
– J-ä-v-l-a f-a-s-c-i-s-t-j-ä-v-el!

– Jävla fascist!

– Fascist! Det är så vi vanligtvis använder ordet.

– Som ett skällsord.

– Eller ett invektiv, som er svenskalärare skulle säga.

– Vilket betyder skällsord.

– Men det finns också en annan betydelse. Fascism är 

nämligen namnet på en specifik politisk ideologi.

– Och ”ideologi” är, som ni säkert vet – det är en 

samling sammanhängande idéer och värderingar.

– Det finns alltså en samling sammanhängande idéer och 

värderingar som bär namnet: fascism.

– Och som inte är ett skällsord. Utan det är en 

politisk ideologi.

– Mitt namn är Jan Coster, och jag företräder 

Regionteater Väst. Och det här är min kollega:

– Michael Engberg, Regionteater Väst.

– Den 6 december 2014 skriver Sveriges statsminister –

– Sveriges regeringschef.

– Precis.

– Den förste bland jämlikar. Chefen för den regerande 

instansen, den högsta maktapparaten.

– Precis han. Han skriver den 6 december 2014 att det 

sitter ett fascistiskt parti i Sveriges riksdag.

Den avvikande meningen av Jens Peter Karlsson 2015-09-21 1



– Riksdagen: den lagstiftande församlingen i Sverige.

– Precis. Han skriver att i den församlingen sitter ett

fascistiskt parti. Och han menar det inte som ett 

skällsord. Han menar den specifika politiska ideologin.

Det är oerhört.

– Av egen kraft har det aldrig suttit ett fascistiskt 

parti i Sveriges riksdag.

– Det blir naturligtvis en stor nyhet. Alla skriver om 

det. Det diskuteras på teve. Man delar länkar på 

twitter.

– Alla håller inte med förstås.

– Precis. Många säger att han har fel. Att det inte 

sitter ett fascistiskt parti i riksdagen.

– Det blir en livlig debatt, som man brukar säga. Folk 

blir väldigt arga på varandra.

– Det blir dom. Eftersom dom har olika åsikter om det 

här.

– Och då menar vi inte lite olika.

– Nej, dom har helt olika åsikter. Olika på ett 

grundläggande plan.

– Dom kan inte komma överens – förmodligen aldrig.

– Men bortom alla åsikter finns det fakta. Det finns 

faktiskt det. Obestridliga fakta. Alltså fakta som inte

går att strida mot.
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– Eftersom det är lönlöst.

– Eftersom det är sanna observationer.

– Det kallar vi objektiv kunskap. För det finns – 

objektiv kunskap.

– Allting är inte bara åsikter.

– Det finns fakta.

– Vi är här i dag för att berätta för er varför 

Sveriges statsminister, den 6 december 2014 – varför 

han skrev att det sitter ett fascistiskt parti i 

riksdagen.

– Statsministern är socialdemokrat.

– Och partiet han kallar fascistiskt, det är 

Sverigedemokraterna.

– Varför kallar han dom fascister? Det ska vi berätta.

– Och som alla berättelser har den en början. Söndagen 

den 23 mars 1919.

– Och som dom flesta bra berättelser så börjar den i 

Italien.

– I Milano.

– I norra Italien.

– Söndagen den 23 mars 1919.

– Fast egentligen har den en början innan början. Det 

har allt.

– Ja, till och med ni. Innan ni föddes.
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– Det kanske tog sin början som ett samlag – som i mitt

fall. Mina föräldrar hade oskyddat sex, sisådär en nio 

månader innan jag föddes.

– Och man kan gå ännu längre tillbaka. Ni kanske 

började som en idé. En tanke som mamma fick – att hon 

ville ha barn.

– Men ert liv – det började senare. Mitt liv fanns ju 

inte den där gången mina föräldrar hade oskyddat sex.

– Precis som att fascismen inte fanns innan den där 

söndagen, den 23 mars 1919.

– Men det fanns en början, innan början.

– Och den börjar med den franska revolutionen.

– Som så många andra bra berättelser.

– När det franska folket gjorde revolt mot adelns 

privilegier, och kungens tyranni.

– Vilket var anmärkningsvärt. Eftersom innan den 

franska revolutionen fanns det inget franskt folk.

– Frankrike fanns.

– Men inte det franska folket.

– Ingen hade nämligen tänkt så tidigare. Att en nation 

hade ett folk.

– Människor identifierade sig inte som fransmän – eller

som svenskar för den delen.

– På den här tiden var man bohuslänning. Inte svensk.
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– Man var bara den svenske monarkens undersåte.

