
EKSTREMISTISKE STRØMNINGER FRA 

NAZISMEN TIL ”GATES OF VIENNA” 



FRA DEBATT PÅ HEGNAR ONLINE JULI 2010: 

 

- Jens Stoltenberg er en mye større landssviker enn Quisling. 

- Han kan ikke være landssviker, fordi han ikke er norsk, men jøde. 

- Der kom jødehateren og ødela enda en tråd. Som vanlig er klage 

sendt til admin. 

 ------- 

- Utøyet på Utøya er opplært til å hylle landssvik.  

      

     Hentet fra Øyvind Strømmen: Det mørke nettet 

Side 2 

”Ekkokammer” 



HVA ER EKSTREMISME? 

 I flg. Regjeringens handlingsplan 2010: 

Aksept for bruk av vold for å nå politiske mål.  
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VANLIG 

 Med ekstremisme mener jeg: 

 En form for politikk som er intolerant overfor andre grupper enn den man selv 

oppfatter seg som en del av, og som mener at samfunnet er eller er i ferd med å 

bli ødelagt av én, flere eller alle disse gruppene. Den eksistensielle faren man 

anser å stå overfor nødvendiggjør gjennomgripende og varig endring av 

samfunnet (”endelig løsning”), og legitimerer bruk av voldelige midler og fjerning 

av visse mennesker basert på forestilling om gruppetilhørighet.   

EKSTREMISTISK 
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Høyreekstremisme i USA 
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Fascister på fremmarsj i Ungarn 

 



ENGLISH DEFENCE LEAGUE 

 



 



1389 

 



Det ottomanske imperiet 
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”Gates of Vienna” 

 



Eurabia-konspirasjonen 

• avtale mellom europeiske og arabiske ledere 

om å favorisere mislimske immigranter og 

fremme multikulturalisme med gode vekstvilkår 

for islam. 

 

• Europeiske ledere trues i hemmelighet med 

oljeboikott og terroraksjoner.  

 

• Ingenting av avtalen er nedtegnet fordi det ville 

være for risikabelt.  

 

• Alle muslimer anses som del av planen. 

 

 



 We need to make shure that 

those who have championed the 

toxic ideas of multiculturalism and 

mass immigration of alien tribes 

disappear with it. 

 The EU is an organized crime against 

humanity.  

   

 Islam and those who practice it must be 

totally and permanently removed from all 

Western Nations. 

 

 We will stop paying taxes and take the 

appropriate measures to protect our own 

security and ensure our national survival. 

 

 Ideer er viktige, men kulturen følger 

primært gener. 

 

  



 



Jihadisme eller Militant Salafisme 

• Muslimske land styres av forrædere støttet av vesten. Islams landområder er 

således under okkupasjon. 

• Alle muslimer utgjør én felles nasjon (ummah). Dagens grenser er kunstige. 

• Det må opprettes en islamsk stat. (kalifatet) 

• Mennesker har ingen lovgivende makt. Demokrati er forbudt. (haram)  

• Naturrikdommer i islams landområder skal tilfalle alle muslimer. Den 

islamske staten skal fordele. 

• Jihad er krig mot alle som motsetter seg det islamske kall.  

 



 Vi skjønte ikke selv i hvilken grad det vi arbeidet for var et totalitært 

regime, og dessuten hadde vi aldri innerst inne hatt noe imot 

Holocaust. 

 […] 

 Vi var sikre på at en jødisk-homofil sammensvergelse var på gang for 

å underminere arbeidet vårt. 
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Srebrenica 1995  

http://www.youtube.com/watch?v=edFQTZpf8yM 

http://www.youtube.com/watch?v=edFQTZpf8yM


 



”KULTURMARXISME” 

• Toleranse 

• Diversitet 

• Sensitivitet 
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