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FEIL: – Partiene på 
venstresida har 
gjort en stor feil 
ved å ikke kon-
frontere fremmed-
frykten som vokser 
fram i Europa, sier 
den østerrikske 
retorikkprofesso-
ren Ruth Wodak.

EKSTREMISME
Av Line Madsen Simenstad (tekst) 
og Christopher Olssøn (foto)

Professor Ruth Wodak nekter 
å godta at Anders Behring 
Breivik er sinnssyk.

– På samme måte sier gjer-
ne folk at Hitler var sinnssyk. 
Han var ikke det. Han var et 
dårlig menneske, sier Wodak.

Hun er en av Europas frem-
ste eksperter på høyrepopu-
listisk retorikk. Hun har lest 
deler av Breiviks såkalte ma-
nifest, og har ingen problemer 
med å se hvor han har hentet 
inspirasjon til å utføre ter-
roraksjonen 22. juli.

– Han har helt klart vært i 
kontakt med eller lest materi-
alet til de høyrepopulistiske 
partiene i Sentral-Europa, sier 
Wodak, og nevner partiet til 
Geert Wilders i Nederland og 
Frihetspartiet i Østerrike. 

– Dette er en hel tidsånd, 
som Breivik er inspirert av. 

Kjekk og veltrent
Det ulmer i høyreradikale 
rekker i Europa. I går ble det 
kjent at English Defence Le-
auge planlegger en stor de-
monstrasjon i Danmark i 
mars, som skal samle antiisla-
mister fra hele Europa. Dette 
skal, ifølge EDL, bli begynnel-
sen på en felleseuropeisk 
antiislamsk bevegelse. I Un-
garn blir sigøynere utsatt for 
angrep fra grupperinger på 
ytre høyre, og det antisemit-
tiske partiet Jobbik hadde på 
meningsmålinger i desember 
20 prosent oppslutning. I Øst-
errike får det høyrepopulistis-
ke Frihetspartiet opp mot 30 
prosent på meningsmålinger. 
Sverigedemokraterna over-
rasket mange ved å bli valgt 
inn i den svenske riksdagen i 
2010. 

Wodak er i Norge for å hol-
de forelesning om «politik-
kens nye ansikt», den nye ge-
nerasjonen politiske ledere 
som gjør høyrepopulismen 
enda mer spiselig for den 
gjengse europeiske velger. 

Wodak trekker fram lederen 
for Frihetspartiet i sitt hjem-
land, Østerrike, Heinz-Chris-
tian Strache.

– Han er ung, kjekk og vel-
trent, han går på diskotek, har 
og flotte nettsider og medie-
tekke, sier Wodak. 

Hun sammenlikner 
Strache med lederen for Sve-
rigedemokraterna, Jimmie 
Åkesson.

– Dette er politikere som 

ikke assosieres med partienes 
nazifortid. 

I Østerrike er det de gamle 
nazistene som står bak Fri-
hetspartiet. Og på Sverigede-
mokraternas møter var det 
fram til midten av 90-tallet 
vanlig at medlemmer stilte i 
brunskjorter og hakekors.

Wienerblod
– Men Strache bruker fortsatt 
en retorikk som dreier seg om 

«rent blod», sier Wodak og 
trekker fram en utskrift av en 
av FPÖ sine plakater fra val-
get i Wien i 2010. 
Ved sida av Straches kritthvi-
te smil kan vi lese «Mehr mut 
für unser ‘wiener blut’», («Mer 
mot for vårt ‘wienerblod’»).

– Når de blir konfrontert 
med ordbruken, sier de at 
«wienerblod» er en henvis-
ning til Strauss’ opera ved 
samme navn, men det er jo 
helt åpenlyst hva de mener, 
sier Wodak og peker på tek-
sten som står skrevet litt len-
ger ned på plakaten: «For 
mange fremmede er ikke bra 
for noen».

– Det de driver med kaller 

jeg kalkulert ambivalens. De 
henvender seg til mange ulike 
publikum samtidig, og når de 
blir anklaget for å være frem-
medfiendtlige, kan de si «det 
er bare din tolkning». 

– Det som skjer er at det blir 
masse snakk om partiet i alle 
medier, og det blir ikke plass 
til andre partier, sier professo-
ren.

– Venstresida har trådt feil
Wodak mener venstresida i 
landene i Sentral-Europa har 
ødelagt for seg selv ved ikke å 
tørre å stå opp mot høyrepo-
pulistene.

– Partiene på venstresida 
har gjort en stor feil ved ikke 

n Verdenskjent retorikkprofessor på besøk i Oslo n Frykter voksende høyreekstremisme

– Breivik inspirert av tidsånden

IKKE ALENE: – Breivik har helt klart vært i kontakt med eller lest materialet til de høyrepopulistiske partiene i Sentral-Europa, sier retorikkprofessor Ruth Wodak, og nevner partiet til Geert Wilders i Nederland og Frihetspartiet i Østerrike.

«Det er de grønne partiene som er den 
antirasistiske stemmen i Europa i dag»

PROFESSOR RUTH WODAK


