i konflikt til den liberale legitimeringen av politisk apati hevder de Benoist.229 

Med dette mener han at demokratisk deltakelse både er en rett men også en plikt, mens dette 
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ansvaret er for lett å unndra seg i det liberale demokratiet, og i praksis blir det å si fra seg sin 

borgerrett hevder han. En borger kan, ifølge de Benoist si fra seg sin direkte politiske makt 

ved å velge en representant, men kan ikke si fra seg sin frihet, sin borgerrett. I den forstand er 

denne borgerretten like mye en borgerplikt. Men demokratiet står også i konflikt til det 

liberale demokratiet i den forstand at det som nevnt har sitt utspring i den kristne 

individualismen og i opplysningstidens menneskerettigheter, og ikke i tilhørigheten til 

bystaten eller et moderne alternativ til denne, hevder de Benoist.230 Demokrati uten et folk, en 

nasjon eller en bystat er umulig slik de Benoist ser det, og det er nettopp folket han hevder 

mangler i det liberale demokratiet. Løsningen de Benoist foreslår er en retur til et system med 

borgere og ikke borgere, hvor det liberale demokratiets tese om «et menneske, en stemme» 

fjernes og erstattes med «en borger, en stemme». En tilhørighet til kulturen, til historien og til 

skjebnen er et nødvendig fundament for en borger hevder de Benoist.231 Det viktigste 

virkemiddelet for å redde og revitalisere demokratiet mener de Benoist er å redusere 

velgermassen. Ulike størrelser på stater krever ulike former for politiske systemer hevder de 

Benoist, en idé han leder tilbake til Montesquieu og Rousseau. Antikkens Athen passerte ikke 

40-45 000 borgere på noe tidspunkt. Dess større en stats innbyggertall er, dess sterkere 

regjering behøver den, demokratiet er forbeholdt stater med relativt lavt innbyggertall.232 Ergo 

er det nødvendig å begrense antallet personer med stemmerett om man ønsker å beholde et 

relevant og engasjerende ekte demokrati ifølge de Benoist. 

Med dette distanserer de Benoist seg fra opplysningstidens ideal om egalitet.233 Det samfunnet 

de Benoist tar til orde for baserer seg på et system med borgere med stemmerett, og øvrige 

innbyggere som ikke har dette. Dette skillet skal altså være kulturelt definert, altså ut ifra 

hvilken kultur man er født inn i, som nevnt i kapittel 3.1. Videre skal et ideal om et 

monokulturelt samfunn etterstrebes. Spørsmålet om rasisme gjør seg her umiddelbart 

gjeldende, da en slik samfunnsordning vil ekskludere store grupper mennesker i Europa fra 

politisk deltakelse, og også forhindre mennesker fra andre kulturer å flytte til Europa. De 

Benoist avviser dette, og fremholder at Nye høyre ikke er rasistisk.234 Videre hevdes han også 

at det er det etablerte samfunnets menneskesyn som er rasistisk, ikke Nye høyres.235 De 

Benoists avvisning av det kristne egalitetsprinsippet gjør for han at en utestengelse av 
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konkrete grupper mennesker fra den demokratiske prosessen ikke er uforenelig med et reelt 

demokrati. 
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4.2 Dugin – En firepolet verden 

Alexander Dugin ga i 2009 ut sin bok Chetvertaia politisceskaia teoriia på russisk, og i 2012 

den engelske versjonen The Fourth Political Theory (TFPT). Boken markerer sjøsettingen av 

en ideologisk dugnad, hva Dugin selv kaller «en invitasjon til politisk kreativitet, en uttalelse 

basert på intuisjon og hypoteser, en analyse av nye forhold og et forsøk på å revurdere 

fortiden».236 Denne fjerde politiske idé skal danne et alternativ til liberalismen.237 Dugin 

presiserer at dette ikke er ferdig tenkte og formulerte tanker, og boken er bygget opp som et 

forsøk på å streke opp et grunnriss for et mer detaljert ideologisk innhold. Dugin er likevel 

helt fra starten tydelig på at TFPT er intendert som et motstykke til det moderne vestlige 

samfunn, og omtaler TFPT som et «korstog mot postmodernitet, det post-industrielle 

samfunnet, liberale tanker realisert i praksis og globaliseringsprosessen, inkludert dens 

logistikkmessige og teknologiske fundament.»238 Begrepet postmodernitet er sentralt hos 

Dugin og står også svært sentralt i hans tankerekker om behovet for og opprettelsen av en 

fjerde politisk ideologi. 

Den fjerde politiske teori 

 «The Fourth Political Theory» er Dugins forsøk på å vekke til live ideologienes tid igjen. Ved 

hjelp av resonnementet gjengitt i større detalj i kapittel 3.2 konkluderer Dugin med to ting: for 

det første at den andre og tredje ideologien, kommunismen og fascismen henholdsvis, er døde 

og ikke mulige å gå videre med. Kommunismen forsvant i praksis med Sovjetunionens fall, 

mens nazismen endelikt ble aksemaktenes nederlag i 1945. Begge deler også den 

fundamentale svakheten at de baserer seg på moderniteten. Begge er i essens modernistiske 

ideologier, og kan derfor ikke bygges videre på. For det andre konkluderer han med at også at 

den første ideologien og den store fienden, liberalismen, har opphørt å eksistere som ideologi 

og er nå på et stadium som han omtaler som postliberalisme. Parallelt med dens seier over de 

to andre endret altså liberalismen form til postliberalismen, og beveget seg på den måten bort 

fra å være en kritiserbar ideologisk retning til en form for selvopplevd naturlov. Dette finner 

han belegg for hos den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama, og hans nøkkelverk «The 

End of History and the Last Man» fra 1989. Videre hevder Dugin at liberalismen aldri har 

passet for Russland. Grunnet det kommunistiske partiets ideologiske monopol i Russland var 

liberalisme aldri noe tema før tidlig på 1990-tallet i Russland, og da det først ble mulig hevder 

Dugin det utelukkende kretset om frihet fra sovjetisk økonomi snarere enn ekte frihet. De 
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ideologiske grunntankene i liberalismen var fremmede for det russiske samfunn, og resultatet 

ble derfor kun en økonomisk karikatur av vesten. 239 Dette hevder Dugin også var grunnen til 

at da Putin kom til makten og satte i gang en snuoperasjon for å stoppe russisk forvitring så 

møtte han så å si ingen ideologisk motstand innad i Russland.240 Motstand møtte Putin 

imidlertid fra vesten, siden denne nye kursen gikk i åpen konflikt med den vestlige 

globaliseringsprosessen. Putin selv har også mer gradvis gått imot vesten, og har gjentatte 

ganger blitt kritisert av Dugin for å løpe USAs ærend.241 Trass i en gradvis økende motstand 

mot vesten har Putin ifølge Dugin opprettet likevel ingen alternativ ideologi til liberalismen 

siden det i praksis ikke var noen oppslutning rundt liberale ideer i Russland og dette derfor 

ikke ble nødvendig.242 Dette mener Dugin det er behov for. 

Den logiske konsekvensen av dette blir for Dugin da å forkaste de tre første ideologiene og 

starte med blanke ark ved å opprette en fjerde politisk hovedretning. Ideologienes tid er ikke 

over, hevder Dugin, og ønsker med TFPT å utfordre Fukuyamas End of History. Til tross for 

at han anser både kommunismen og fascismen som avdødd nøler Dugin likevel ikke med å 

forsyne seg av ideer og elementer av begge ideologiene for å skape sin egen.243 DFPT 

kjemper ifølge Dugin mot en reinkarnasjon av den gamle fienden, liberalismen. Dette gjør han 

blant annet gjennom hva han omtaler som ideologisk «krysslesning». Man skal lese «Marx 

med et positivt syn på høyresiden, eller Evola med et positivt syn på venstresiden».244 Den 

andre politiske ideologi, kommunismen, er ifølge Dugin fortsatt sett på med positive øyne i 

Russland, men ofte ubevisst. Dugin deler denne ideologien i tre hoveddeler: Det gamle 

venstre, venstrenasjonalister og det nye venstre.245 Det gamle venstre består av ortodokse 

marxister og tradisjonelle sosialdemokrater, og eksisterer ifølge Dugin i praksis ikke i dagens 

Russland, og heller ikke under Sovjetunionen.246 Det samme gjelder for den tredje gruppen, 

nye venstre. Dette er en postmoderne variant som baserer sine tanker på marxismen, men går 

langt utenfor dette fundamentet og i praksis blir en retning helt i randsonen.247 Heller ikke 

denne eksisterer i nevneverdig grad i Russland. Dugin står derfor igjen med 

venstrenasjonalisme, som han hevder er den eneste varianten som har lykkes i nevneverdig 
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grad. Dugin baserer denne tanken på at kommunismen kun har klart å etablere regimer i land 

som, i henhold til den ortodokse marxismen, ikke passer inn i malen.248 De er ikke 

industrialiserte nok, for avhengige av jordbruk eller har for lite urbant borgerskap. Trass i 

dette har man flere steder lykkes i å etablere nasjonalistiske kommunistiske stater, med 

Sovjetunionen som det fremste, men ikke det eneste eksemplet. Denne venstrenasjonalismen 

ser Dugin det som mulig å bygge på en gang i fremtiden.249 Av mer overordnede ideer i 

kommunismen trekker Dugin frem det anti-kapitalistiske, anti-liberale, anti-globale (anti-

cosmopolitan) og anti-individualistiske som elementer han vil ta med seg, mens selve 

doktrinen kan forkastes.250 Fra fascismen er det det rasistiske, xenofobiske og det 

etnosentriske som må bort, da dette ikke bare er selve fascismens feiltrinn, men for Dugin 

også en fundamental likhet til globaliseringen og den amerikanske imperialismen.251 Denne 

ideen om krysslesning er interessant, men følges imidlertid ikke opp med noen store mengder 

konkret innhold av Dugin.252 

Dugin er helt åpen om sin påvirkning fra Alain de Benoist, og særlig de Benoists teori om 

sentrum-periferi er lett å se her. Dette handler, i korte trekk, om at det politiske landskapet bør 

deles opp i sentrum eller periferi, hvor sentrum er det etablerte vestlige liberaldemokratiet og 

periferi er alle retninger, høyre eller venstre, autoritært eller anarkistisk, som befinner seg på 

utsiden av dette etablerte sentrum og som ønsker å påvirke dette. For Dugin er det altså 

nødvendig å opprette en helt ny politisk og ideologisk retning for å møte utfordringen som 

vestlig påvirkning utgjør. Men hva slags samfunn er det Dugin ønsker seg? 

Neo-Eurasianisme og geopolitikk 

Svaret på spørsmålet er å finne i en av Dugins andre store teorier, hans ideer om geopolitikk. 

Dugins teori er at landmassene utgjør naturlige maktblokker, mens hav er naturlige skiller 

mellom disse maktblokkene. Denne teorien kaller han for Euraisanisme, eller neo-

Euraisanisme, en motvekt til den pan-atlantiske alliansen Dugin kaller for Atlatisismen 

(Atlanticism).253 Eurasianismen er en idé med opphav tidlig i det 20. århundre, men som gis 

nytt liv med Dugin. Både den klassiske og den moderne varianten representerer et syn om at 

Russland ikke hører hjemme i verken Vest- eller Øst-Europa, men heller ikke er rent asiatisk. 

Det er en form for russisk «tredje vei», inspirert, ifølge Dugin, av mellomkrigstidens tyske 
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konservative revolusjon.254 Det er et opprop mot unipolar globalisering, et fenomen Dugin ser 

på som en vestlig idé drevet frem på USAs premisser. Det endelige målet for USA er å 

monopolisere det ideologiske landskapet og opprette det Dugin åpent kaller the New World 

Order.255 Han presiserer imidlertid at dette foreløpig kun er en plan, en teori eller en trend. 

Ikke overraskende er neo-eurasianismen tiltenkt som en motvekt til dette amerikanskdrevne 

globale verdenssynet: 

Eurasianism absolutely rejects the supposed universalism of Atlanticism and 

Americanism. The pattern of Western Europe and America has many attractive 

features that can be adopted and praised, but, as a whole, it is merely a cultural 

system that has a right to exist in its own historical and geographical context, but only 

alongside other civilizations and cultural systems.256 

Dugins verdensvisjon er altså et multipolart verdenssystem, hvor regionale maktsentre 

defineres ut ifra geopolitikk. Dette er en grandios idé, hvor allianser, kontinenter og stater 

oppløses og endres med noen enkle pennestrøk på verdenskartet. I løpet av noen få avsnitt i 

sin bok Eurasian Mission har Dugin snudd opp ned på hele kloden og kort fortalt restrukturert 

hele verden på en fundamentalt ny måte. Ideen hans tar utgangspunkt i å dele verden opp i fire 

soner definert ut ifra meridianer, lengdegrader, på globusen. Disse sonene kaller Dugin enkelt 

nok for Meridiansoner. Disse deles videre opp i hva han kaller for «store områder» (Great 

Spaces) eller demografiske imperier. De fire Meridiansonene skal være helt uavhengige av 

hverandre, mens de ulike store områdene skal ha en «relativ frihet» og ha et visst indre 

selvstyre.257 Sonene minner både om Samuel Huntingtons teori om «The Clash of 

Civilizations» og om de Benoists tolkning av denne, men Dugin går mer konkret til verks i å 

rekonstruere en verden langs disse linjene. De store områdene knytter seg opp mot et regionalt 

kulturelt og historisk senter, for Dugin definerer retten til en fremtid som det å ha en 

historie.258 Et fundamentalt krav for en fremtid er altså en historie for Dugin. 

Inndelingen av Meridiansoner og store områder Dugin ser for seg er:259 

 En amerikansk sone, hvor Nord- og Sør-Amerika samles under ledelse av USA og i 

tråd med Monroedoktrinen. 
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 En euro-afrikansk sone, med følgende store områder: 

o EU, som senter for sonen 

o Det Arabiske store området (Nord- og Trans-Sahara samt Midtøsten) 

 En russisk-sentralasiatisk sone 

o Den Russiske føderasjonen samt flere SUS-land (Eng: CIS - Commonwealth 

of Independent States, allianse av 11 tidligere sovjetstater) 

o Kontinental Islam-området (Tyrkia, Iran, Afghanistan og Pakistan) 

o Hindustan 

 En Stillehavssone 

o Kina 

o Japan 

o Australia, muligens tilhørende den amerikanske sonen 

Med denne enkle inndelingen av verden oppnår Dugin flere ting: 

For det første trekkes USA og amerikansk påvirkning fullstendig ut av den eurasiske 

likningen. USA får lov til å holde på som de vil i sin del av verden, å holde ro i «egen 

bakgård» som det ble kalt på president Monroes tid, med den logiske konsekvensen at de ikke 

får holde på i andre deler av verden. Dette sikrer på den måten verden mot amerikansk 

påvirkning, både kulturelt og politisk, slik den blir utsatt for i dag. For Russlands 

vedkommende vil dette igjen bety et hegemoni over tidligere sovjetrepublikker. 

For det andre oppløses NATO-samarbeidet, siden verden nå skilles gjennom en linje et sted i 

Atlanterhavet. USA og Canada (eller Vest-Europa, avhengig av hvilket perspektiv man 

anlegger) ender opp i en annen geopolitisk sone, og man sitter igjen med et militært sett 

svekket europeisk sone. Samtidig føres Afrika tilbake under Europeisk kontroll, om enn på en 

noe mer indirekte måte enn under koloniveldet. 