– Men den franska revolutionen förvandlade undersåtarna

till medborgare i en nationalstat.

– Normanden blev fransman.

– Och bohuslänningen – så småningom svensk.

– Individen – den enskilda människan –

– Till exempel jag.

– Till exempel Janne här – han identifierar sig med 

nationalstaten Sverige. Och efter ett tag börjar han 

till och med känna ett band till sin nationalstat.

– Och känner man ett jättestarkt band till sin 

nationalstat – ja, då kallar vi den personen 

nationalist.

– Nationalism: när man sätter gemenskapen inom den egna

nationen främst. En omöjlighet innan den franska 

revolutionen.

– Omöjligt eftersom ingen hade tänkt så förut. Att man 

kunde sätta relationen med nationen, framför relationen

med släkten eller kyrkan eller den härskande 

adelsfamiljen. Att gemenskapen inom nationen skulle 

kunna vara viktigare än andra gemenskaper, det var en 

omöjlig tanke.

– Innan den franska revolutionen.
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– Men efter – så växte den här tanken i popularitet. 

Under 1800-talet, och vidare in i 1900-talet.

– Vid fascismens födelse –

– Söndagen den 23 mars 1919.

– Då var det här en väldigt populär tanke. Det var 

väldigt många som tänkte så. För den moderna 

nationalstaten som växte fram efter den franska 

revolutionen blev det plötsligt väldigt viktigt med 

gränser. Vem som var innanför – och vem som var 

utanför.

– Naturligtvis fanns det gränser även på medeltiden. 

Men dom var aldrig lika skarpa som dagens gränser.

– På medeltiden drogs ofta gränser vid naturliga objekt

som floder och bergskedjor. Och om man bodde vid floden

var det helt självklart att man rodde över till 

grannbyn på andra sidan floden, för byta sin havre mot 

korn, eller vad man nu gjorde på medeltiden.

– Att rita ett rakt streck på en karta, och sedan 

förvänta sig att alla respekterar den gränsen – bara en

modern nationalstat skulle komma på tanken.

– På ena sidan har vi nu dom som är innanför, och på 

andra sidan: dom som är utanför.

– Dom andra.

– Dom andra.
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– Och här föds den moderna rasismen.

– Det har alltid funnits människor som hatar 

utlänningar, den är ingen ny omständighet.

– Men den moderna rasismen särskiljer sig från det 

urgamla främlingshatet.

– Om en turk dök upp i Bohuslän, då var det självklart 

så att turken var mindre värd än bohuslänningen.

– Men det var lika självklart att om bohuslänningen 

reste till Konstantinopel –

– Dagens Istanbul.

– Precis. I Konstantinopel var det självklart att 

bohuslänningen var mindre värd än turken.

– Men för den moderna rasismen är det inte alls lika 

självklart.

– Nej, i dag kan en rasist resa till Istanbul, eller 

var som helst i världen, och fortfarande vara mer värd 

än alla andra människor hen möter.

– Det har naturligtvis funnits kaxiga länder med kaxigt

folk i alla tider.

– Men att den här idén får allmän spridning – idén att 

det finns en fastlagd rangordning mellan länder och 

folk, att vissa alltid är värda mer, oberoende av tid 

och plats – det, det är ett modernt påfund.

– Den moderna rasismen.
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– Som växer fram efter den franska revolutionen.

– Och som så småningom blir väldigt, väldigt populär.

– Nu kan det låta som om vi skyller allting på den 

franska revolutionen. Att vi påstår att allting har 

sitt ursprung i den här enskilda händelsen.

– Det påstår vi naturligtvis inte.

– Den franska revolutionen är bara ett yttre tecken på 

dom enorma förändringarna som sker under den här tiden.

Förändringar i hur människor lever.

– Och hur människor tänker.

– Franska revolutionen är dessutom inte den enda 

omvälvande händelsen som sker under den här tiden.

– Innan den franska har vi den amerikanska 

revolutionen.

– Och efter: den haitiska – och den första svarta 

republiken.

– Det hade kokat länge under ytan.

– Nya idéer. Nya tankar. Ny vetenskap. Ny ekonomi. Nya 

levnadsförhållanden.

– Och till slut kokade det över.

– För dom som deltog i den franska revolutionen var det

omöjligt att överblicka konsekvenserna.

– Dom kämpade för reella politiska mål i sin samtid. 

Dom ville störta monarkin, och grunda en republik.
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– Men för oss, som kan se tillbaka.

– För oss är det tydligt.

– Att den franska revolutionen inleder en ny tidsålder.

– Den moderna tidsåldern.

– Revolutionerna var inspirerade av en ny ideologi.

– Liberalismen.

– Liberalismen.

– Liberalismens grund är individens frihet.

– Frihet för den enskilda människan.

– Fri från monarken. Fri från kyrkan.

– Frihet.

– Och likhet inför lagen.

– Men inte nödvändigtvis demokrati.

– Det blev inte klart förrän det varit väldigt mycket 

bråk om den saken.

– Liberalismens första och största motståndare efter 

den franska revolutionen var konservatismen.

– Som vill konservera.

– Inte riktigt. Men konservatismen vill förändra så 

lite så möjligt i taget. Bara det nödvändiga. Eftersom 

en konservativ alltid föredrar stabilitet och trygghet,

framför förändringar.

– Konservatismen står för stabilitet och trygghet.
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– Liberalismen hade därmed en stor fördel över sin 

motståndare. Den accepterade förändringar som något 

normalt.

– Så tänkte man inte innan den franska revolutionen. Då

såg man förändringar som något onormalt.

– Monarken skulle vara monark, adeln skulle vara adlig,

prästerna präster och bönderna bönder – och så skulle 

det alltid vara. Ända tills den sista dagen.

– Men det stämde inte så bra överens med en ny 

uppfinning, som blev allt viktigare under 1700-talet 

och 1800-talet.

– Kapitalismen.

– Som inte är en ideologi.

– Utan en uppfinning, som fick stort genomslag.

– Så stort genomslag att det till slut bildade ett 

ekonomiskt system.

– Uppfinningen går att förklara ganska snabbt. Från 

början hade vi ett system av byteshandel. Som till 

exempel den där bonden på medeltiden. Hen som rodde 

över floden för att byta sin havre mot korn. Och det 

går ju bra att byta sitt havre mot korn, om man hittar 

någon som har korn, och som vill ha havre. Enkelt och 

lätt. Uppställt ser det ut så här:
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– (Skriver på en whiteboard: VARA → VARA) Vi byter en 

vara – mot en annan vara.

– Men om den där som har korn inte vill ha havre, utan 

istället vill ha fårull – ja, då är det inte så enkelt 

med byteshandel. Då måste man hitta en tredje part som 

har fårull, och vill ha havre. Byteshandel kan bli 

omständligt, med många parter inblandade. Därför 

skapade man pengar, för att förenkla handeln.

– (Skriver på en whiteboard: VARA → PENGAR → VARA) Vi 

byter en vara mot pengar – som vi sen byter mot en 

annan vara.

– Det här är inte kapitalism, utan det här är en mycket

tidigare uppfinning. Det här är det vi kallar 

marknaden.

– Marknadsekonomi.

– Precis. Kapitalism, den nya uppfinningen – ja, den 

ser ut så här:

– (Skriver på en whiteboard: PENGAR → VARA → PENGAR) Vi

byter pengar mot en vara – som vi sen byter mot ännu 

mera pengar.

– Uppställt så här ser det inte riktigt klokt ut – 

kapitalism. Att det överhuvudtaget fungerar.
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– Det kan se ännu tokigare ut. I en avancerad 

kapitalistisk ekonomi kan man till och med göra så här:

(Skriver på en whiteboard: PENGAR → PENGAR)

– Byta pengar mot ännu mera pengar.

– Det är inte underligt att det här blev en väldigt 

populär uppfinning bland dom som redan hade pengar. Nu 

kunde dom på ett enkelt sätt byta till sig ännu mera 

pengar.

– Men för att det här överhuvudtaget ska fungera, då 

krävs förändringar. Att samhället rör på sig. Att 

priser går upp och ner, att tillgång och efterfrågan 

växlar.

– Och framförallt att ekonomin växer.

– Därför har liberalismen en stor fördel gentemot 

konservatismen. Liberalismen accepterar att 

förändringar i samhället är normalt.

– Det uppskattar kapitalisten.

– Det såg länge ut som om 1800-talet skulle bli en 

dragkamp mellan dom här två ideologierna.

– Liberalism och konservatism.

– Där medelklassen, som var liberaler – dom krävde 

förändringar.

– Och överklassen, den gamla eliten – dom ville ha 

stabilitet och trygghet.
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– Men underklassen, dom utan både pengar och mark – dom

hamnade utanför.

– Vad hände med alla dessa löften om frihet?

– Underklassen hade inte blivit mer fri efter den 

franska revolutionen.

– En ny ideologi kliver fram.

– Socialismen.

– Som inte bara kräver likhet inför lagen. Utan också 

att resurserna i samhället ska fördelas lika bland 

medborgarna.