For det tredje skaper dette et system hvor de fire ulike sonene danner en naturlig balanse, slik 

at ikke én sone vil bli mer og mer dominerende på bekostning av de andre. Dugin selv 

fremholder viktigheten av særlig den fjerde sonen, Stillehavssonen, som en måte å danne en 

motvekt til amerikansk global dominans.260 
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En ideologisk totrinnsrakett 

Den fjerde politiske ideologi skal altså danne utgangspunkt for en revitalisering av det 

eurasiske kontinentet, et sterkt ideologisk fundament som kan danne et troverdig alternativ til 

den amerikanske postmodernismen. Dette fundamentet skal ligge i bunn for den russiske 

siden av Dugins geopolitikk, en nytegning av verdenskartet med Russland som det mektige 

sentrum i en av fire meridiansoner. Flere endringer må imidlertid gjøres innad i den eurasiske 

sonen hevder Dugin. Først og fremst må det knyttes tettere forbindelser mellom Moskva og 

andre strategisk viktige hovedsteder i Sentral-Asia. Den viktigste forbindelsen mener Dugin 

må være en langtidsforbindelse mellom Moskva og Teheran. Dugin anser Iran som det andre 

naturlige maktsenteret i Sentral-Asia, og et økonomisk, militært og politisk samarbeid mellom 

disse to vil skape en utvikling for hele kontinentet som igjen vil knytte disse to landene 

sammen.261 Videre er denne alliansen viktig for Russland siden den sikrer russisk tilgang til 

varmtvannshavner i Persia- og Omanbukta. Denne alliansen vil også danne grunnlaget for 

videre allianser og forbindelser, siden denne mektige forbindelsen kan bygges videre på. Iran, 

hevder Dugin, er på samme måte som Russland en selvstendig og uavhengig makt som er 

sterk nok til å gjennomføre en strategisk organisering av områdene rundt seg. En del av denne 

reorganiseringen vil være oppløsningen av Afghanistan og Pakistan, da disse to landene ellers 

vil være konstant destabiliserende for hele regionen. Området vil i stedet bli organisert som en 

fri islamsk føderasjon.262 Moskva-Dehli er den neste store alliansen. Her vil Moskva ifølge 

Dugin gjøre en viktig rolle for å redusere spenningen mellom India og Pakistan over Kashmir-

området. For Indias del direkte vil denne alliansen innebære en russisk-sponset føderal 

reorganisering av India som i større grad tar vare på religiøse og etniske minoriteter og 

variasjoner som finnes i India i dag.263 Til sist mener Dugin at en allianse mellom Russland og 

Tyrkia er nødvendig, en idé han hevder det er stadig økende oppslutning om i Tyrkia etter 

hvert som det tyrkiske folk oppdager at de ikke hører hjemme i Europa eller vesten. Denne 

alliansen hevder han er helt nødvendig for Tyrkia, siden tyrkisk kultur og tradisjoner kun kan 

overleve i en multipolar verden.264 

Disse grepene, med en ny ideologisk forankring i TFPT, hevder Dugin igjen vil gjøre 

Russland til en global supermakt. Viktigere enn russisk dominans er imidlertid et Russland 

med egenvekt nok til å kunne motstå amerikansk kulturell og politisk påvirkning. Inndelingen 
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i meridiansoner sikrer at ikke én sone vil kunne vokse seg uforholdsmessig stor på de andres 

bekostning, og at de tre gjenværende sonene samlet vil være sterke nok til å kunne stagge 

amerikansk innflytelse utenfor den amerikanske meridiansonen. Det er en slags retur til den 

kalde krigens topolsystem i logikk, men en løsning Dugin ser på som mer stabil og med en 

geopolitisk forankring i landmasser og politisk innflytelse. Snarere enn et topolsystem 

snakker vi altså i Dugins ideelle verden om en firepolet verden.  
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4.3 Breivik – Et korstog mot kulturmarxismen 

Som drøftet i kapittel 3.3 hevder Breivik at det Vest-Europa står ovenfor en akutt trussel om 

islamsk overtakelse av Europa, med det formål å opprette Eurabia. Denne trusselen er todelt, 

med den islamske verden som den ytre trusselen, en religion Breivik snarere ser som en 

ideologi hvis mål er å samle verden under islamsk lov, samt en femtekolonne bestående av 

utdanningsinstitusjoner, media, feminister, liberale og korrupte politikere internt i Vest-

Europa, de såkalte kulturmarxistene. Islam og vesten er fundamentalt og permanent 

inkompatible hevder Breivik, og dette tvinger for ham frem en situasjon hvor vestens forhold 

til islam er et eksistensielt spørsmål. Prosessen er så langt fremskreden at det ikke lenger er 

mulig med et politisk motsvar, og det politiske landskapet er uansett allerede totalt dominert 

av kulturmarxister som jobber aktivt for dette scenariet. Et politisk svar har allerede vært 

forsøkt hevder Breivik, og viser for til eksempel Fjordmans artikkel «Native Revolt - A 

European Declaration of Independence» i 2007 (samme artikkel som har gitt navn til Breiviks 

manifest).265 I denne kreves det en umiddelbar nedleggelse av EU, fremleggelse av alle 

hemmelige dokumenter i forbindelse med Eurabia, stans i finansieringen av Palestina, 

forkastelse av multikulturalisme samt full stans i muslimsk innvandring. Til sist hevdes det at 

hvis disse kravene ikke etterkommes vil man anse seg som forlatt av autoritetene, at skattene 

som kreves inn er urettferdige og ulovlige og at lovverket som er implementert er uten 

legitimitet, og at man forbeholder seg retten til å gjennomføre «passende tiltak» for å verne og 

egen sikkerhet og nasjonens overlevelse.266 Erklæringen ble sendt til de en rekke europeiske 

politiske partier samt kulturmarxistiske medier hevdes det, men erklæringen ble avfeid som 

«høyreekstremt tøv» og ikke besvart. 

Gjenopprette kirkens monopol 

Det første Breivik trekker frem som et ideal er en gjenreisning av kirkens posisjon i 

samfunnet, siden kirken danner en naturlig fane å samle seg rundt i møte med denne trusselen 

han ser islam som, og Europas religion.267 Den protestantiske kirken er imidlertid 

vingeklippet og uten troverdighet fro Breivik etter hva han omtaler som seks tiår med 

marxistiske doktriner, og på bakgrunn av dette hevder han at flere og flere protestanter gjør 

som han: konverterer til katolisismen.268 Denne hevder han er bedre egnet til å stå imot 

trusselen fra islam fordi den har en langt rikere tradisjon og fordi den stiller krav til sine 
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medlemmer, mens den protestantiske kirken, som Breivik omtaler som «Arbeiderpartikirken», 

har en tendens til å omskrive egen historie for å stadig fremstå som moderne og spiselig. Den 

står også uten noe godt teologisk fundament, noe den katolske kirken gjør all den tid den 

historisk sett skal være tuftet på apostelen Peter og Jesu ord «Og jeg sier deg: Du er Peter, og 

på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.»269 

Videre peker Breivik på pavens samlende rolle i den katolske kirken som positivt. Kirken 

danner for Breivik en felles europeisk kulturell kjerne som både er tjenlig og naturlig å samle 

seg rundt. Kirken skal videre gis et offentlig monopol i utformingen av religiøse sider ved 

politikk og kultur samt utforming av pensum for skoleverket, og kristendommen skal igjen 

være statsreligion i alle europeiske land.270 Kirken skal også gis faste seter i europeiske 

Parliament og skal også ha som oppgave og ansvar å planlegge korstog sammen med 

militæret for å bistå kristne minoriteter som trues av islam utenfor Europa.271 Breivik tar 

likevel til orde for en slags deling mellom stat og kirke, da kirkens representanter ikke skal ha 

uttalelsesrett på temaer som ikke ligger under deres ansvarsområde. Breivik vil tillate en form 

for religionsfrihet for ateister under de forutsetningene han presenterer over.272 

Kirkens revitaliserte rolle tjener også en viktig rolle i neste ledd av Breiviks idealsamfunn. 

Dette kretser rundt en religiøs og kulturell ensretting av Europas innvandrere, med det formål 

å for godt fjerne innslag av fremmede kulturer som direkte eller indirekte undergraver den 

europeiske kulturen. Særlig knytter dette seg opp til islam og alle innslag av arabisk kultur 

som Breivik hevder må fjernes, med makt om nødvendig. I første rekke har Breivik utformet 

en assimileringsplan for muslimer i Europa i dag. Denne består av ni punkter med krav til alle 

muslimer som vil bli værende i Europa: 273 

1. Konvertering til kristendommen. 

 En konvertering starter med dåp, og følges opp med pliktig feiring av de 

vanligste kristne høytidene. 

 Må gå i kirken minst en gang i året. 

 Den katolske, den ortodokse og den protestantiske kirke er alle akseptable. 
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 Sekulære muslimer regnes som troende og må også konvertere for å forhindre 

å opprettholde muslimske tradisjoner og for å unngå al-taqiyya (falsk 

fornektelse av Allah). 

 Ikke tillatt å leve et sekularisert liv før hele assimileringsperioden er over. 

2. Endre navn. 

 Et kristent eller europeisk for-, mellom- og etternavn kreves. Ingen arabiske, 

asiatiske eller islamske navn tillates. 

3. Forbud mot bruk av morsmål eller arabisk. 

 Her gjøres et unntak for muslimer som allerede snakker et europeisk språk som 

sitt morsmål, for eksempel bosniere. 

4. Moskeer og islamske sentere skal rives eller få andre bruksområder. 

 Bygg som er formålsbygget som moskeer skal rives. Konverterte bygg skal 

konverteres tilbake. 

5. Bygg og kunst med arabisk preg skal rives, endres eller bygges om. 

 Alle kulturelle og historiske spor av islam i Europa skal fjernes. 

6. Forbud mot feiring av islams høytider og bruk av islamske religiøse markører 

 Ramadan, id, kleskoder, religiøs eller kulturell omskjæring, halalmat, bruk av 

islamske symboler som halvmåne og så videre. 

7. Tiltak mot demografisk krigføring. 

 Tobarnspolitikk ovenfor foreldre hvor begge er tidligere muslimer. Brudd på 

dette regnes som et brudd på hele assimileringspolitikken. 

8. Korrespondanse med muslimer i utlandet forbudt. 

 Alle former for kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, analogt og digitalt. 

Gjelder også for eventuell familie som fortsatt bor utenlands. 

9. Forbud mot å reise til land med mer enn 20% muslimer. 

Denne listen over krav er altså universell for alle muslimer, både religiøse og sekulariserte, 

som ønsker å bli boende i Europa. Dette fremsettes av Breivik som et tilbud, en utstrakt hånd 

til muslimer, og med 1. januar 2020 som endelig utløpsdato.274 Politikken skal være gjeldende 

i minimum to generasjoner, 50 år, og vil innebære overvåkning for å luke ut ethvert forsøk på 

al-taqyya.275 Brudd på noen av punktene ovenfor, eller manglende tilpasning før 1. januar 

2020 vil medføre deportering av den som har gjort seg skyldig i brudd samt muligheter for å 
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utsende den nærmeste familien.276 Deporteringsplanen deler Breivik opp i to: frivillig og ikke-

frivillig deportasjon.277 De som velger å reise frivillig vil Breivik kompensere økonomisk 

tilsvarende én kilo gull ved utreise. Dette er en engangs kompensasjon som innvilges de som 

reiser frivillig og fredelig. De som ikke ønsker å reise ut frivillig vil bli deportert med makt av 

landets militære i samarbeid med politiet.278 

Et patriarkalsk samfunn 

Breivik ser for seg en retur til et samfunn bygget rundt patriarki, mens kvinner blir tilvist en 

mer tilbaketrukken rolle. Begrunnelsen for dette er todelt. For det første mener Breivik at det 

fødes for få barn av vesteuropeiske foreldre.279 At det fødes for få barn i flere vesteuropeiske 

land er ikke kontroversielt å hevde, og med ujevne mellomrom oppfordres befolkningen fra 

politisk hold til å øke tallene. For Breiviks vedkommende så er det imidlertid essensielt at 

dette er vesteuropeiske barn som fødes, ikke bare barn. Muslimer i vesten driver ifølge 

Breivik en form for demografisk krigføring, hvor man over tid forsøker å bygge opp antallet 

muslimer i Europa ved å sørge for at muslimske innvandrere til vestlige land føder flere barn 

enn etniske europeere. Dette er begrunnelsen for at han i punkt 7 i listen over tar til orde for å 

begrense par med to (eks-)muslimske foreldre til å kun få to barn, for på den måten å 

maksimalt opprettholde dagens antall av personer med ikke-europeisk bakgrunn. 

For det andre mener Breivik det er menn sin rolle å forsvare familien og i forlengelsen 

samfunnet. Kvinner, hevder Breivik, er langt mer troende til å være positive til muslimer og 

andre fra fremmede kulturer enn menn er.280 Dette skyldes ifølge Breivik at kvinner er mer 

naive enn menn, de tenker ikke gjennom langtidskonsekvensene av sin åpenhet. Menn er 

imidlertid genetisk programmert til å beskytte sine nærmeste, det ligger ifølge Breivik i 

mannens natur.281 Den vestlige feminismen har imidlertid brutt ned mannens selvbilde 

systematisk og over tid hevdes det, med den følgen at menn i dag ikke har noen interesse av å 

beskytte sine nærmeste. De er indoktrinert med at dette er uønsket adferd, parallelt med at de 

opplever at de ikke lenger er av samme betydning for kvinner som før. Fjordman peker i 2083 

på nettopp dette fenomenet i artikkelen «How the Feminists’ «War against Boys» Paved the 

Way for Islam». Her hevdes det at styrkingen av kvinnens rettigheter på bekostning av 

mannens i praksis har ledet til en situasjon hvor menn ikke ønsker å forplikte seg ovenfor 
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kvinner, fordi det er mannen som nesten automatisk vil sitte igjen som taper ved et 

samlivsbrudd.282 Samtidig har et uforpliktende forhold aldri vært enklere eller mindre 

stigmatisert enn nå, og resultatet, hevder Fjordman, er nettopp at menn velger å ikke forplikte 

seg. Dette er imidlertid ikke bra for fødselstallene, og Breivik ønsker i lys av dette å gjenreise 

mannens rolle som familiens overhode for å øke incentivet for både kvinner og menn til å 

gifte seg. Et ledd i dette er å igjen gjøre det stigmatiserende både å ha barn utenfor ekteskap 

og å være alenemor.283 Dette er nødvendig, hevder Breivik, fordi alenemødre og barn utenfor 

ekteskap undergraver mannes vilje og mulighet til å investere i neste generasjon. I et 

patriarkalsk system vil mannen ikke bare være følelsesmessig tettere knyttet opp til egne barn, 

men vil også i større grad fortsette å få barn helt til han får minst én sønn som kan føre 

familiens navn videre.284 Ugifte kvinner vil også i større grad være stigmatiserte. Gjennom 

patriarkatet vil kvinner oppleve at det finnes få attraktive alternativer til å gifte seg og få barn 

hevder Breivik, og ugifte og barnløse vil bli sett ned på for sin egoisme.285 

I 2083 tar Breivik også klar avstand fra seksuell umoral som han hevder dette resulterer i. Han 

nevner for eksempel at halvparten av alle kvinner han kjenner må kunne kategoriseres som 

horer, da de har hatt sex med mer enn 20 ulike partnere.286 Videre henger han ut familie og 

bekjente ved å tallfeste både antall seksualpartnere de har hatt og hva slags kjønnssykdommer 

de har pådradd seg.287 Breivik anser det imidlertid som urealistisk å forby seksuell umoral, 

men mener løsningen i stedet blir å forvise den slags til egne segregerte liberale soner, adskilt 

fra samfunnet for øvrig for å forhindre umoralsk spredning.288 Dette må altså forstås som en 

form for liberale ghettoer. 