– Dom kräver jämlikhet. Inte bara på pappret. Utan 

konkret – på arbetet, och vid middagsbordet.

– Nya revolutioner skakar Frankrike – och andra länder 

i Europa.

– Liberala och konservativa är plötsligt överens.

– Den nya ideologin upplevs som ett hot både av 

överklassen och medelklassen.

– Författaren som har skrivit den här texten –

– Det vi säger.

– Precis. Han kommer från en socialistisk bakgrund.

– Vilket betyder att dom observationer vi gör utgår 

från ett socialistisk perspektiv.

– Det betyder dock inte att det är osanna 

observationer. Fakta är fortfarande fakta.
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– Fakta som ni kan dra era egna slutsatser av.

– Men det är viktigt att ni vet vem avsändaren är. Det 

är omöjligt för er att göra en objektiv bedömning av 

det vi säger.

– Om ni inte vet vem det är som säger det.

– Det är därför så mycket reklam och politisk 

propaganda numera försöker dölja sin avsändare.

– För att det ska vara svårare för er att bedöma 

huruvida det är trovärdiga fakta eller ej.

– Men åter till 1800-talet. Tre ideologier som kämpar 

om makten i Europa.

– En ideologi får sällan övertaget.

– När en ideologi får övertaget, går dom två andra 

samman.

– Två mot en präglar den europeiska politiken.

– Ofta är det just liberalismen och konservatismen som 

går samman.

– Eftersom dom har större resurser – mer pengar.

– Att vara tillsammans så mycket förändrar dom.

– Dom konservativa blir mer liberala.

– Och dom liberala mer konservativa.

– Dom två forna ärkefienderna blir allt mer lika 

varandra.

– När vi nu kliver in i 1900-talet.
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– Samtidigt växer nationalismen bland medborgarna.

– Nationalstaten är fortfarande tämligen ny. Men den 

har snabbt blivit populär.

– Många av medborgarna har skapat starka band till sin 

nationalstat.

– Det talas nu om nationell stolthet.

– Stoltheten är också kopplad till att många europeiska

länder har kolonier i andra världsdelar.

– Dom ockuperar land i Afrika, Asien och Amerika.

– Dom tar land i andra världsdelar – och säger: det här

är vårt nu.

– Hur försvarar dom det?

– Dom säger att landet är herrelöst. Att det är ett 

ingenmansland. Trots att landet är fullt av människor.

– Men det är inte människor som du och jag, säger dom. 

Det är vildar.

– Lägre stående varelser, rent biologiskt sett.

– Och naturligtvis värda mindre, än du och jag.

– Eftersom vi är högre stående varelser, rent 

biologiskt sett.

– Den moderna rasismen.

– Som får stöd av ny vetenskap.

– Vetenskap som vi nu vet är felaktig.

– Det här är Europa, på början av 1900-talet.

Den avvikande meningen av Jens Peter Karlsson 2015-09-21 15



– Framsteg och tillväxt.

– Men också växande nationalism – och folkmord i andra 

världsdelar.

– Det fick konsekvenser.

– Relationerna mellan länderna i Europa blev sämre. Mer

ansträngda.

– Det blev ganska dålig stämning.

– Nu låter det som om vi inte tar det som hände på 

allvar, när vi säger att det var dålig stämning. Men 

det är inte alls så. Det är nämligen väldigt viktigt 

att veta att det var dålig stämning i Europa vid den 

här tiden.

– Annars skulle det inte fått så ohyggliga 

konsekvenser.

– Det utbryter ett krig.

– Det största kriget mänskligheten har skådat. Ett krig

så stort att det till slut kallas ett världskrig.

– Det är ett europeiskt krig.

– Men eftersom det involverar så många europeiska 

länder – och dom här länderna har kolonier i andra 

världsdelar, dit kriget så småningom når.

– Därför kallas det ett världskrig.

– Europa har sett många krig.

– Men inget med så många soldater.
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– Och framförallt, inget krig med så många kanoner.

– Det är ett modernt krig.

– Även om inte alla förstår det när det bryter ut 1914.

– 1914 finns det fortfarande kavalleri som rider i 

strid med bröstplåt och fjäderprydda hjälmar.

– Men dom möter soldater i skyttegravar, med 

maskingevär.

– Och alla dessa kanoner.

– Det är så dom flesta dör i strid.

– Kanoner och haubitsar, som regnar granater över 

soldaterna i skyttegravarna.

– Längsmed några delar av fronten ligger dom döda i 

lager, det ena lagret ovanpå det andra.

– Många blev naturligtvis djupt förskräckta över 

våldet, och alla dom döda och försvunna.

– Striderna vid fronten påverkade hela samhället. Det 

blev oroligt, framförallt i Europas stora städer. Många

var arga på sina ledare.

– Soldaterna dog i tusental vissa dagar vid fronten. 

Medan militärledningen befann sig på säkert avstånd 

från striderna.

– Det kokade av ilska bland den nya arbetarklassen.
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– Arbetare i den allt viktigare industrin: gjutare och 

väverskor. Men också bland sjömän som fann sig 

inspärrade under däck utan tillräckligt med mat, medan 

officerarna åt sig mätta varje kväll.

– Revolutionen var nära i många länder.

– I Ryssland var den ett faktum 1917.

– När det ryska folket avsatte sin monark.

– Vilket ledde till en statskupp, där kommunisterna tog

makten över Ryssland.

– Det som sedan kom att kallas Sovjet.

– 1918 blir det äntligen fred.

– Inte i Ryssland. Där rasar kriget fortfarande.

– Men i resten av Europa – äntligen fred.

– Inte alla var glada över det. Inte dom som stred på 

den förlorande sidan: Tyskland, Österrike, Ungern.

– Men märkligt nog var det också många medborgare i 

länder som kallade sig segrare, som inte heller var 

glada. Dom tyckte inte att segern var tillräckligt 

stor.

– Därmed är vi framme vid söndagen den 23 mars 1919.

– Fascismens födelse.

– En grupp människor samlas i en lokal och grundar en 

politisk organisation. Vi är som sagt i Milano.

– I norra Italien.
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– Och Italien kallar sig segrare i kriget. Men 

människorna i möteslokalen är överens om att segern 

inte var tillräcklig. Dom vill ha mer krig – och en 

större seger för sitt Italien.

– Det är en ganska blandad skara människor i lokalen 

den söndagen. Men alla är dom extrema nationalister.

– Dom första fascisterna.

– Och bland dom finner vi Benito Mussolini.

– Han som en dag ska bli diktator i Italien.

– En annan sak dom i möteslokalen hade gemensamt var 

att nästan alla var unga.

– Och alla hatade kommunismen.

– Dom menade att kommunismen var det enskilt största 

hotet mot Italien.

– Kommunismen vid den här tiden hade nämligen 

internationella ambitioner.

– ”Arbetare i alla länder, förenen eder!”

– Precis. Klasskampen var långt viktigare än 

nationalstatens gränser. Alla arbetare, i alla länder 

skulle förenas av kommunismen.

– Det uppskattade inte en nationalist. Speciellt inte 

en extrem nationalist.
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– Söndagen den 23 mars 1919 samlades alltså en blandad 

grupp människor i Milano. Nästan alla är unga. Dom är 

extrema nationalister, som sätter gemenskapen inom 

nationen över alla andra gemenskaper en människa kan 

tillhöra.

– Dom vill härda den italienska mannen, med militär 

disciplin – göra honom manlig igen.

– Och dom vill rädda Italien undan kommunismen.

– Det var människor som var djupt påverkade av första 

världskriget och den ryska revolutionen. Dom var både 

fascinerade och fullkomligt livrädda för alla dessa 

omstörtande händelser omkring dom.

– Det här är en tid sprängfylld av nya tankar. Precis 

som vid den franska revolutionen hundra-någonting år 

tidigare. 

– Som sagt, i Ryssland har dom revolutionära 

kommunisterna tagit makten.

– Fascisterna ser dom som sin allra största fiende. Och

det finns naturligtvis kommunister i Italien också.

– Men framförallt finns det socialister. Och efter 

kriget är dom är väldigt framgångsrika i Italien.

– Kommunister och socialister är inte samma sak. Dom är

besläktade, men inte samma. Men den skillnaden bryr sig

inte fascisterna om. Dom ser en fiende.
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– Som ska bekämpas – till varje pris.

– Hatet mot kommunismen förenas med ett annat mycket 

äldre hat: judehatet. Ett hat som har en tusenårig 

historia i Europa.

– Kommunismen sågs som judisk. Inte bara fascisterna 

såg det så, utan många medborgare såg det som en judisk

konspiration.

– Det var det naturligtvis inte. Det var kommunismens 

internationella ambitioner som skrämde människor. Och 

det faktum att flera ledande kommunister var judar 

räckte för att judehatet skulle blomma ut i samhället.

– Fascisterna såg fiender mot nationen, både utanför 

gränserna – och innanför.

– Inre fiender. Som dom bekämpar till varje pris.