Et demokrati bygget på vold 

Hva så med forholdet til demokratiet? Alle momentene nevnt ovenfor fremstår tross alt nokså 

udemokratiske. I 2083 tar Breivik til orde for å begrense den allmenne demokratiske 

stemmeretten for mennesker som har et annet kulturelt opphav enn det norske. Kjernen i 

argumentasjonen hos Breivik er, som hos de Benoist, en retur til demos-begrepet som den 

fundamentale demokratiske størrelsen. Kun medlemmer i den aktuelle demos vil på den 

måten ha stemmerett. 
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Brevik trekker frem fire kriterier for et fungerende demokrati: For det første kreves det et 

demos, en gruppe mennesker med et pre-politisk lojalitetsbånd.289 Breivik trekker her frem en 

gjensidig identifisering og en forståelse mellom det brede lag i folket og de lederne som 

implementerer lovverk og tar avgjørelser. Dette er med andre ord en felles kulturell identitet 

som stikker dypere enn delaktighet i et politisk system. Ikke heller troen på det samme 

politiske systemet er formodentlig nok i denne sammenheng, Breivik sikter her til selve 

folkesjelen. Dette er en direkte parallell til det antikke athenske demokratiet og frasen om at 

«man blir ikke athener, man blir født athener». I det athenske demokratiet kunne man altså 

ikke få borgerrettigheter på noen annen måte enn å fødes inn i systemet av foreldre som 

allerede var medlem. Til tross for rikdom, suksess eller mektige venner så kunne et menneske 

utenfra aldri bli et medlem i demos, og følgelig heller aldri bli en del av den politiske 

debatten. Borgerrettigheter var eksklusivt forbeholdt medlemmer av demos, og demos var 

ikke åpent for nye medlemmer. Det er denne ideen Breivik støtter seg på når han tar til orde 

for å gjeninnføre demos som fundament for det demokratiske systemet. Dette må også sees i 

sammenheng med det tredje punktet under, å holde muslimer utenfor demos. 

For det ande mener Breivik det må det være genuin ytringsfrihet.290 Dette er umiddelbart lett å 

si seg enig i, men for Breivik gjelder dette poenget helt konkret hva han opplever som en 

sensur iverksatt av den politisk korrekte politiske eliten på venstresiden og av uavhengige 

medier som han mener har gått til sengs med denne politiske eliten av hensyn til pressestøtte 

og en felles politisk agenda. Viktige temaer blir ifølge Breivik fortiet av mediene. Uten at han 

går i detalj er det likevel klart ut ifra konteksten at dette særlig gjelder ikke-vestlig, muslimsk, 

innvandring. All den tid Breivik i 2083 klassifiserer kulturmarxistiske redaktører og 

journalister som kategori A- og B-forrædere, og følgelig skal henrettes (dette behandles 

nærmere i kapittel 4.4), er det likevel vanskelig å påstå at det genuin ytringsfrihet han tar til 

orde for.291 

For det tredje må det ikke være et betydelig innslag av islam eller muslimer i demos, da islam 

er giftig for et demokratisk samfunn.292 Breivik hevder at muslimer helt spesifikt må holdes 

utenfor den demokratiske prosessen, siden Islam ifølge Breivik ikke er kompatibelt med 

demokrati. Breivik viser her til muslimsk vold mot ikke-muslimer, motivert av et ønske om å 

verne Islam mot all kritikk og alle kritiske bemerkninger. Den frykten som skapes av dette er 

                                                           
289 Op.cit., s. 538. 
290 Ibid. 
291 Op.cit., s. 938, s. 1306. 
292 Op.cit., s. 538. 



101 
 

med på å ødelegge fri og ukritisk diskusjon, en nødvendighet for utøvelse av ekte demokrati 

(se punkt to over). Videre hevder Breivik at alle muslimer krever særbehandling i 

rettsapparatet, da et sentralt moment for alle muslimer i vesten er innføring av 

sharialovgivning.  

Et fjerde og siste moment for Breivik er viktigheten av at demos har kontroll og suverenitet 

over egne grenser og territorier.293 Uten dette opphører ifølge Breivik nasjonen å fungere. For 

den vestlige verdens vedkommende er dette et moment som ifølge Breivik i særlig grad 

utfordres av EU og FN, overnasjonale organisasjoner som gradvis visker ut territoriell 

suverenitet og kulturelt særpreg i et forsøk på å skape et europeisk eller globalt demos. 

Breivik mener at demokratier i Vest-Europa viser skremmende lite av disse fire momentene. I 

2083 tar han til orde for et nytt demokrati som han hevder er tuftet på de fire momentene 

ovenfor. Det er likevel klart at dette i beste fall vil bli et demokrati i svært snever forstand, 

siden det legges klare føringer for tillatt og ikke-tillatt politisk virksomhet. Religiøs 

ensretting, monokultur, tvangsdeportering og henrettelse av redaktører og journalister med 

avvikende agenda er ikke forenelig med demokrati i noen fruktbar forstand. Det samme 

gjelder å redusere kvinner til husmødre eller å internere mennesker med et liberalt forhold til 

sex. Det demokratiet Breivik tar til orde for er altså et fritt valg mellom nøye utsilte 

alternativer.294 Det vil i tillegg være en plass reservert for det som har blitt beskrevet som en 

moralsk vokter i parlamentet (Cultural and Scientific Overseer), med det formål å kunne legge 

ned veto mot forslag som truer nasjonens «primære verdier».295 Som nevnt vil også 

geistligheten ha faste plasser i folkeforsamlingen, og ha politisk monopol på de saker som 

angår deres saksområde.  

En revolusjonær tempelridderorden 

Et siste konkret moment hos Breivik som er viktig å få med er hans forhold til 

Tempelridderordene, som Breivik hevder ble gjenopprettet i London i april 2002.296 Denne 

gjenopprettelsen finnes det ingen offisielle bevis for, og Politiet hevder dette er diktet opp.297 

Innslaget av tempelriddere som en del av redningsplanen for Europa ser ut til å være et rent 

produkt av Breivik, og så vidt meg bekjent ikke noe for eksempel Fjordman har dvelt spesielt 

mye med. Breivik ser på Tempelridderorganisasjonen som et historisk ytre og aktivt forsvar 
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mot muslimsk ekspansjon, og mener vår historiske forståelse av dette i dag er forfalsket av 

kulturmarxistene. Gjenopprettelsen av denne organisasjonen er tenkt som et svar på den 

pågående Jihaden mot Vets-Europa. Videre er det viktig å understreke at denne 

organisasjonen, som Breivik hevder å tilhøre, tjenestegjør som en revolusjonær fortropp.298 

Denne organisasjonen har som formål å begå statskupp: 

One of the primary purposes of the tribunal and order is to attempt/contribute to seize 

political and military control of Western European multiculturalist regimes and to try, 

judge and punish Western European cultural Marxist/multiculturalist perpetrators 

(category A, B and C traitors) for crimes committed against the indigenous peoples of 

Europe from 1955 until this day.299 

Organisasjonen er også oppnevnt til jury, dommer og bøddel: 

The European Military Order and Criminal Tribunal (the PCCTS - Knights Templar) 

have found all European category A, B and C traitors guilty of a series of crimes 

against Europeans (charges 1-8). All European category A and B traitors have been 

sentenced to death. Punishment is pending awaiting effectuation by Justiciar 

Knights.300 

Til sist har også organisasjonen som intensjon å «frigjøre» Midtøsten fra islamsk herredømme 

og å støtte Israels kamp mot Jihad.301 

Dette er et helt utilslørt revolusjonært trekk hos Breivik, og skisserer, i tillegg til henrettelser, 

militærokkupasjoner og statskupp, også en ideologisk elite av kulturkonservative 

tempelriddere som skal lede an den kulturelle redningsaksjonen av Europa. Historisk gir 

denne påståtte organisasjonen en eim av SS og SA i Nazi-Tyskland eller Bolsjevikene i 

Russland pre-Sovjetunionen, som en form for militær og ideologisk spydspiss i en bredere 

revolusjon. 
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4.4 Strategi for å komme dit 

Valget av strategi markerer et stort skille mellom Alain de Benoist og Alexander Dugin på 

den ene siden og Anders Behring Breivik på den andre. Helt konkret knytter dette seg særlig 

opp mot voldsbruk. Alain de Benoist og Alexander Dugin velger å ikke gå inn konkret på 

virkemidler i sine bøker (de jeg har lest). De belyser gjerne hva de anser som galt med dagens 

samfunn og hvorfor. Videre gir de gjerne sine synspunkt på hvordan de mener fremtiden bør 

se ut, igjen med utfyllende begrunnelse. Begge vokter seg imidlertid for å si noe konkret om 

virkemidlene de ser for seg. Denne klart uttalte motposisjonen begge inntar ovenfor det 

moderne samfunn samt det politisk radikale og til dels, i Dugins tilfelle, ekstremistiske og 

totalitære standpunktet er påfallende, all den tid de ikke tar til orde for konkrete tiltak men 

snarere kretser rundt problemene på et intellektuelt og teoretisk plan. Strategien ser ut til å 

være en idé tilsvarende Julius Evolas «ri tigeren». I boken med samme navn sammenlikner 

Evola slutten på en sivilisasjons syklus med en vill tiger.302 Den er svært farlig, og for sterk og 

uregjerlig for noen til å motstå i seg selv uten selv å bli angrepet. Løsningen ligger i selve 

begrepet, et ordtak Evola tillegger et opphav i det fjerne Østen: i stedet for å forsøke å 

bekjempe tigeren må man i stedet la den rase fra seg og slite seg ut. Det eneste trygge stedet å 

gjøre dette fra er ved å ri på ryggen til tigeren. Da vil man være utenfor rekkevidde for 

tigerens enorme kraft, og man vil etter hvert lære seg å styre og påvirke tigeren, hvis man 

klarer å klamre seg fast.303 Ideen er å ri tigeren til den er utslitt og har rast fra seg, for først da 

å gripe inn mot den når det er trygt.304 Dette ser jeg som tilfellet for både de Benoist og 

Dugin. Begge er motstandere av dagens samfunn, og begge har klare tanker og ideer om 

utformingen av et fremtidig samfunn tuftet på hva de selv anser som det riktige fundamentet. 

Men begge deler også den oppfatningen at tidspunktet er feil, tigeren har ikke rast fra seg 

ennå. De fortsetter derfor å ri og forsøker å korrigere kursen ved å publisere bøker og artikler, 

delta i debatter og holde foredrag.  

Det er likevel en viktig presisering å gjøre her. Begge oppfordrer ikke på noe tidspunkt til 

voldsbruk i de tekstene og bøkene jeg har lest i forbindelse med denne oppgaven. Skal 

holdningene deres settes ut i livet anser jeg det likevel som sannsynlig at voldsbruk kan vise 

seg å være aktuelt. Den logiske konsekvensen av hva de representerer og ønsker vil altså 

medføre en stor sannsynlighet for voldsutøvelse slik jeg ser det, da det tross alt er snakk om 

betydelige endringer i hele samfunnets nåværende oppbygning, med blant annet betydelig 
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redusert innflytelse for visse grupper av borgere. Dette gjelder spesielt med tanke på de store 

geopolitiske omveltningene og politiske reorganiseringen av store deler av verden og Dugin 

tar til orde for. Disse vil innebefatte en nytegning av verdenskartet, hvor hele land, områder 

og kulturer flyttes inn under den ene eller den andre interessesfæren basert på linjer på et kart. 

Det fremstår for meg som fullstendig usannsynlig at for eksempel Afghanistan og Pakistan 

skal la seg oppløse som land og politiske enheter uten noe mer om og men. Det samme kan 

sies om at Afrika skal føres inn under europeisk kontroll eller at Sør-Amerika skal la seg styre 

av USA.  

Verken de Benoist eller Dugin oppfordrer sånn sett ikke til vold direkte, men forfekter et 

budskap som realisert i praksis kan vise seg å bety nettopp det. Ingen av disse påberoper seg 

heller å være pasifister på noen måte, og særlig Dugin lefler med en del retorikk som i alle fall 

leder tankene i retning av væpnet motstand. Begrepet korstog (crusade) brukes hyppig i 

TFPT, selv om dette begrepet på engelsk i større grad er synonymt med «kampanje» eller 

«bevegelse» enn på norsk. I bokas forord, ført til pennen av Alain Soral, brukes også begrepet 

«kulturell geriljakrigføring» (cultural guerrillia warfare).305 Dugin selv lar seg også avbilde 

for eksempel siktende med rakettkaster under overskriften «Against Post-Modern World».306 I 

tilfellet Alain de Benoist og GRECE kan det her være interessant å nevne Dominique Venner. 

Venner var en fransk historiker og intellektuell, med tilknytning til GRECE, som i mai 2013 

begikk selvmord i Notre-Dame i Paris i protest, og etterlot seg et brev med et budskap tydelig 

forankret i Nye Høyres ideer.307 Dette er likevel et unntak som bekrefter regelen, og Senholt 

presiserer at Nye Høyre helt fra starten har vært et intellektuelt anliggende med akademikere 

som både talsmenn og hovedvekten av de som støtter opp om ideene, og med bøker, artikler 

og mediedebatter som primære aksjonsformer.308 

Den store forskjellen ligger sånn sett i den åpne oppfordringen til voldsbruk man finner i 

Breiviks 2083. Der de to andre blir vage eller i det hele tatt ikke sier noe rundt virkemidler går 

Breivik i detalj på hvorfor vold er nødvendig og moralsk forsvarlig i den situasjonen den 

vesteuropeiske kulturen befinner seg i. Den politiske eliten og verdens muslimer har erklært 

den vestlige kulturen i krig, og det er alle ekte europeeres moralske forpliktelse til å beskytte 

kulturen med vold. Breivik er helt ukamuflert revolusjonær, og ønsker seg et totalt brudd med 

dagens politiske elite, medier, militære ledelse og globale samarbeid, ledet an av en 
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revolusjonær avantgarde, Tempelridderorganisasjonen. Denne revolusjonære fortroppen skal, 

i tillegg til å inspirere og bidra til en revolusjon, også henrette de menneskene Breivik kaller 

kategori A- og B-forrædere, og organisasjonen vil i praksis da være hevet over både 

rettssystemet og menneskerettighetserklæringen mer generelt. Legitimeringen for dette finner 

Breivik i en opplevelse av at vestlige politikere har vendt seg mot sitt eget folk, og at man i 

praksis allerede er i borgerkrig. Tamir Bar-On hevder at dette skillet mellom voldelige og 

ikke-voldelige metoder er det essensielle skillet mellom Breivik og Nye høyre.309 

Men ikke bare inneholder 2083 klare oppfordringer til voldsbruk og revolusjon, den gir også 

informasjon og tips rundt dette. Store deler av Breiviks manifest er viet til praktisk 

gjennomføring av ulike aksjonsformer, fra hvordan du kan drive en høyreekstrem blogg med 

statlig finansiell støtte310 til ideer rundt hvordan europeiske atomkraftverk kan sprenges og 

brukes som atomvåpen av aksjonister311 eller praktiske råd rundt kjøp av våpen og taktisk 

utstyr for gjennomføring av attentater.312 Den inneholder også et system for klassifikasjon og 

gradering av ulike former for forrædere, samt oppfordring til likvidering eller attentater mot 

disse. 2083 utgjør i praksis en komplett håndbok i høyreekstreme og kontrajihadistiske 

terroranslag og forslag og ideer rundt en kulturkonservativ pan-europeisk borgerkrig. Breivik 

forkaster sånn sett fullt og helt Evolas teori om å «ri tigeren», som ser ut til å være de Benoist 

og Dugins løsning på problemet. 