– Många fascister var veteraner från kriget. Och dom 

hade lärt sig att slåss. Och den kunskapen använde dom.

– Mot socialisterna i Italien. Som var oförberedda på 

en väpnad konflikt.

– Il Biennio nero: så kallas det i Italien. Dom två 

svarta åren.

– Efter dom svarta skjortorna som fascisterna bar.

– Fascisterna känner sig nu så självsäkra att dom vågar

utmana makten i huvudstaden.

– Dom marscherar mot Rom.
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– Politikerna i Rom står nu inför faktumet att en 

fascistisk armé är på väg mot deras stad. Dom går till 

kungen för att be honom om tillstånd att försvara Rom.

– Kungen säger nej.

– Och fascisterna tar makten i Italien.

– Allt har gått häpnadsväckande fort.

– Söndagen den 23 mars 1919 var dom ett hundratal.

– Tre år senare innehar dom regeringsmakten.

– Till och med deras ledare, Benito Mussolini – han är 

överraskad av dom enorma framgångarna.

– Hela Europa är överraskat. Nationalister från andra 

länder blir inspirerade av den nya italienska 

ideologin. Fascistiska rörelser dyker snart upp 

överallt i Europa. Vissa är direkta kopior av det 

italienska fascistpartiet.

– Andra är till det yttre ganska olika.

– Eftersom fascismen är en extremt nationalistisk 

rörelse så ser den olika ut, beroende på vilket land vi

befinner oss i.

– Nationalister vill ju gärna betona nationella 

särdrag. Alltså det dom ser som specifikt italienskt 

eller franskt – eller svenskt för den delen.

– I vissa europeiska länder har fascismen få 

framgångar.
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– Men i andra, desto större.

– I ett land kommer fascismen att fira ännu större 

framgångar än i Italien.

– I Tyskland. Men där är vi inte än. Vi är fortfarande 

på 1920-talet.

– 1919 var det en brokig skara människor – och då var 

det inte självklart vad fascismen skulle bli.

– Men det går att se nu, på 20-talet. Vad ideologin 

egentligen innehåller. Vad det är för tankar som binder

samma dom fascistiska rörelserna i Europa.

– Fascismen vill väcka nationens folk – och på så sätt 

rädda nationen undan dom inre och yttre fienderna.

– Och när fienden slutligen har besegrats, då ska 

nationen återuppstå i all sin forna prakt.

– En nation, och ett folk – att vara stolt över.

– Det är fascism.

– I Tyskland kallar dom sig nazister. Nazismen är den 

tyska varianten av fascism.

– Den bygger på samma tanke. Det är samma ideologi: 

fascism.

– Deras ledare, Adolf Hitler – han var inspirerad av 

Benito Mussolinis framgångar i Italien.
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– Hitler och hans nazistparti försökte ta makten genom 

en statskupp. Men på 1920-talet hade dom väldigt litet 

stöd bland dom tyska medborgarna.

– Statskuppen misslyckades. Och Hitler dömdes till 

fängelse.

– Under 20-talet fick dom endast ett par procent av 

rösterna i riksdagsvalen. Långt under dom fyra procent 

som till exempel krävs för att komma in i Sveriges 

riksdag.

– Det krävdes en enorm ekonomisk kris i Tyskland för 

att dom skulle bli populära.

– Den stora depressionen på 30-talet, den största 

ekonomiska krisen under hela 1900-talet.

– Det dröjde till 2007 innan vi fick se en kris som ens

kunde jämföras med den stora depressionen. 

Konsekvenserna av krisen 2007 – ja, dom lever vi med än

i dag.

– Hitler var starkt kritisk mot det här: (Pekar på 

PENGAR → PENGAR.)

– Byta pengar mot mer pengar.

– Han såg det som en internationell judisk 

konspiration.
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– Det var det naturligtvis inte. Men eftersom att byta 

pengar mot mer pengar var en starkt bidragande orsak 

till den ekonomiska krisen, så blev nazistpartiet allt 

populärare i Tyskland.

– Adolf Hitler och hans parti var fullkomligt besatta 

av judiska konspirationer. Den internationella 

finansvärlden var en judisk konspiration. Det ryska 

kommunistpartiet var en judisk konspiration.

– Dom yttre fienderna.

– Innanför Tysklands gränser finns det socialister.

– Dom konspirerar säkert med dom ryska kommunisterna.

– Och värst av allt, det finns judar i Tyskland också.

– Inte många. Men dom är här, mitt bland oss. Dom gör 

barn, dom blir fler. Dom hotar det tyska folket.

– Den inre fienden.

– Juden är en lägre stående varelse. Ni känner så klart

igen det – den moderna rasismen.

– Rasismen vill att dom andra ska bort. Allting skulle 

vara så mycket bättre om dom inte var här. Om dom bara 

försvann.

– Man skulle kunna tvinga dom att flytta. Skicka i väg 

dom någon annanstans.

– Det ville nazisterna – driva judarna österut, ut ur 

Europa.
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– Men deras krig mot dom ryska kommunisterna i Sovjet 

går inte som dom hade tänkt. Dom sovjetiska soldaterna 

hindrar framryckningen österut – dom tvingar tyskarna 

att dra sig tillbaka.

– Var ska nazisterna skicka dom europeiska judarna?

– Ingenstans, skulle vara mitt svar.

– Men för nazisterna fanns det bara ett logiskt svar.

– Allting skulle vara bättre om dom inte var här. Men 

vi har ingenstans att skicka dom.

– Vi skickar dom till gaskammaren.

– I Treblinka till exempel.

– Ett av nazisternas dödsläger.

– Gaskamrarna i Treblinka mätte åtta gånger fyra meter.

Det var rum som var jämförbara med det här – som vi 

sitter i. Något mindre till och med.

– Treblinka var verksamt i 15 månader.

– Och under den tiden – dog 900 000 människor i 

gaskamrarna. 900 000 på den här lilla ytan.

– Ingen vet exakt hur många som mördades. Siffrorna för

Treblinka varierar mellan 700 000 och 1,2 miljoner 

människor.

– Nästan alla dog i gaskamrarna. Rum fullt jämförbara 

med det här i storlek. Alla dom döda, på den lilla 

ytan.
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– Mördandet pågick i industriell skala. Även i läger 

som Chełmno, Bełżec, Sobibór, Majdanek.

– Och Auschwitz-Birkenau.

– Det är ett brott så ofantligt att man var tvungen att

stifta nya lagar för att straffa dom skyldiga. Ingen 

hade tänkt att någon kunde begå så många mord.

– Dom skyldiga var dom tyska fascisterna.

– Men dom var inte ensamma. Ester, letter, litauer 

deltog. Finländare, ungrare, ukrainare. Fransmän och 

italienare. Medborgare i länder från hela Europa deltog

i förintelsen av det judiska folket.

– Förintelsen – det är det vi kallar det i dag.

– Efter Förintelsen blev det nästan omöjligt att kalla 

sig fascist. Ingen ville bli förknippad med det 

ofattbara brottet.

– Det kan tyckas helt ofattbart. Omöjligt att förstå.

– Men det är det inte. Det vet ni nu.

– Att fascismen bekämpar nationens inre fiender. Och 

finns det inget annat sätt att bekämpa dom – ja, då är 

det logiskt.

– Att mörda dom.

– Det är den ideologin som statsministern menar när han

skriver den 6 december 2014, att det sitter ett 

fascistiskt parti i Sveriges riksdag.
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– Kan det verkligen stämma? Att Sverigedemokraterna är 

fascister?

– I dag vill knappt någon kalla sig fascist. För dom 

flesta är det helt uppenbart att det måste vara 

någonting grundläggande fel med en ideologi, när det 

kan vara logiskt att förinta ett helt folk.

– Men faktum är att det nu finns muslimer i Sverige.

– Det finns det. Och dom gör barn. Dom blir fler.

– Den inre fienden.

– I sitt principprogram skriver Sverigedemokraterna att

muslimerna har ”den religiösa åskådning som visat sig 

ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska 

och västerländska kulturen”.

– Deras ”inflytande på det svenska samhället bör därför

i största möjliga utsträckning motverkas och 

invandringen från muslimska länder med starka inslag av

fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad”.

– Det finns inget annat parti i Sveriges riksdag som på

detta sätt pekar ut en fiende i sitt principprogram.

– Den inre fienden.

– Betyder det att statsministern hade rätt när han 

skrev den 6 december 2014 att Sverigedemokraterna är 

ett fascistiskt parti?
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– Ni vet nu vad fascism är. Och det är inte Förintelsen

nödvändigtvis. Folkmord är inte nödvändigt. Det är ett 

logiskt slutresultat av den fascistiska ideologin, men 

inte en nödvändighet.

– Fascismen är inte heller en fürher. En Adolf Hitler 

är inte nödvändig för att det ska vara fascism.

– Fascismen vill väcka nationens folk – och på så sätt 

rädda nationen undan dess fiender.

– Och när fienden slutligen har besegrats, då ska 

nationen återuppstå i all sin forna prakt. Det är 

fascism.