Virkemiddelbruken er altså en stor og helt tydelig forskjell mellom disse tre. Der de Benoist 

og Dugin altså aktivt diskuterer og utvikler sine ideer, uten å komme med konkrete 

oppfordringer til leseren om verken det ene eller det andre, går altså Breivik åpent ut med 

voldsoppfordringer med det formål å sette i gang en borgerkrig og for å kvitte seg med 

meningsmotstandere. Merk at denne forskjellen er tydelig mellom Breivik og de andre 

allerede på det teoretiske planet, og at dette skillet kun forsterkes av at Breivik i tillegg har 

gjennomført en voldelig terroraksjon. 
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4.5 En felles drøm? 

I kapittel 3.4 så vi på likheter og forskjeller i hva de tre anser som problemene med det 

moderne samfunnet. Etter mitt syn er det en påfallende stor likhet i hva de ulike definerer som 

de store problemene deres respektive kulturer står ovenfor, men med litt ulike begrunnelser. 

Det er også et par svært viktige forskjeller mellom dem, ikke minst det konspiratoriske 

elementet hos Breivik knyttet opp mot kulturmarxistene. I dette kapittelet skal vi snarere 

sammenlikne hva de anser som sine idealsamfunn, samt hvilke virkemidler de mener er 

legitime for å oppnå dette. 

Forkastelse av egalitetsprinsippet 

Kultur er konfliktområdet for alle tre, og idealsamfunnene de tre tar til orde for kretser rundt 

den samme kjernen, nemlig kultur og et ønske om et monokulturelt samfunn. Alle tre ønsker 

seg i bunn altså et samfunn bygget opp rundt en historisk forankret kultur, med så lite ytre 

kulturell påvirkning som mulig. Grunnet ulik kulturell historie blir der her større forskjeller i 

hva som inngår i de ulike idealsamfunnene enn det gjorde i analysen av hvilke problemer de 

aktuelle kulturene står ovenfor i møte med en global kulturell påvirkning. 

Denne forkastelsen av egalitetsprinsippet gir seg for eksempel utslag gjennom synet på 

demokrati. Her kommer en klar forskjell mellom disse tre til syne. Både Breivik og de Benoist 

hevder å være demokratiske, til og med at de representerer et ekte demokrati. De legger seg 

på omtrent samme linje ved å fremme det antikke greske demokratiet som et ideal, og tar til 

orde for et mer direkte demokrati. I forlengelsen av det monokulturelle samfunnet begge 

ønsker, ligger imidlertid også den greske borgermodellen, ved at personer utenfra ikke har 

noen politisk innflytelse. Begge hevder imidlertid at de utvilsomt er demokratiske. 

Begrunnelsen som gis for denne «demokratiske økningen» er ulik hos Breivik og de Benoist. 

Der Breivik tar til orde for et mer direkte demokrati for å undergrave den kulturmarxistiske 

maktelitens hegemoni, ønsker de Benoist dette som et brudd med opplysningstidens 

individualisme. Kun borgere bør ha stemmerett, fordi deres stemmerett springer ut av deres 

kulturelle tilhørighet til folket.  

Demokratiet har historisk sett hatt en sterkere stilling i det vesteuropeiske samfunnet, og 

begge er følgelig helt klare på at dette er en sentral komponent. Hos Dugin er forholdet til 

demokrati imidlertid langt mer kjølig. Dette begrunner Dugin selv med at man ikke har noen 

særlig historisk knytning mellom russisk kultur og demokrati. Det russiske tsarveldet og det 

russiske keiserdømmet kan ikke sies å ha vært særlig demokratiske, og keiserdømmet ble som 

kjent erstattet med et kommunistisk diktatur som utviklet seg til å bli Sovjetunionen, styrt av 
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det kommunistiske partiet. Da innføringen av et russisk demokrati tidlig på 90-tallet derfor i 

praksis feilet hevder Dugin det nettopp er fordi den russiske kulturen ikke hører sammen med 

demokrati, og snarere forbindes med Jeltsins Russland. Alexander Dugin representerer her 

altså en annen linje ved at han ikke konkret omtaler demokrati som en komponent i sin 

fremtidsvisjon, og videre også inntar en mer skeptisk holdning. Det er også verdt å gjenta at 

Dugin i TFPT velger å forkaste de tre foregående ideologienes subjekt, som i liberalismens 

tilfelle er individet. Dette peker igjen i retning av at Dugin ikke anser seg selv som 

demokratisk.  

Det må her understrekes at trass i at både de Benoist og Breivik hevder å være demokratiske 

er det likevel ett og annet å anføre angående graden av demokrati vi her snakker om, og om i 

det hele tatt ordet kan anvendes på noen konstruktiv måte i denne sammenheng. Breivik og 

særlig de Benoist ønsker som vi har sett å tettere knytte demokratisk deltakelse og tilhørighet 

opp mot et borgerideal etter det antikke greske demokratiets modell. Dette skillet mellom 

borger og ikke-borger går på kulturell tilhørighet, og vil sånn sett ekskludere alle som har sitt 

kulturelle opphav et annet sted enn i den franske/europeiske kulturen fra politisk deltakelse. 

At den politiske innflytelsen for den etnisk franske befolkningen vil øke, slik Breivik og de 

Benoist hevder, vil for de fleste andre være fullstendig underordnet det faktum at store deler 

av befolkningen i praksis kategoriseres som annenrangs borgere, eller ikke borgere i det hele 

tatt. 

Breivik og de Benoist er altså enige i utgangspunktet, men Breivik går enda lenger enn de 

Benoist i å begrense demokratisk utøvelse. Først og fremst omhandler dette Breiviks vilje til 

bruk av voldelig makt mot politiske og ideologiske motstandere, som må kunne sies å være 

det motsatte av demokrati. De fleste sentrale politikere i Vest-Europa kategoriseres som 

kategori A- og B-forrædere, som, som nevnt i kapittel 4.4, skal henrettes uten lov og dom. 

Denne volden rammer også medier som forkynner et annet budskap enn hva Breivik står for. 

Til sist skal også deler av den politiske sfæren unndras demokratiet, for eksempel i religiøse 

saker eller i form av en ideologisk vokter i folkeforsamlingen med makt til å nedlegge veto i 

saker som bryter med nasjonens overordnede ideologi. Kun innenfor disse rammene åpner 

Breivik opp for et demokrati, noe som jo i praksis ender opp snarere som en karikatur på et 

fritt demokrati. 

Synet på rasisme er et annet brudd på egalitetsprinsippet som de tre aktørene ser ut til å være 

forholdsvis enige om. Kortversjonen er at ulike kulturer skal behandles som ulike, og denne 

ulikheten skal dyrkes og bevares snarere enn å files bort for å passe inn i et kulturelt minste 
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felles multiplum som det vestlige samfunnet i dag praktiserer. Ved å respektere ulike kulturers 

ulikheter snarere enn å kjøre alle kulturer gjennom det liberale samfunnets kvern, og på den 

måten viske ut ethvert særpreg, hevder alle tre derfor å representere en ekte form for anti-

rasisme, og videre at det vestlige liberale samfunnet er de egentlige rasistene. Videre hevder 

alle at enhver kultur også har en rett til å forsvare sin egen kultur mot ytre påvirkning som har 

som formål eller resultat å undergrave nevnte kultur. I dette ligger også kimen til en kulturell 

rasisme de Benoist, Breivik og Dugin alle deler, ved at mennesker fra fremmede kulturer 

ekskluderes og erklæres uønskede i de tres ulike kulturer. På den måten gjør de seg alle 

skyldige i nettopp den kulturelle rasismen de hevder seg hevet over, da kulturelt opphav 

danner utgangspunkt for sortering av mennesker og innvilgelse av basale rettigheter. Breivik 

går her et skritt lenger enn de to andre, og tillegger religion en langt viktigere rolle i forhold til 

kultur enn de to andre. Islam og den arabiske kulturen trekkes frem som spesielt farlig og en 

ond ideologi, og må forbys. Samtidig forhøyes også kristendommen som et ideal, og vil 

innvilge den kristne kirken i sine ulike variasjoner religiøst monopol i fremtidens 

kulturkonservative Europa. I dette ligger kimen til en religiøst begrunnet polarisering mellom 

kristne og muslimer, med nettopp tro som den definerende forskjellen. Breivik fjerner her i 

praksis altså religionsfriheten, som igjen bryter grunnleggende med egalitetshensynet, til 

fordel for en kristenfundamentalistisk religionspraksis. Mangelen på religionsfrihet er en 

forskjell på Breivik og de to andre. Dugin er tilhenger av den russisk-ortodokse kirken, men 

fordi den er et klart russisk alternativ til vestlige varianter, mens de Benoist er paganist og 

motstander av både kristendom og islam. 

En siste likhet som er verdt å nevne er forholdet til likestilling og kjønnenes rolle. De Benoist 

og Breivik forfekter et konservativt og reaksjonært syn på likestilling, hvor de begge ønsker å 

opprette patriarkalske samfunn hvor kvinnen tilvises en tilbaketrukken rolle med ansvar for 

hus og heim. Breivik går igjen lengst av disse to, og pålegger feminisme og kvinners natur 

mye av skylden for det kulturelle uføre han mener Europa befinner seg i. Igjen skiller Dugin 

seg ut her, hvor han ender opp i filosofiske og nokså vage betraktninger rundt kjønnet på 

Dasein som det avgjørende. 

Omorganisering av den globale politikken 

En interessant forskjell er forholdet til den globale verden, hvor de Benoist er den mest 

moderate, mens Dugin går en del lengre og Breivik, igjen, antageligvis går lengst. Alle tre 

ønsker en reorganisering av verden, med langt tydeligere skiller mellom ulike geografiske og 

kulturelle bolker. Både de Benoist og Dugin legger Samuel Huntingtons teori om “Clash of 
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Civilizations» til grunn, og ser for seg en reorganisering av verden etter dette mønsteret. De 

Benoist nøyer seg med å erklære innvandrere som uønskede i Frankrike, men legger samtidig 

opp til et tverrkulturelt internasjonalt samarbeid av litt uspesifisert art hvor blant annet sletting 

av u-landsgjeld er en komponent. I en mer regional kontekst er de Benoist forkjemper for et 

føderalt Europa, reorganisert fra lokalsamfunnene og opp til et europeisk nivå. Han ser også 

for seg et tettere samarbeid med Russland. Utover dette er de Benoist forholdsvis vag på hva 

han ser for seg, og gir mer filosofiske begrunnelser for hvorfor dagens løsning er feil enn å 

tilby konkrete alternativer.  

Dugin opererer langs omtrent samme linje. Han er motstander av en del internasjonale 

organisasjoner, men ikke veldig konkret på hvilke. Dugins fiendebilde kretser primært rundt 

et konspiratorisk forhold til spredningen av amerikansk kultur, og hans skepsis til 

internasjonale organisasjoner kretser i stor grad rundt dette. Han anser også en del av disse for 

å være sentrale i gjennomføringen av de ulike oransjerevolusjonene som har dukket opp i 

flere tidligere Sovjetrepublikker, og er motstandere av dem siden han anser de for å være 

amerikanske agenter. Den store forskjellen mellom de Benoist og Dugin hva internasjonal 

politikk angår knytter seg til Dugins geopolitikk. Mens de Benoist legger Huntingtons tese til 

grunn for sin forståelse av kulturkamper, velger Dugin å la denne danne utgangspunktet for en 

nytegning av verdenskartet. Dette er ideer i en helt annen skala enn hva de Benoist tar til orde 

for. I denne nytegningen av verdenskartet vies også fremtidens Russland en sentral og 

dominerende posisjon, som det naturlige kjerneområdet i den eurasiske meridiansonen. 

Dugins visjoner er sånn sett langt mer ekspansive på Russlands vegne enn hva de Benoist ser 

ut til å være på Frankrikes. 

Breivik er tydeligere på hvilke organisasjoner han anser som trusler. De tre viktigste 

organisasjonene sett med europeiske øyne, FN, NATO og EU, må alle bort. FN på grunn av 

en påstått islamistisk infiltrasjon, NATO for den dominerende rollen USA spiller i unionen og 

for bombingen av serbiske kristne, som Breivik hevder kjempet mot Jihad på Balkan i 1999, 

og EU for å være et udemokratisk, kulturmarxistisk organ for en pan-europeisk kulturell 

forvitring med Eurabia som sitt endelige mål. Disse må alle bort, og må erstattes med en FN-

liknende organisasjon eksklusivt for demokratiske land samt en kulturkonservativ europeisk 

forsvarsallianse, eller til og med en føderasjon, i samarbeid med Russland.313  

                                                           
313 Sørensen, Ideologi og galskap, s. 28. 
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Mest påfallende i Breiviks syn på en ny global kurs er unektelig tvangsdeportering av alle 

europeiske muslimer som ikke velger å følge Breiviks assimileringsplan. Disse skal sendes 

tilbake til den arabiske verden, fortrinnsvis ved frivillig utreise, men med makt hvis 

nødvendig. For å lette denne prosessen skal foretas vestlige militære erobringer i Midtøsten 

som skal tjene som kulturkonservative brohoder mellom Europa og den muslimske verden. 

Til sist skal også muslimer forvises fra visse områder i Midtøsten, for på den måten å 

gjenopprette nasjoner med kristen majoritet i området som for eksempel Assyria og et gresk, 

kristent vestlige Tyrkia. Dette markedsføres som et moderne korstog.314 

Forholdet til marxismen 

En interessant ideologisk forskjell hos disse tre er forholdet til andre ideologier. Alle tre deler 

en forakt og motstand mot det liberale vestlige demokratiet, som drøftet i kapittel 3.4, men 

forholdet til marxismen danner et interessant skille mellom disse tre. Både de Benoist og 

Dugin avviser den tradisjonelle høyre/venstre-aksen i politikken, og begge vektlegger i stedet 

de Benoists sentrum-periferimodell. Denne modellen gjør det mulig å låne fra både høyre og 

venstre uten at det utgjør noen selvmotsigelse, noe også både de Benoist og Dugin oppfordrer 

til for sine ideologier. Breivik, i motsetning til de andre to, inntar en langt mer negativ 

holdning til andre ideologier. Han tar tydelig avstand fra tradisjonelle nazistiske strømninger i 

manifestet, og dette gir seg også utslag i et fravær av biologisk rasisme, en uttalt støtte til 

Israel og det jødiske folk og hans egen lefling med Frimurerlosjen. Dette er tre standpunkt 

som er uforenelige med tradisjonell nazisme, og Breivik passer sånn sett definitivt ikke inn i 

den kategorien, noe de Benoist og Dugin heller ikke gjør. Der Breivik skiller seg fra de to 

andre er derimot gjennom en kategorisk avvisning av kommunismen og marxismen i alle sine 

former. Mans de Benoist og Dugin åpent har latt seg inspirere særlig av kommunisten 

Antonio Gramsci uttrykker Breivik utelukkende forakt, og går så langt som å utpeke Gramsci 

som selve kulturmarxismens opphavsmann.315 I forlengelsen av dette er kulturmarxisme det 

samme som, og en komponent av, alminnelig tradisjonell marxisme. Det finnes således ikke 

noe av den positive innstillingen til kommunismen hos Breivik som både de Benoist og Dugin 

påberoper seg.  

En annen stor ideologisk forskjell på disse tre er forholdet til Eurabia-teorien. Denne teorien, 

først formulert av Bat Ye’or, omhandler en bevisst islamsk strategi for å omforme det 

europeiske kontinentet til et muslimsk område, assistert av korrupte europeiske politikere. 