– Ja, Sverigedemokraterna vill att vår nation ska 

återuppstå till sin forna prakt. När väl muslimerna har

assimilerats – eller skickats härifrån.

– Det tyder på en fascistisk ideologi.

– Men vill dom verkligen väcka nationens folk?

– Vill dom att alla ska delta, som ett folk – i det här

stora projektet att rädda nationen.

– Nej. Det vill dom inte.

– Nej, dom vill sköta det själva. Vi andra ska gå till 

jobbet eller skolan precis som vanligt, och allt ska 

vara tryggt och stabilt – inga folkliga uppror, eller 

nåt sånt kaotiskt.
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– Det är dom valda representanterna för 

Sverigedemokraterna som ska sköta räddandet av 

nationen. Tryggt och stabilt.

– Det är konservatismen, vår gamla vän från 18- och 

1900-talet som dyker upp igen.

– Sverigedemokraterna är alltså en hybrid.

– Ni vet en sådan som både har bensin– och elmotor 

under huven.

– Sverigedemokraterna är en hybrid av fascism och 

konservatism.

– Partiet är både och, samtidigt. Fascister och 

konservativa.

– Själva undviker dom ordet fascism. Eftersom det är 

kopplat till tankar om Adolf Hitler. Själva kallar dom 

sig nationalister och socialkonservativa.

– Men det spelar faktiskt ingen roll vad dom kallar sig

själva. Det är genom att analysera vad dom vill uppnå 

som vi får syn på deras ideologi.

– Deras idéer och värderingar.

– Och dom består av två ideologier: fascism och 

konservatism.

– Sveriges statsminister har sålunda delvis rätt när 

han skriver att det sitter ett fascistiskt parti i 

riksdagen.
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– Men kan ett parti innehålla två ideologier? undrar ni

kanske.

– Ja, det kan det uppenbarligen.

– Men det är inte helt enkelt. Den konservativa vill ju

förändra så lite så möjligt i taget. Inga stora 

omvälvningar i samhället, tack. Medan en fascist vill 

göra stora förändringar. Som till exempel att utvisa 

alla muslimer.

– Ju längre partiet sitter i riksdagen desto större är 

sannolikheten att dom två ideologierna hamnar i 

konflikt.

– Och att en av dom kommer att vinna striden.

– Vem vinnaren blir vet vi inte. Det är för många 

okända variabler som påverkar resultatet.

– Vi kan bara spekulera om det. Men vad vi däremot vet,

det är att fascismen är fel.

– Fascism är fel.

– Och då menar vi ”fel” som på ett svenskaprov. Om man 

skriver ”imperfekt” när svaret är ”invektiv”.

– En stor röd bock-fel.

– Fascismen är fel svar på problemen i samhället.

– Det vet vi.

Den avvikande meningen av Jens Peter Karlsson 2015-09-21 31



– För att en politisk ideologi ska fungera måste den 

utgå från dom faktiska omständigheterna som vi 

människor lever med. Ideologin måste ta hänsyn till det

som finns och som vi inte kan förändra.

– Det som är evigt och oföränderligt.

– Tanken måste utgå från att vi allihop är fysiska 

kroppar. Att människan är en kropp – med kroppsliga 

behov som måste tillgodoses.

– Vi måste ha näring och värme.

– Vi måste ha närhet också – om inte annat som 

spädbarn. Vi klarar oss inte utan det. Vi är vår kropp.

– Det är evigt och oföränderligt. Åtminstone fram tills

dess att vi kan ladda upp vårt medvetande till en 

cloud-tjänst. Och det lär dröja ett tag.

– En faktisk omständighet är också att vi fullkomligt 

beroende av biosfären: det tunna skiktet av liv som 

omger vår planet.

– Biosfären ger oss mat, vatten och syre. Och den 

skyddar oss från rymdens dödliga strålning. Den är 

nödvändig för vår överlevnad.

– Vår kropp klarar sig inte utan den.

– Det är evigt och oföränderligt. Åtminstone fram tills

dess att vi kan kolonisera andra planeter. Och det lär 

dröja ett tag.
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– En ideologi måste utgå från kroppens behov och 

biosfärens ändlighet. Tanken, den första – den måste 

börja där.

– Men fascismens första tanke är nationen. Till och med

innan dess folk. Fascismen kan till och med offra 

folket för att rädda nationen.

– Nationen är det viktigaste. En administrativ yta 

avgränsad med godtyckliga streck på en karta. Hur fan 

kan man tänka så fel.

– Så grundläggande fel.
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