                                                           
314 Op.cit., s.28. 
315 Breivik, 2083, s. 20. 
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Denne ideen ligger som et fundament gjennom hele Breiviks 2083, og er helt uløselig knyttet 

til hele manifestet og alle temaer Breivik drøfter i dette. Dette er selve problemet, selve den 

pågående apokalypsen, og grunnen til at Breivik i utgangspunktet både skrev 2083 og 

selvfølgelig også gjennomførte terrorhandlingene 22. juli 2011. Denne teorien finnes det 

ingen henvisninger til, ingen antydninger om hos verken de Benoist eller Dugin noe sted. 

Begge opererer med et rasismebegrep som ligger tett opp til det Breivik omtaler som 

kulturmarxisme, hvor det er grunnleggende galt å behandle ulike kulturer likt, men 

konklusjonene som trekkes på bakgrunn av dette er ganske annerledes. Hos de Benoist og 

Dugin brukes dette som en legitimering for å kunne holde alle mennesker med 

fremmedkulturelt opphav utenfor samfunn og særlig den politiske sfæren, og det begrunnes 

med filosofiske resonnementer tuftet på navn som Aristoteles, Heidegger og andre kjente 

filosofer. Hos Brevik danner dette imidlertid et utgangspunkt og en legitimering for en 

klappjakt på muslimer og kulturmarxister i Europa. Det ligger en ikke uvesentlig forskjell i å 

gå fra å være kritisk til påvirkning fra fremmede kulturer til å peke ut en konkret religiøs og 

kulturell gruppe som et særlig farlig fremmedlegeme. Videre er det også en kvalitativ forskjell 

i hvilken trussel denne gruppen skal utgjøre. Mens særlig de Benoist og til dels også Dugin 

bekymrer seg generelt for egen kulturell forvitring, utgjør muslimer for Breivik fotsoldater i 

en pågående muslimsk okkupasjon av Europa, med europeisk trelldom under islam som det 

endelige resultatet. De går fra å være indirekte skyldige, ved å ha et annet kulturelt opphav, til 

å være direkte og aktivt skyldige i islamsk okkupasjon av Europa. 

Den siste store ideologiske forskjellen er den som ble behandlet i kapittel 4.4, nemlig synet på 

vold. Selv om man tar det faktum at Breivik faktisk er en dømt terrorist med en svært blodig 

aksjon bak seg ut av regnestykket, er det likevel en helt åpenbar ideologisk forskjell i 

forholdet til vold mellom Breivik og de to andre. De Benoist og Dugin legger seg opp til 

Evolas teori om å ri tigeren, ved at de ønsker å holde seg unna konflikter og i stedet forsøker å 

endre kursen gjennom artikler, bøker, debatter og foredrag. De tar ikke aktivt avstand fra vold 

og voldsbruk per se, men oppfordrer heller aldri åpent til voldsbruk i noen av de verkene som 

har dannet grunnlaget for denne oppgaven. Den logiske konsekvensen av det ideologiske 

innholdet kan fort vise seg å bli vold, og, i tråd med Evolas tese, kan det også bli aktuelt på et 

senere tidspunkt. Det er likevel et helt utvilsomt faktum at Breivik på sin side direkte og 

åpenlyst oppfordrer til voldsbruk i sitt manifest. Dette gjøres gjennom direkte uttalte 

oppfordringer, argumentasjon for hvorfor det er nødvendig og en lang rekke konkrete tips og 

råd til den som måtte ta oppfordringen alvorlig.  
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5. Avslutning 

Konklusjon 

Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt det er mulig å hevde at Breiviks 

ideologi, presentert i hans manifest 2083, kan sies å passe inn i tankesettet til det europeiske 

Nye Høyre. Dette ønsker jeg å gjøre ved å belyse ideologiske likheter og forskjeller mellom 

retningens opphavsmann, Alain de Benoist, russeren Alexander Dugin som forfekter en 

inspirert og nært beslektet russisk variant av de Benoists ideer og Anders Behring Breivik. 

Grunnet særlig de Benoist og Dugins omfattende liste over utgivelser samt visse språklige 

barrierer har jeg forsøkt å velge ut hva jeg anser som oppsummerende og sentrale verker hos 

disse to som grunnlag for denne analysen. Videre har det også vært fokusert på visse konkrete 

temaer hos alle tre, da den totale bredden av tematikk som omhandles av disse tre går utenfor 

rammene av en masteroppgave. Temaene som har vært fokusert på er demokrati, rasisme, 

egalitet og internasjonal politikk, da knyttet opp mot internasjonale organisasjoner, 

globalisering og USA.  

I kapittel 3.4 drøftet jeg likheter og forskjeller i fiendebildet, og fant en rekke likheter, men 

også noen svært relevante forskjeller. Først og fremst deler alle et kulturkonservativt 

utgangspunkt, der vern om egen kultur er det essensielle, og med et romantisert syn på egen 

kulturs fordums storhet.  Alle tre deler en motstand mot liberalismen, mot det globaliserte 

samfunnet og mot USA. Dugin maler et tydeligere fiendebilde av USA enn de to andre, og 

USA danner også selve kjernen i Dugins fiendebilde til forskjell fra de to andre, som snarere 

fokuserer på mer generell liberalisme og muslimsk innvandring. De er også motstandere av en 

rekke internasjonale organisasjoner, men igjen med litt ulikt fokus og med litt ulike «planer» 

for å enten omgjøre disse til nyttige redskap for egen ideologi eller å forkaste dem. Trass i 

disse likhetene er det også viktige forskjeller. Den aller viktigste av disse er Breiviks forhold 

til den konspiratoriske Eurabia-teorien og hans syn på kulturmarxisme. Eurabia-teorien gjør at 

Breiviks anti-islamske holdninger, i kombinasjon med hans svært konservative forhold til 

kristendommen, får en helt annen og mer religiøs begrunnelse enn den mer filosofiske 

begrunnelsen man finner hos de Benoist og Dugin. Breivik er motstander av islam spesifikt, 

mens de Benoist og Dugin ser påvirkning fra andre kulturer, herunder også, men ikke 

utelukkende, den islamske, som et mer generelt negativt og skadelig fenomen. Resultatet blir 

fort det samme, muslimer er ikke velkomne, men begrunnelsen som gis er fundamentalt sett 

en annen. Forholdet til kulturmarxismen er også interessant her, da Breivik forstår 

kulturmarxismen som en komponent av marxismen mer generelt. Marxismen tas her opp i 
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Breiviks fiendebilde som en helt sentral del av hans konspiratoriske verdenssyn, og enhver 

positiv forståelse av marxismen er derfor helt utenkelig for Breivik. De Benoist og Dugin er 

heller ikke tilhengere av ortodoks marxisme, men anser ideologien mer som død snarere enn 

selve fienden. De inntar også en i utgangspunktet positiv holdning til visse ideologiske 

varianter på venstre fløy, og hevder seg for eksempel inspirert av Antonio Gramsci som 

Breivik på sin side presenterer som selve den originale kulturmarxisten. De Benoist og Dugin 

hevder å forsøke å bygge bro over skillet mellom ytre høyre og ytre venstre, og representerer 

sånn sett en svært interessant ideologisk dreining. Breivik på sin side opprettholder et langt 

mer tradisjonelt bilde av marxismen som den ideologiske hovedmotstanderen til høyresiden.  

Ideene om et idealsamfunn hos disse tre, som drøftes i kapittel 4.5, har også både likheter og 

forskjeller. Sentrale likheter baserer seg på opprettelsen av et kulturkonservativt Europa eller 

Eurasia, tett knyttet opp rundt en ideologisk renessanse og med en tydelig monokulturell 

dreining. Ytre påvirkning skal begrenses til et absolutt minimum, og Europa eller Eurasia skal 

returnere til mer tradisjonelle verdier og bygges opp fra bunnen av i en føderal versjon. 

Amerikansk innflytelse skal fjernes, og om nødvendig og mulig erstattes med et tettere 

samarbeid mellom Europa og Russland. Ulikhetene mellom disse kretser igjen særlig rundt 

Breiviks forhold til Eurabia-teorien, hvor islam som ideologi vies en helt annen rolle hos 

Breivik enn hos de andre to, og som påvirker Breiviks idealsamfunn i betydelig grad. Kristen 

religiøs ensretting og indoktrinering, et religiøst vokterråd i nasjonalforsamlingen, 

tvangsdeportering av muslimer og europeiske militære korstog i Midtøsten hos Breivik er et 

dramatisk skille fra det samfunnet de Benoist og Dugin skisserer. Breivik drar generelt 

skissene av sitt idealsamfunn mye lengre i 2083 enn de to andre tar til orde for, og der de til 

en viss grad er enige i utgangspunktet fortsetter Breivik lenge etter at de to andre har satt 

punktum. Dette gjelder ikke minst Breiviks åpne oppfordringer til vold gjennom store deler av 

2083, noe jeg ikke har funnet hos de to andre. En annen forskjell her er også i detaljnivået det 

opereres i når idealsamfunnet beskrives. Breivik går til dels i stor detalj der de Benoist og 

Dugin drøfter hovedtrekk.  

For å hjelpe med å skille de ulike aktørenes standpunkt fra hverandre har jeg i kapittel 1.3 

presentert noen teoretiske begreper og modeller som jeg vil benytte her for å belyse sentrale 

likheter og forskjeller. 
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Fire ideologiske nivåer 

Den første teorien jeg her vil benytte er den forenklede og generaliserte versjonen av 

Sørensens modell med fire ideologiske nivåer. Den lyder som følger: 

1. En sterk motstand mot en multikulturalistisk ideologi. 

2. Konspirasjonsteorier som den dominerende forklaringsformen. En del som sa seg 

enige med det første punktet vil antageligvis nå falle av. 

3. En revolusjonær posisjon. Dette markerer en overgang til totalitarisme, og voldsbruk 

blir nå et teoretisk akseptert virkemiddel. Dette betyr ikke at voldshandlinger 

realiseres i praksis, men at de anses som et legitimt virkemiddel i fremtiden. 

4. Teori realisert i praksis. 

Første punktet her omhandler sterk motstand mot multikulturalisme. Dette må sies å gjelde 

alle tre aktørene. Alle tre tar til orde for monokulturelle samfunn, hvor ytre kulturell 

påvirkning skal begrenses eller aller helst fjernes fullstendig. Her finner vi en fellesnevner 

gjennom de tre aktørenes påståtte antirasistiske standpunkt, ved at de behandler ulike kulturer 

som ulike, og bruker dette som kategori for sortering av aksepterte og ikke-aksepterte 

medlemmer av nasjonen. Enhver representant for en fremmed kultur anses som et uønsket 

fremmedlegeme. Grunnet ulik kulturelt og historisk utgangspunkt gir dette seg konkret et litt 

annet utslag hos Dugin på den ene siden, som fremholder USA som den største trusselen, og 

de Benoist og Breivik på den andre, som, trass i en negativ innstilling ovenfor USA, primært 

fokuserer på muslimer i Europa.  

Neste punkt omhandler konspirasjonsteorier, og i hvilken grad dette danner forklaringen på 

ulike samfunnsproblemer. Her mener jeg at de Benoist ikke lenger passer inn. Trass i et 

høyreekstremt standpunkt mener jeg likevel at de Benoist ikke benytter seg av 

konspirasjonsteorier som forklaringsmodell. I de verkene jeg har lest i forbindelse med denne 

oppgaven har jeg ikke lest noe jeg anser som direkte konspiratorisk, men dette er kan hende til 

stede i andre verk. Jeg er ikke enig i resonnementene og begrunnelsene de Benoist gir for sine 

standpunkt, og jeg vil videre påstå at de baserer seg på feilslutninger, fremmedfrykt og 

selektiv lesning og tolkning av fenomener og teorier i et veldig spesifikt lys. Dette gjør 

imidlertid ikke ideene konspiratoriske, som jo baserer seg på en skjult, bakenforliggende 

forklaring som forsøkes holdt hemmelig for massene.  

Dette konspiratoriske elementet er derimot til stede både hos Dugin og Breivik. Dugin ser ut 

til å hevde at den amerikanske liberalismen har overvunnet kommunismen og fascismen, og 
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omformet seg selv til en selvopplevd allmenngyldig naturlov. Dette fenomenet kaller Dugin 

postliberalsimen. Videre hevder han at denne ideologien aktivt spres av USA i den tidligere 

Sovjetunionen gjennom «oransjerevolusjoner», med det formål å undergrave russisk 

innflytelse og til slutt også Russland i seg selv. Hos Breivik er dette konspiratoriske elementet 

representert ved Eurabia-teorien, hvor en kulturmarxistisk politisk elite i Europa aktivt 

arbeider for å gjøre Europa til et muslimsk område etter arabisk modell. 

Det tredje nivået markerer et revolusjonært standpunkt, hvor et klart brudd med det 

eksisterende samfunnet ønskes og vold er et uttalt akseptabelt virkemiddel. Her forsvinner 

også Dugin ut av bildet, da de verkene jeg har lest av han i forbindelse med denne oppgaven 

ikke oppfordrer til voldsbruk. Det er innslag av litt røff retorikk, for eksempel ordbruk som 

korstog og, i forordet til The Fourth Political Theory, kulturell geriljakrigføring. I selve 

bøkene er det imidlertid aldri verken direkte eller indirekte oppfordring til voldsbruk på noe 

tidspunkt. Ideene som presenteres av Dugin vil etter alle solemerker å dømme resultere i vold 

og krig, skulle de vært forsøkt realisert i praksis. Dette gjelder særlig hans teorier rundt 

geopolitikk og neo-Eurasianisme. Det må også presiseres at voldsbruk verken hos Dugin eller 

de Benoist kategorisk avvises, men det finnes altså ingen oppfordringer til dette. 

Oppfordringer til voldsbruk er det imidlertid flust med hos Breivik. Alt fra hvordan voldsbruk 

kan legitimeres til konkrete forslag til aksjoner, praktiske tips rundt selve gjennomføringen av 

aksjoner, hvordan skaffe til veie våpen, sprengstoff og taktisk utstyr og hvordan holde seg 

motivert, håndtere media, unngå å fange etterretningstjenestens oppmerksomhet og så videre. 

Det siste trinnet handler om å realisere teori i praksis. Dette trinnet er igjen Breivik alene om å 

oppnå, gjennom 22. juli-aksjonen. Dette er selvfølgelig interessant og viktig, men blir 

imidlertid noe på utsiden av de rammene jeg har satt for oppgaven hvor jeg forsøker å 

analysere Breivik som en ideolog og ikke som terrorist. Dette er selvfølgelig et skille som er 

umulig å trekke i praksis. 

Høyreekstremisme eller høyreradikalisme 

Som nevnt i teorikapittelet er høyreekstremisme og høyreradikalisme nært beslektede 

begreper med litt uklar og glidende overgang. I begge begrepene ligger det en del 

innholdsmessig til felles, og brukes på politiske strømninger og ideer som har ekskluderende 

nasjonalistiske, rasistiske, xenofobiske, (ultra-) konservative og autoritære holdninger.316 Den 

                                                           
316 www.snl.no, Høyreekstremisme. 
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store forskjellen går på at høyreradikale opererer innenfor det demokratiske rammeverket, noe 

høyreekstreme ikke nødvendigvis gjør.  

I lys av denne definisjonen er Breivik definitivt høyreekstrem. Han påstår selv å være 

tilhenger at demokrati, men opererer selv langt utenfor grensene for hva som kan regnes som 

demokratisk, hvor både vold, sensur, fravær av religionsfrihet og et overpolitisk kontrollorgan 

er eksempler på ideer som direkte bryter med demokrati. For de Benoist og Dugin er ikke 

svaret like opplagt, all den tid de ikke oppfordrer til vold og har publisering av bøker, artikler 

og blogger som sin aksjonsform. Dette er forenelig med demokrati, selv om de har ekstreme 

politiske holdninger. Det faktum at de imidlertid ikke kategorisk avviser vold som et mulig 

fremtidig virkemiddel og at deres respektive ideologier i praksis ikke er forenelig med 

demokrati gjør at jeg likevel velger å klassifisere begge som høyreekstreme. De er også i et 

eksplisitt fiendeforhold med det vestlige liberale demokratiet, og bedriver en form for 

metapolitisk påvirkning snarere enn deltakelse i det demokratiske systemet, som igjen 

underbygger denne påstanden. 

Fascisme og neo-fascisme 

Roger Griffins oppsummering av hva fascisme innebærer ble presentert i kapittel 1.3, og lyder 

slik: 317 

 Høy grad av enighet rundt hvem som er nasjonens fiender: 

o Marxist-leninisme, materialisme, internasjonalisme, liberalisme, 

individualisme 

 Betydelig variasjon rundt virkemidler, grad av imperialisme og rasistisk vold 

 Spiller på sin egen nasjons historie 

o Romerriket i Mussolinis Italia, Det første riket i Hitlers Tyskland 

 Passer i den anti-liberalistiske og anti-positivistiske tradisjonen fra sent 19. århundre. 

 Har historisk sett også inneholdt elementer av militarisme, teknokrati, ruralisme, 

imperialisme, neoklassisisme, Avant garde-kunst, syndikalisme, nasjonalsosialisme, 

nyromantikk, politisert kristendom, paganisme, okkultisme, biologisk rasisme, 

antisemittisme, voluntarisme, sosialdarwinisme, eller mer moderne innslag som New 

Age og miljøvern. 
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I lys av dette mener jeg alle tre må kunne sies å passe inn under paraplyen neo-fascisme. Det 

er enighet rundt fiendebildet: liberalisme, multikulturalisme og USA. Videre er det betydelig 

variasjon rundt virkemidler mellom disse tre, men alt passer inn under en tradisjonell 

fascisme-forståelse. Sin egen nasjons historie vil i dette tilfellet snarere være sin egen kulturs 

historie eller Europas historie, men dette elementet er også tydelig til stede hos alle tre. De må 

videre kunne sies å passe inn i en anti-liberalistisk trend. Tradisjonelle fascistiske elementer 

som antisemittisme og korporativisme er, i neofascistisk ånd, erstattet med generell xenofobi 

og anti-liberalisme. Til sist inneholder de tre aktørenes ideologier samlet sett elementer av 

imperialisme (Breivik og Dugin), politisert kristendom (Breivik) og paganisme (de Benoist). 

Totalitarisme 

Siste teoretiske komponent for analyse av de tre aktørene er Sørensens definisjon av totalitære 

ideologier.318 Alle tre må kunne sies å være høyreekstreme, og også neo-fascistiske, men er de 

totalitære? Jeg vil her gå gjennom denne punkt for punkt og analysere hvorvidt de ulike 

aktørene passer inn i dette. 

1. Totalitære bevegelser – som bærere av totalitære ideologier – mener å ha funnet en 

oppskrift på det fullkomne samfunn. 

For Breiviks vedkommende er dette definitivt tilfellet. I 2083 presenterer han både det han 

anser som problemet Europa står ovenfor og en løsning som tar utgangspunkt i dette. Det er 

ingen debatt rundt denne løsningen, snarere tegnes det er forholdsvis sort/hvitt bilde hvor man 

enten er med eller mot. De Benoist og Dugin inviterer på sin side åpent til debatt rundt disse 

ideene, og Dugin selv presenterer til og med ideene sine som en «ideologisk dugnad», og jeg 

mener derfor de ikke passer her. 

2. De forkaster det eksisterende samfunn aggressivt og totalt. Dette gjelder i prinsippet 

alle typer eksisterende samfunn, men av historiske og andre grunner er de 

dominerende liberal-demokratiske samfunn i Vesten spesielt utsatt. 

Hos alle tre foreligger det en forkastelse av det eksisterende samfunnet. Skillet trekkes 

imidlertid ved «aggressivt og totalt», hvor jeg synes det er problematisk å påstå at de Benoist 

og Dugin representerer en særlig aggressiv forkastelse. Totalt er enklere å argumentere for, da 
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modernismen og liberalismen må bort. Begge deler er imidlertid til stede hos Breivik, som tar 

til orde for revolusjonær borgerkrig og henrettelse av den politiske og intellektuelle eliten. 

3. De er revolusjonære – de vil ha et rent, revolusjonært brudd med det bestående. 

Dette blir i forlengelsen av punktet over, og gjelder kun Breivik. Hans oppfordringer til 

revolusjonær borgerkrig er helt utvetydige i så måte. Breivik ønsker en kulturkonservativ 

borgerkrig velkommen, og han forsøker selv å tenne den revolusjonære gnisten i folket. 

Denne revolusjonen skal ledes an av den gjenoppståtte Tempelridderorganisasjonen, som 

Breivik selv hevder å være medlem av. De Benoist og Dugin presenterer sine ideer som en 

ekstreme, men ikke som et revolusjonært brudd med det eksisterende. I Senholts definisjon av 

Nye høyre, som vi kommer tilbake til senere i konklusjonen, presiseres det at Nye Høyre «tar 

sikte på å inspirere en revolusjonær omveltning av det nåværende kulturelle hegemoniet til 

det globale liberaldemokratiske systemet.»319 Nøkkelordet her, slik jeg ser det, er «inspirere». 

Det å inspirere er ikke å oppfordre, selv om det naturligvis er beslektede begreper. Det ligger 

en forskjell i nettopp fraværet på en åpen oppfordring til revolusjon. Som nevnt i kapittelet 

om aktørenes strategibruk (kapittel 3.4) ser de Benoist og Dugin til å benytte seg av Evolas 

tanker om å ri tigeren, mens de utgir bøker og artikler for å forsøke å styre kursen, eller 

inspirere en revolusjon om man vil. Begge går likevel rundt grøten i denne sammenheng for 

på den måten å kunne hevde sin uskyld. 

4. De er grunnleggende overbevist om at de har rett, at de ar funnet den eneste sannheten. 

Totalitære bevegelser og ideologier er prinsipielt og konsekvent antipluralistiske. 

Dette blir en parallell til det første punktet, og gjelder igjen primært Breivik. Breivik åpner 

ikke opp for noe alternativt syn i sitt manifest, og forsøker snarere å «vekke» massene til 

bevissthet rundt den påstått pågående islamske invasjonen av Europa. Også Dugin kan sies å 

passe inn her, da han mener å ha gjennomskuet USAs planer om kulturell imperialisme og de 

pågående «oransjerevolusjonene», og sånn sett forfekter en «sann sannhet». 

5. De oppfatter ikke politikk og politiske ideer som noe som angår en avgrenset del av 

menneskelivet og samfunnet. Det tar konsekvensen av at alt henger sammen med alt. 

Deres ideer har ambisjoner om å være mer eller mindre altomfattende. De har 
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løsninger på alle typer problemer, og de vil styre og kontrollere alle fasetter av 

menneskenes liv. 

Dette punktet passer igjen best på Breivik. Det idealsamfunnet Breivik streker opp i sitt 

manifest legger klare føringer på store deler av samfunnet, også langt utenfor den politiske 

sfæren. Eksempler på dette er manglende religionsfrihet, moralsk fordømmelse og internering 

av mennesker med liberal og «avvikende» seksualmoral. Det må likevel presiseres at det 

samfunnet Breivik skisserer er et stykke fra et Orwellsk overvåknings- og angiversamfunn av 

den typen for eksempel Nazi-Tyskland, Sovjetunionen eller til dels Øst-Tyskland har vært 

historisk. I disse var det et større innslag av angiveri, overvåkning, hemmelig politi, 

massesuggesjon og aktiv oppslutning rundt ideologien enn hva Breivik ser ut til å ta til orde 

for. På dette punktet fremstår Breiviks ideologi snarere som autoritært, hvor passiv godtakelse 

er godt nok, og hvor den store majoriteten av mennesker med vestlig kulturelt opphav får leve 

i fred så lenge de ikke åpent legger seg ut med nasjonens kulturkonservative ambisjon. De 

Benoist og Dugin forholder seg i mye større grad til det strengt politiske aspektet ved dette. 

6. Innsikten i ideologien er, i det minste i en tidlig fase, forbeholdt en utvalgt elite. Ifølge 

denne eliten lever de fleste mennesker i en falsk forestillingsverden. De skjønner ikke 

hvordan verden egentlig er skrudd sammen. 

Dette momentet gjelder alle tre, men det ligger en forskjell i størrelsen på den løgnen den 

store majoriteten må leve med. De Benoist ønsker å få frem hvordan det multikulturelle, 

globale samfunnet vesten lever i er naturstridig og farlig, hvordan det er udemokratisk og 

skaper en følelse av manglende tilhørighet. Dugin er enig i dette, men det er også et innslag av 

bevisst amerikansk kulturell imperialisme hos Dugin som er mer fremtredende enn hos de 

Benoist. Breivik på sin side ønsker med 2083 og den tilhørende terroraksjonen å vekke 

massene til bevissthet rundt den løgnen de har blitt presentert med. Han ser på seg selv derfor 

som en ideologisk fortropp for hva han ønsker skal bli en massebevegelse. 

7. De mener å ha rett til å ta i bruk alle virkemidler for å nå sine mål. Om nødvendig og 

hensiktsmessig vold og terror. Målet er så stort, så overordnet alt annet, at det ikke kan 

være noen moralske eller ideologiske sperrer for hva slags virkemidler som er legitime 

for å nå det. 

Som behandlet i avsnittet over rundt de fire ideologiske nivåene skiller Breivik seg her klart 

fra de to andre gjennom sin åpne oppfordring til voldsbruk. Det er likevel verdt å igjen 
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presisere at de to andre ikke klart avviser enhver form for voldsbruk, og de har på mange 

måter en noe uklar posisjon i så måte. Basert på de bøkene som danner grunnlaget for denne 

oppgaven finnes det som sagt ingen oppfordringer til vold, og det er sånn sett vanskelig å 

anklage dem for dette. Likevel vil jeg si dette er et moment som potensielt ligger latent hos 

begge to, og som muligens forblir bevisst uuttalt av strategiske årsaker. Realisert i praksis 

anser jeg voldsbruk som en sannsynlig komponent hos begge to. 

8. Alt og alle som står i veien for å gjennomføre målet, er å betrakte som fiender. Det 

dreier seg om tilhengere av og de som nyter godt av det bestående samfunn. Men det 

dreier seg også om tilhengere av andre – rivaliserende – totalitære ideologier. 

Breiviks sort/hvite inndeling av verden må kunne sies å være et utslag av dette punktet. 

Breivik inntar markante anti-standpunkt ovenfor kulturmarxister, alminnelige kommunistiske 

marxister, islam og islamister samt (ny-) nazister. Dugin og de Benoist på sin måte oppfordrer 

i større grad til intellektuell debatt, og har også som grunnleggende prinsipp at man kan låne 

og la seg inspirere fra både høyre og venstre. Hos både de Benoist og Dugin finner vi en 

ganske tydelig avfeiing av både (post-) liberalisme, kommunisme og fascisme, men den åpne 

viljen til å låne og lære av andre markerer et klart skille i forhold til Breivik og kan vanskelig 

sies å passe dette punktet som hånd i hanske.  

Tilhører Breivik Nye Høyre? 

Jacob Christiansen Senholt har laget følgende definisjon av det europeiske Nye høyre: 

Det europeiske Nye høyre er et antimoderne kulturelt og intellektuelt nettverk som selv 

hevder å arbeide for bevaring og revitalisering av europeisk kultur, tradisjon og 

identitet gjennom en gjensakralisering av verden. Den benytter en metapolitisk 

strategi som tar sikte på å inspirere en revolusjonær omveltning av det nåværende 

kulturelle hegemoniet til det globale liberaldemokratiske systemet, og søker å etablere 

nye homogene stammesamfunn.320 

Oppgavens utgangspunkt var å drøfte hvorvidt Breivik passer inn i dette. Ut ifra denne 

definisjonen passer Breivik tilsynelatende forholdsvis godt. Det er likevel et par innvendinger 

her. Den første knytter seg til hvorvidt Breiviks manifest 2083 kan sies å være intellektuelt 

eller ikke. Dette er selvfølgelig vanskelig å gi et objektivt svar på. Bokmålsordboka definerer 
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«intellektuell» som «1: som hører til forstanden, 2 som substantiv: de i-e åndsarbeidere, særlig 

personer med høy teoretisk utdanning».321 La oss ta det siste først, personer med særlig høy 

utdanning. Dette kan Breivik ikke ansees å være i besittelse av. Da han publiserte sitt manifest 

og gjennomførte terroraksjonen 22. juli 2011 hadde ikke Breivik generell studiekompetanse, 

og enda mindre noen form for offisiell grad eller diplom fra høgskole eller universitet. Snarere 

fremholdt Breivik at han hadde utdannet seg selv gjennom særlig Wikipedia samt ulike 

blogger på internett.322 Dette bryter med et særtrekk ved det europeiske Nye høyre, de fleste 

sentrale medlemmene er høyt utdannende mennesker. Dette står også i skarp kontrast til både 

de Benoist og Dugin. De Benoist er utdannet ved Sorbonne, hvor han har studert jus, filosofi, 

sosiologi og religionshistorie. Han er redaktør for to tidsskrift, har utgitt en rekke bøker og 

artikler og er i tillegg leder for den kulturkonservative tankesmien GRECE. Dugin har vært 

rådgiver i Kreml for blant annet Putin og har et professorat ved Statsuniversitetet i Moskva 

frem til 2014. 

Å forsøke å fastslå om aktørene i seg selv er intellektuelle er imidlertid ikke enkelt og heller 

ikke spesielt interessant. Spørsmålet vi må stille rundt den intellektuelle siden er snarere i 

hvilken grad resonnementene som gis hos de ulike aktørene holder en intellektuell kvalitet. 

Personlig mener jeg at Breiviks manifest ikke er en gal manns rabling, men det gjør det 

likevel ikke intellektuelt av den grunn. Argumentasjonene og begrunnelsene som gis av 

Breivik i 2083 er av konsekvent betydelig lavere kvalitet enn hva både de Benoist og Dugin 

presenterer. Der de to siste henviser til Aristoteles, Platon, Heidegger, Hegel, Kant, Locke og 

Hume i sine verker, henviser Breivik i stedet til Fjordman, Bat Ye’or og Robert Spencer. Det 

finnes heller ikke noe element av intellektuell diskurs hos Breivik, snarere er det den ene 

absolutte påstanden etter den andre. Breiviks ideologi presenteres som en absolutt sannhet, 

med liten grad av resonnement og refleksjon og med svært varierende bruk av kilder og 

henvisninger. De henvisningene og kildene som er bærer også ofte preg av å ikke være verken 

nøytrale eller faglig anerkjente. Det er for eksempel vanskelig å gi en objektiv og intellektuell 

redegjørelse for islams utbredelse i Europa når kildematerialet hovedsakelig baserer seg på 

nettopp Fjordman, Bat Ye’or og Robert Spencer, alle kjente som kontra-jihadister med til dels 

ekstreme og faglig sett avvikende syn på islam. Der de Benoist og Dugin altså forsøker å ta 

akademisk anerkjente kilder, filosofer og ideer til inntekt for sitt syn, om enn med 

høyreekstreme briller på, refererer Breivik altså snarere til «sine egne», mennesker som ofte 
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ikke har formell kompetanse på området og som anses som islamofobe, 

konspirasjonsteoretikere og politisk ekstreme. Dette utgjør en kvalitativ forskjell både i 

argumentasjonen og i forholdet til det intellektuelle. Mye av manifestet, også det vi vet er 

skrevet av andre enn Breivik, bærer preg av å være ment å «fastslå fakta» basert på det «alle 

vet og har sett,» men som det ikke er lov å snakke om. 

En mulig begrunnelse for denne definitive holdningen hos Breivik skyldes antageligvis de 

fundamentalt ulike begrunnelsene de tre aktørene har for å ta til pennen: der de Benoist og 

Dugin ønsker å bidra til å bygge ut et alternativt ideologisk syn ønsker Breivik med 2083 å 

legitimere sin terroraksjon 22. juli. Manifestet er selvfølgelig fullført og publisert forut for 

aksjonen, men disse to sidene var alltid sett i sammenheng av Breivik. Aksjonen var ment å 

lede oppmerksomheten mot manifestet, mens manifestet, sett med Breiviks øyne, var ment til 

å kunne legitimere og begrunne ugjerningene for fremtiden. Ved å stille seg selv i denne 

posisjonen er det selvfølgelig mer naturlig at Breivik inntar en definitiv holdning i manifestet, 

da det unektelig vil være unaturlig å invitere meningsmotstandere til en åpen diskusjon 

gjennom en blodig terroraksjon. Breivik er nødt til å ha ansett innholdet i manifestet som en 

absolutt sannhet, hvis ikke ville forsvaret for 22. juli-aksjonen falle bort. Det faktum at han 

har hoppet uti sin egen ideologi med begge beina gjør at alt annet enn et helt definitivt 

standpunkt fra hans side vil være utenkelig. Voldsoppfordringene man finner i 2083 kan sees i 

lys av dette: der De Benoist og Dugin antageligvis er nøye på å holde seg på rett side av 

streken i forhold til hva det er lov til å offentlig oppfordre til, finnes ikke denne moderasjonen 

hos Breivik. Breivik selv regnet med å bli pågrepet under aksjonen,323 og eventuelle 

oppfordringer til voldsbruk i manifestet ville selvfølgelig være, rent juridisk, helt 

underordnede i forhold til selve aksjonen. 

Videre nevner altså Senholt at Nye Høyre ønsker å «inspirere en revolusjonær omveltning av 

det nåværende kulturelle hegemoniet til det globale liberaldemokratiske systemet».324 Hos 

Breivik vil jeg hevde at bruken av ordet inspirere er for svakt. Breivik forsøker egenhendig å 

sette i gang denne revolusjonen, ikke bare å inspirere andre til det. Tanken er naturligvis at 

når noen først går i gang så vil flere følge, men det ligger en helt fundamental forskjell i at 

Breivik selv velger å brette opp ermene og sette i gang et revolusjonsforsøk. At de Benoist og 

Dugin ønsker seg betydelige omveltninger i samfunnet er hevet over enhver tvil, og disse kan 

man se for seg vil måtte komme gjennom en form for revolusjon. Det er sånn sett ikke 
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urimelig å hevde at de begge indirekte oppfordrer, inspirerer, til en form for «revolusjonær 

omveltning», ikke minst som den logiske konsekvensen av tankegodset, men de er langt unna 

å selv forsøke å sette ideene ut i livet slik Breivik gjorde. 

Breiviks store fokus på kulturmarxister er også en stor og viktig forskjell. Kulturmarxister må 

forstås som alminnelige marxister, uten den økonomiske siden av ideologien. Denne har spilt 

falitt og er ikke lenger utbredt i Europa. Det kulturelle tankesettet til marxismen lever 

imidlertid videre i beste velgående hevder Breivik, og det er dette han kaller for 

kulturmarxisme i 2083. Dette innebærer i praksis at det er en moderne form for marxisme som 

danner hovedfienden i Breiviks idéverden, på linje med Fascismen i Italia, 

Nasjonalsosialismen i Tyskland og i de fleste moderne neo-fascistiske strømninger. Forholdet 

til marxistisk tenkning er noe av det som skiller Nye høyre fra mengden, og de Benoists og 

Dugins fascinasjon for særlig Gramsci, samt implementering av hans ideer i eget tankesett, 

står i skarp kontrast til Breiviks fordømmelse av Gramsci som den første kulturmarxist og 

hele kulturmarxismen generelt som den fremste trussel mot europeisk kultur.  

Til sist må også det kontrajihadistiske elementet hos Breivik nevnes. Dette er den 

merkelappen som mest hyppig benyttes på Breivik fra akademisk hold. Retningen sikter seg 

mer spesifikt inn som anti-islamsk snarere enn hva Nye Høyre gjør, som motsetter seg ytre 

kulturell påvirkning generelt snarere enn islam spesielt, og den monokulturelle siden får på 

den måten en langt mer primitiv begrunnelse hos Breivik enn hos Nye Høyre. Siden Breiviks 

manifest ikke holder den intellektuelle standarden jeg mener kjennetegner Nye Høyre sitter vi 

derfor igjen med et manifest som i all hovedsak kretser rundt anti-islamske holdninger. Dette 

skyldes ikke minst graden av kompilasjon i 2083, hvor særlig Fjordman, om enn ufrivillig, 

har levert sentrale bidrag. Dette gjelder både tekster direkte, men også ideologiske momenter 

som Breivik mer eller mindre direkte har kopiert fra både Fjordman og andre. Det store 

flertallet av disse tekstene, og forfatterne bak, er kontra-jihadister. Selv om Breiviks 

ideologiske kombinasjon er unik og inneholder noen sentrale egenkomponerte bidrag, gjør 

likevel det faktum at så mye av innholdet er kontra-jihadistisk, ikke Nye høyre. Dette støttes 

opp av konklusjonen i Ingeborg Kjos’ masteroppgave om Breiviks ideologi, som nettopp 

konkluderer med at, alt i alt, er kontrajihadistisk det mest dekkende begrepet for Breiviks 

ideologi.325 
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Dette gjør at jeg derfor anser det som nødvendig, basert på denne oppgavens premisser, å 

konkludere med at Breiviks ideer ikke kan sies å være en variant av det europeiske Nye høyre. 

Det er for store ideologiske forskjeller mellom Breivik, på den ene siden, og de Benoist og 

Dugin på den andre til at dette skal være en naturlig kategorisering av Breiviks tankegods. 

Nærheten til kontrajihadisme hos Breivik, og at det følgelig eksisterer en merkelapp som er 

mer dekkende allerede, underbygger dette. 

Dette resultatet kan selvfølgelig være påvirket av premissene jeg har lagt for oppgaven. For 

det første er det ting som tyder på at særlig de Benoist har blitt betydelig mer moderat i sitt 

budskap etter hvert, og det åpenlyst revolusjonære er vanskelig å se i de bøkene jeg har lest. 

Den eldste av disse er fra 1985, mens Nye høyre jo går tilbake til 1968. En mulighet for 

videre arbeid kan derfor være å se på eldre litteratur av de Benoist, tettere opp mot 1968 og 

strømningens opphav. Dette vil sannsynligvis kreve gode franskkunnskaper, noe jeg dessverre 

ikke er i besittelse av. En annen mulighet kan være å forholde seg til en annen Nye høyre-

representant enn de Benoist. Tamir Bar-On trekker i sin sammenlikning mellom Nye høyre og 

Breivik frem Guillaume Faye, en annen sentral Nye høyre-tenker.326 Dominique Venner og 

hans selvmord i Notre-Dame er en annen kandidat. En siste mulighet jeg ser for meg nå kan 

være å fokusere på Fjordmans ideologiske budskap, snarere enn Breiviks. Dette vil imidlertid 

være en mindre historisk interessant tilnærming etter min mening. Alt i alt tyder funnene i 

denne oppgaven på at det vil være mer nærliggende å anse Breiviks ideologi som 

kontrajihadistisk, snarere enn en variant av det europeiske Nye høyre.  
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Oppsummering 

På bakgrunn av denne oppgaven blir jeg nødt til å konkludere med at Anders Behring 

Breiviks ideologi, presentert i hans manifest 2083 – A European Declaration of Independence 

ikke kan sies å passe inn i den europeiske Nye Høyre-strømningen, representert ved Alain de 

Benoist og Alexander Dugin. Det finnes åpenbare likheter mellom Breiviks tanker og denne 

strømningen, både i fiendebilde og i visjonene rundt et idealsamfunn, men det er samtidig 

også flere helt essensielle ulikheter mellom dem som gjør en slik konklusjon umulig. Breiviks 

helt åpne oppfordring til voldsbruk, borgerkrig og revolusjon markerer et helt klart skille. En 

del av momentene de tre er enige om begrunnes også på en helt annen måte hos Breivik. 

Breiviks ideologi bryter også med Nye Høyre-strømningen på noen av de mest definerende 

sidene ved Nye Høyre, hvor særlig den intellektuelle dimensjonen ved Nye høyre samt Nye 

høyres mer positive innstilling til enkelte varianter av marxismen enn hva Breivik utviser er 

det mest påfallende. Det betydelige innslaget av Eurabia-teorien i Breiviks tankegods bidrar 

ytterligere til dette ideologiske skillet, da dette spisser fiendebildet til Breivik inn mot islam 

snarere enn ytre kulturell påvirkning mer generelt. Dette gjør også at en kategorisering av 

Breivik som kontrajihadistisk fremstår som mer fruktbart enn som tilhørende det europeiske 

Nye høyre. 

  



128 
 

  



129 
 

6. Litteraturliste 

6.1 Primærkilder 

 

de Benoist, Alain. Beyond Human Rights. 

Arktos: 2011. London. ISBN: 978-1-907166-20-4 

 

de Benoist, Alain & Champetier, Charles. Manifesto for a European Renaissance. 

Arktos: 2012. London. ISBN: 978-1-907166-78-5 

 

de Benoist, Alain. The Problem of Democracy. 

Arktos: 2011. London. ISBN: 978-1-907166-17-4 

 

de Benoist, Alain. “Regenerating History”, 

i Roger Griffin (red.) Fascism. 

Oxford University Press: 1995 (2009). Oxford. ISBN: 978-0-19-289249-2 

 

Breivik, Anders Behring. 2083 – A European Declaration of Independence. 

Upublisert kompendie. 2011. Min versjon er hentet fra www.publicintelligence.net og har en 

klikkbar innholdsfortegnelse som betydelig forenkler mitt arbeide. Sidetallshenvisninger i 

denne oppgaven forholder seg til denne versjonen. Hentet 14. januar 2015. 

https://publicintelligence.net/anders-behring-breiviks-complete-manifesto-2083-a-european-

declaration-of-independence/  

Denne versjonen er sjekket opp mot en versjon publisert av Washington Post. Sidetallet 

varierer med noen få sider (bl.a. grunnet innholdsfortegnelse), men har ellers vist seg identisk 

ved alle stikkprøver jeg har foretatt. 

http://www.washingtonpost.com/r/2010-2019/WashingtonPost/2011/07/24/National-

Politics/Graphics/2083+-+A+European+Declaration+of+Independence.pdf  

 

 

Breivik, Anders Behring. 2083 – A European Declaration of Independence – Video. 

http://www.publicintelligence.net/
https://publicintelligence.net/anders-behring-breiviks-complete-manifesto-2083-a-european-declaration-of-independence/
https://publicintelligence.net/anders-behring-breiviks-complete-manifesto-2083-a-european-declaration-of-independence/
http://www.washingtonpost.com/r/2010-2019/WashingtonPost/2011/07/24/National-Politics/Graphics/2083+-+A+European+Declaration+of+Independence.pdf
http://www.washingtonpost.com/r/2010-2019/WashingtonPost/2011/07/24/National-Politics/Graphics/2083+-+A+European+Declaration+of+Independence.pdf


130 
 

Hentet fra Live Leak (www.liveleak.com) 08. mars 2016. 

http://www.liveleak.com/view?i=37f_1311521745  

Lenkene Breivik selv har lagt ved i manifestet (bl.a. til YouTube) er ikke lenger gyldige da 

videoene har blitt slettet. Min versjon av videoen er derfor hentet fra en annen side som er 

kjent for å publisere videoer andre sider ikke vil laste opp eller ha liggende. 

 

Dugin, Alexander. Eurasian Mission. 

Arktos: 2014. London. ISBN: 978-1-910524-24-4 

Kindle Edition. 

 

Dugin, Alexander. The Fourth Political Theory. 

Arktos: 2012. London. ISBN: 978-1-907166-56-3 

 

Jensen, Peder Are Nøstvold. «Native Revolt: A European Declaration of Independence» 

16 mars 2007. Hentet 28. mai 2015. 

http://www.brusselsjournal.com/node/1980 

 

Lind, William S. “What is “Political Correctness”?”, 

i William S. Lind (red) 2004, “Political Correctness:” A Short History of an Ideology. 

Hentet fra http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=1332 22.10.16 

 

 

Evola, Julius. Ride the Tiger. 

Hentet fra http://www.cakravartin.com/wordpress/wp-content/uploads/2006/08/Julius-Evola-Ride-the-

Tiger-Survival-Manual-for-the-Aristocrats-of-the-Soul.pdf, den 16.10.2016. Boken har ikke vært 

tilgjengelig fra Amazon i Kindle-versjon i tidsrommet dette ble skrevet, og jeg har heller ikke lykkes i 

å finne boken på Universitetsbiblioteket.  

http://www.liveleak.com/
http://www.liveleak.com/view?i=37f_1311521745
http://www.brusselsjournal.com/node/1980
http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=1332
http://www.cakravartin.com/wordpress/wp-content/uploads/2006/08/Julius-Evola-Ride-the-Tiger-Survival-Manual-for-the-Aristocrats-of-the-Soul.pdf
http://www.cakravartin.com/wordpress/wp-content/uploads/2006/08/Julius-Evola-Ride-the-Tiger-Survival-Manual-for-the-Aristocrats-of-the-Soul.pdf


131 
 

6.2 Sekundærlitteratur 

Bar-On, Tamir: “French New Right Neither Left, nor Right?”, 

Journal for the Study of Radicalism, 8 (1): s. 1-44. 

doi: 10.1353/jsr.2014.0003 

 

Eatwell, Roger: Fascism A History. 

Pimlico: 2003. London. ISBN: 9781844130900 

 

Enebakk, Vidar. «Fjordmans radikalisering»,  

i Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.), Høyreekstremisme - Ideer og 

bevegelser i Europa: 45-100.  

Dreyers: 2012. Oslo. ISBN: 978-82-8265-056-4  

 

Griffin, Roger: “Fascism”, s. 27-39, 

i Roger Griffin (red.), International Fascism.  

Arnold: 1998. London. ISBN: 0-340-70613-9 

 

Hagtvet, Bernt. «Etterord. Den totalitære idé i går og i dag»,  

I Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.), Ideologi og terror – 

Totalitære ideer og regimer: 217-232. 

Dreyers: 2011. Oslo. ISBN: 978-82-8265-024-3 

 

Halsne, Elise Engesland. «Fransk neofascisme mellom gammel tro og nye ideer»,  

i Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.), Høyreekstremisme - Ideer og 

bevegelser i Europa: 215-233. 

Dreyers: 2012. Oslo. ISBN: 978-82-8265-056-4 

 

 

 

Kjeldstadli, Knut. Fortida er ikke hva den en gang var -  En innføring i historiefaget. 



132 
 

Universitetsforlaget: 1999 (5. opplag 2007). ISBN: 978-82-00-12924-0 

 

Kjos, Ingeborg 2013. Anders Behring Breiviks manifest - En idéanalyse. 

Masteroppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-37754  

 

Myhre, Jan Eivind. Historie – En introduskjon til grunnlagsproblemer. 

Pax Forlag: 2014. Oslo. ISBN: 978-82-530-3439-3 

 

Senholt, Jacob Christiansen. «Akilleshælen hos det europeiske Nye høyre – totalitarisme 

som alliert og mostander», 

i Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal (red.), Intellektuelle og det totalitære: 323-

343. 

Dreyers: 2014. Oslo. ISBN: 978-82-8265-101-1 

 

Shlapentokh, Dmitry. “Dugin Eurasianism, and Central Asia” 

Communist and Post-Communist Studies 40 (mai 2007): 143-156.  

doi: 10.1016/j.postcomstud.2007.04.002  

 

Shlapentokh, Dmitry. “The Great Friendship: Geopolitical Fantasies About the 

Russia/Europe Alliance in the Early Putin Era (2000-2008) – The Case of Alexander 

Dugin” 

Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 22 (1) (april 2014): 49-79.  

doi: 10.1080/00014788.2013.873218 

 

Sørensen, Øystein. Drømmen om det fullkomne samfunn 

Aschehoug: 2012. Oslo. ISBN: 978-82-03-29322-1 

Sørensen, Øystein. «Ideologi og galskap – Anders Behring Breiviks totalitære 

mentalitet»,  



133 
 

i Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.), Høyreekstremisme - Ideer og 

bevegelser i Europa: 14-44. 

Dreyers: 2012. Oslo. ISBN: 978-82-8265-056-4 

 

Sørensen, Øystein, Hagtvet, Bernt og Steine, Bjørn Arne. «Forord», 

i Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.), Høyreekstremisme - Ideer og 

bevegelser i Europa: 7-13. 

Dreyers: 2012. Oslo. ISBN: 978-82-8265-056-4 

 

Wenaas, Laila 2013. Bistro, bistro! The exigency of Eurasia? – Fusion cuisine à la russe: 

A qualitative study of the ideological credentials of Neo-Eurasianism 

Masteroppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-34007 

 

Wolff, Elisabetta Cassina. «En ensom ridder mot den moderne verden. Julius Evola og 

høyreradikalisme i etterkrigstiden», 

i Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.), Høyreekstremisme - Ideer og 

bevegelser i Europa: 161-191. 

Dreyers: 2012. Oslo. ISBN: 978-82-8265-056-4 

 

  



134 
 

  



135 
 

6.3 Artikler fra nettaviser, blogger og digitale oppslagsverk 

Aase, Kari Aarstad. «Derfor blir Paris angrepet av terrorister.»  

VG. 17. november 2015. Hentet 11. september 2016. 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorangrepene-i-paris/derfor-blir-paris-angrepet-av-

terrorister/a/23562211/  

 

Andersen, Gordon, Brenna, Jarle Grivi, Grøttum, Eva-Therese, Hansen, Frode, 

Hopperstad, Morten S., Ruud, Tor-Erling Thømt og Vikås, Marianne. «Ny rapport: 

Breivik er tilregnelig.» VG. 10 april 2012. Hentet 27. mai 2015. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-rettssaken/ny-rapport-breivik-er-

tilregnelig/a/10057049/ 

 

«Bio of Dugin.» 

www.evrazia.info. Ingen publiseringsdato gitt. Hentet 11. februar 2016. Oversatt til engelsk 

ved hjelp av Google Chrome. 

http://www.evrazia.info/article/1882 - hentet 11.02.2016 

 

Brenna, Jarle Grivi, Johannessen, Nanna, Matre, Jostein, Ravndal, Dennis og Sæther, 

Anne Stine. «Eksperter: Markerer at han nå er nazist.» 

VG. 15. mars 2016. Hentet 15. mars 2016. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/eksperter-markerer-

at-han-naa-er-nazist/a/23638731/  

 

Byermoen, Tom. «Grafikk: Slik skjedde angrepene 22. juli.»  

VG. Ingen publiseringsdato oppgitt. Hentet 26. oktober 2015. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/slik-skjedde-angrepene.php 

 

Grøttum, Eva-Therese, Vikås, Marianne, Brenna, Jarle Grivi og Hopperstad, Morten S. 

«Breivik: Har lest mye på Wikipedia.» 

VG. 17 april 2012. Hentet 11. februar 2016. 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorangrepene-i-paris/derfor-blir-paris-angrepet-av-terrorister/a/23562211/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorangrepene-i-paris/derfor-blir-paris-angrepet-av-terrorister/a/23562211/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-rettssaken/ny-rapport-breivik-er-tilregnelig/a/10057049/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-rettssaken/ny-rapport-breivik-er-tilregnelig/a/10057049/
http://www.evrazia.info/
http://www.evrazia.info/article/1882%20-%20hentet%2011.02.2016
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/eksperter-markerer-at-han-naa-er-nazist/a/23638731/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/eksperter-markerer-at-han-naa-er-nazist/a/23638731/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/slik-skjedde-angrepene.php


136 
 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-rettssaken/breivik-har-lest-mye-

paa-wikipedia/a/10065274/  

 

Hopperstad, Morten S., Vikås, Marianne, Widerøe. Rolf J., Torgersen, Hans Henrik. 

Brenna, Jarle Grivi. Ravndal, Dennis, Andersen, Gordon og Kirknes, Magnar. «Peder 

Jensen er drapsmannens forbilde «Fjordman».» 

VG. 05. august 2011. Hentet 26. oktober 2015. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-etterforskningen/peder-jensen-er-

drapsmannens-forbilde-fjordman/a/10089389/  

 

Johannessen, Nanna, Matre, Jostein og Skevik, Erlend. «Dette er stridsspørsmålene i 

Breivik-saken.» 

VG. 15. mars 2016. Hentet 15. mars 2016. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/dette-er-

stridsspoersmaalene-i-breivik-saken/a/23635829/  

 

Krokefjord, Torgeir P., Thorenfeldt, Gunnar og Ruud, Hans-Martin Thømt. «Derfor 

ble Breivik erklært utilregnelig.»  

Dagbladet. 04. desember 2011. Hentet 27. mai 2015. 

http://www.dagbladet.no/2011/12/04/nyheter/innenriks/terror/anders_behring_breivik/paranoi

d_schizofren/19272534/ 

 

Mogen, Trym og Farooq, Khan. «Breivik får tilbud om studieplass.» 

Dagbladet. 17. juli 2015. Hentet 11. februar 2016. 

http://www.dagbladet.no/2015/07/17/nyheter/hoyere_utdanning/drap/utdanning/abb/4019810

2/  

Moland, Annemarte og Sætre, Jonas. «Psykriaterne i full splid om Breiviks 

helsetilstand.»  

NRK.no. 21. november 2011. Hentet 27. mai 2015. 

http://www.nrk.no/norge/full-psykiatristrid-om-breivik-1.7925636 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-rettssaken/breivik-har-lest-mye-paa-wikipedia/a/10065274/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-rettssaken/breivik-har-lest-mye-paa-wikipedia/a/10065274/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-etterforskningen/peder-jensen-er-drapsmannens-forbilde-fjordman/a/10089389/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-etterforskningen/peder-jensen-er-drapsmannens-forbilde-fjordman/a/10089389/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/dette-er-stridsspoersmaalene-i-breivik-saken/a/23635829/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/dette-er-stridsspoersmaalene-i-breivik-saken/a/23635829/
http://www.dagbladet.no/2011/12/04/nyheter/innenriks/terror/anders_behring_breivik/paranoid_schizofren/19272534/
http://www.dagbladet.no/2011/12/04/nyheter/innenriks/terror/anders_behring_breivik/paranoid_schizofren/19272534/
http://www.dagbladet.no/2015/07/17/nyheter/hoyere_utdanning/drap/utdanning/abb/40198102/
http://www.dagbladet.no/2015/07/17/nyheter/hoyere_utdanning/drap/utdanning/abb/40198102/
http://www.nrk.no/norge/full-psykiatristrid-om-breivik-1.7925636


137 
 

 

NTB. «Professor advarer kollegaer mot å bruke tid på Breivik.»   

Aftenposten. 02. mai 2012. Hentet 27. mai 2015. 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Professor-advarer-kolleger-mot-a-bruke-tid-

pa-Breivik-6818801.html 

 

PSTs trusselvurdering 2010  

6 februar 2010, hentet 27. mai 2015. 

http://www.pst.no/media/utgivelser/trusselvurdering-2010/ 

 

«Qui est Alain de Benoist ?» 

www.alaindebenoist.com. Ingen publiseringsdato angitt. Hentet 11. februar 2016. Norsk 

oversettelse. 

http://www.alaindebenoist.com/quid.html?lang=nor  

 

Skjærstad, Atle M. «Tulipanrevolusjonen.» 

Bergens Tidene. 26. mars 2005. Hentet 03. desember 2015. 

http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Tulipanrevolusjonen-2292601.html 

 

Sætre, Jonas og Omland, Ellen. “Politiet mener Breivik har diktet opp 

tempelridderorganisasjon».  

NRK.no. 26. mars 2012. Hentet 25. oktober 2016. 

https://www.nrk.no/norge/_-breivik-har-diktet-tempelridderne-1.8049780  

 

 

Tallaksen, Simen. «Blåser i Breiviks ideologi.»  

Klassekampen. 2 mai 2012. Hentet 27. mai 2015. 

http://www.klassekampen.no/60182/article/item/null/blaser-i-breiviks-ideologi  

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Professor-advarer-kolleger-mot-a-bruke-tid-pa-Breivik-6818801.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Professor-advarer-kolleger-mot-a-bruke-tid-pa-Breivik-6818801.html
http://www.pst.no/media/utgivelser/trusselvurdering-2010/
http://www.alaindebenoist.com/
http://www.alaindebenoist.com/quid.html?lang=nor
http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Tulipanrevolusjonen-2292601.html
https://www.nrk.no/norge/_-breivik-har-diktet-tempelridderne-1.8049780
http://www.klassekampen.no/60182/article/item/null/blaser-i-breiviks-ideologi


138 
 

Øverland, Indra. «Lappeteppet Georgia». 

NUPI Skole. 19. november 2006. Hentet 15. juli 2016. 

http://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/20082/Lappeteppet-Georgia  

 

Oppføringer i digitale oppslagsverk 

ordbok.uib.no. Intellektuelle.  

Hentet 19. oktober 2016. 

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+intellektuelle&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&

begge=+&ordbok=begge  

 

www.snl.no. 22. juli-kommisjonen. 

Sist oppdatert 31. juli 2014. Hentet 27. mai 2015. 

https://snl.no/22._juli-kommisjonen  

 

www.snl.no. Algeries nyere historie. 

Sist oppdatert 15. april 2015. Hentet 11. oktober 2016. 

https://snl.no/Algeries_nyere_historie 

 

www.snl.no. Enevelde. 

Sist oppdatert 29. juli 2014. Hentet 25. mai 2016. 

https://snl.no/enevelde  

 

www.snl.no. Eurabia. 

Sist oppdatert 26. februar 2016. Hentet 15. august 2016. 

https://snl.no/Eurabia 

 

www.snl.no. Eurasianisme. 

Sist oppdatert 04. januar 2016. Hentet 12. februar 2016. 

https://snl.no/eurasianisme  

http://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/20082/Lappeteppet-Georgia
http://www.ordbok.uib.no/
http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+intellektuelle&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge
http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+intellektuelle&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge
http://www.snl.no/
https://snl.no/22._juli-kommisjonen
http://www.snl.no/
https://snl.no/Algeries_nyere_historie
http://www.snl.no/
https://snl.no/enevelde
http://www.snl.no/
https://snl.no/Eurabia
http://www.snl.no/
https://snl.no/eurasianisme


139 
 

 

www.snl.no. Fascisme. 

Sist oppdatert 29. oktober 2015. Hentet 12. februar 2016. 

https://snl.no/fascisme 

 

www.snl.no. Fløyelsrevolusjonen. 

Sist oppdatert 22. august 2013. Hentet 15. juli 2016. 

https://snl.no/Fløyelsrevolusjonen  

 

www.snl.no. Høyreekstremisme. 

Sist oppdatert 21. mai 2014. Hentet 12. februar 2016. 

https://snl.no/høyreekstremisme 

www.snl.no. Høyreradikalisme. 

Sist oppdatert 04. juli 2013. Hentet 12. februar 2016. 

https://snl.no/høyreradikalisme 

 

www.snl.no. Islam. 

Sist oppdatert 24. juni 2016. Hentet 21. september 2016. 

https://snl.no/islam 

 

www.snl.no. Jihad. 

Sist oppdatert 07. juni 2016. Hentet 21. september 2016. 

https://snl.no/jihad 

 

www.snl.no. Det kommunistiske manifest. 

Sist oppdatert 04. januar 2012. Hentet 25. mai 2016. 

https://snl.no/Det_kommunistiske_manifest 

 

http://www.snl.no/
https://snl.no/fascisme
http://www.snl.no/
https://snl.no/Fløyelsrevolusjonen
http://www.snl.no/
https://snl.no/høyreekstremisme
http://www.snl.no/
https://snl.no/høyreradikalisme
http://www.snl.no/
https://snl.no/islam
http://www.snl.no/
https://snl.no/jihad
http://www.snl.no/
https://snl.no/Det_kommunistiske_manifest


140 
 

www.snl.no. Kritisk teori. 

Sist oppdatert 04. mars 2014. Hentet 18. november 2015. 

https://snl.no/kritisk_teori 

 

www.snl.no. Liberalisme. 

Sist oppdatert 20. januar 2016. Hentet 25. mai 2016. 

https://snl.no/liberalisme 

 

www.snl.no. Martin Heidegger. 

Sist oppdatert 02. november 2011. Hentet 27. mai 2016. 

https://snl.no/Martin_Heidegger  

www.snl.no. Nyfascisme. 

Sist oppdatert 22. mai 2014. Hentet 12. februar 2016. 

https://snl.no/nyfascisme 

 

www.snl.no. Det osmanske riket. 

Sist oppdatert 05. januar 2016. Hentet 24. oktober 2016. 

https://snl.no/Det_osmanske_riket 

 

www.snl.no. Sentrifugalregulator. 

Sist oppdatert 15. februar 2009. Hentet 25. mai 2016. 

https://snl.no/sentrifugalregulator 

 

www.snl.no. Studentopprøret. 

Sist oppdatert 12. mai 2014. Hentet 03. oktober 2016. 

https://snl.no/studentopprøret 

 

http://www.snl.no/
https://snl.no/kritisk_teori
http://www.snl.no/
https://snl.no/liberalisme
http://www.snl.no/
https://snl.no/Martin_Heidegger
http://www.snl.no/
https://snl.no/nyfascisme
http://www.snl.no/
https://snl.no/Det_osmanske_riket
http://www.snl.no/
https://snl.no/sentrifugalregulator
http://www.snl.no/
https://snl.no/studentopprøret


141 
 

www.snl.no. Tarik. 

Sist oppdatert 08. november 2011. Hentet 24. oktober 2016. 

https://snl.no/Tarik 

 

www.snl.no. Ukrainas historie etter 1991. 

Sist oppdatert 15. april 2016. Hentet 15. juli 2016. 

https://snl.no/Ukrainas_historie_etter_1991  

 

https://no.wikipedia.org. Islam. 

Sist oppdatert 17. august 2016. Hentet 21. september 2016. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Islam 

http://www.snl.no/
https://snl.no/Tarik
http://www.snl.no/
https://snl.no/Ukrainas_historie_etter_1991
https://no.wikipedia.org/
https://no.wikipedia.org/wiki/Islam

