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INRIKES UTRIKES 

Ekofascism - nazist-
tankegods i klimats 
BROTT Attacken mot en 
minkfarm i Salvesborg 
hasten 2019 kan enligt 
aklagaren sparas till den 
sa kallade ekofascismen. 
Begreppet ar far manga 
nytt - men ideerna 
i stort ar gamla. Mycket 
av inspirationen hamtas 
fran Nazityskland. 

- Det har aterfunnits av 
en ny generation hager-
extrema som ett svar pa 
klimatkrisen. sager fors-
karen Maria Darwish. 
Tva unga man star atalade 
for att ha brant ned en 
minkfarm i oktober 2019. 
I gar inleddes huvudfor-
handlingen i malet i Naeka 
tingsratt, oeh enligt bade 
aklagaren oeh Sapo som 
utrett handelsen ar atalet 
det fOrsta i sitt slag dar eko-
fascism pekas ut som ideo-
logiskt motiv. 

- Det ar manga som hajar 
till nar de hor begreppet 
ekofascism, fOr man tanker 
ofta att det ar kopplat till 
den autonoma vanstern, 
sager Jonas Trolle, ehef fOr 
Center mot vaIdsbejakande 
extremism. 

- Men det ar en ideologi 
som kanneteeknas av en 
samhaIlskritik oeh natur-
romantik, och att drastiska 
lOsningar behovs for pro-
blem med overbefolkning-
en. Har finns aven rasbio-
logi oeh ett nationalsocialis-
tisktarv. 

Maria Darwish ar dokto-
rand i genusvetenskap vid 

Ekofascistisk terror 
Den hogerextrema terro-
risten Brenton Tarrant 
som skot ihjal51 mann-
iskor i tva moskeer 
i Christchurch i Nya Zee-
land den 15 mars 2019 

De unga mannen har erkant att de tande eld pa en minkfarm i Solves borg hOsten 2019. Enligt 
aklagaren gjordes det i ekofascismens tecken. en hogerextrem ideologi som binder samman 
inslag av nynazism och klimataktivism. 
- Jag yrkar ansvar for mordbrand. sager aklagaren nar rattegangen inleddes i Nacka tingsratt. 
De bada tilltalade poserade med ett leksaksvapen under vad de sjalva kallar en fyllefest. BiI· 
den ska tolkas skamtsamt. enligt mannen. FOTO POLISENS FORUNDERSOKNINGSPROTOKOLL 

Orebro universitet oeh har 
skrivit en avhandling om 
ekofascismens fOrhaIlande 
till bland annat genus oeh 
klimatfornekelse. Hon sager 
att det framfor allt gar att 
koppla ekofascismen till det 
nazistiska begreppet blod 
oehjord (blut und boden). 

- Blod oeh jord bygger pa 
att rasidentitet ar tatt sam-
mankopplat med jorden 
eller landet, det vill saga 
omradet som man menar 
tillhor "sin ras", sager hon. 

- Oeh kommer nagon 
utifran som inte tillhor den 
tilltankta "rasen" anser man 
att det odelagger ekosyste-
met. 

kallade sig sjalv for eko-
fascist. I det manifest som 
han publicerade i samband 
med massmordet uttryck-
te han hat mot invandrare 
och skrev att offren var 

Det hanger samman med 
att nazister havdar att det 
precis som i djurriket finns 
olika raser av manniskor, 
sager Darwish. 

- Manniskan ar ju sa klart 
en art, inte flera. Men nazis-
ter vill inte att manniskor 
fran olika delar av varlden 
ska fa barn tillsammans, for 
da blandas gener fran olika 
arter, enligt demo 

Malet fOr anh:ingama ar dar-
med att skapa ett vitt sam-
halle, dar manniskor ar 
separerade - oeh att var oeh 
en ska vara "dar de hor hem-
rna", sager Jonas Trolle. 

- Man vill ha granser bade 

"en stor grupp inkraktare" 
som ville "ockupera mitt 
folks land och genomfOra 
ett etniskt utbyte av mitt 
folk". 

fOr ekologin, naturen oeh 
manskligheten, sager han. 

Det ar doek tydligt att 
man inte anser att alIa 
manniskor ar lika myeket 
varda. Kvar finns iden om 
den vita overhoghetens fOr-
triilflighet, sager TrolIe. 

Innebar da alIt detta att 
ekofascister delar syn pa 
klimatet med vetenskapen 
- viII de exempelvis att 
Parisavtalet uppfylls? 

Nja, svarar Maria Darwish. 
- Inom ekofascismen ar 

man mer intresserad av den 
narmare rniljon, som av-
skogning oeh ren luft. De ar 
vaIdigt emot allt som har 
med globala avtal att gora, 

Patrick Crusius som den 
3 augusti 2019 mordade 
22 personer i en Walmart-
butik i El Paso, Texas, sade 
sig vara inspirerad av Tar-
rant. 

farmen. 

de ar ju ann-llnteUi 
oeh litar inte pa 
pen. 

Sactan skepsis 
antisemitiska 

hand om sitt. 
GaIlande det 

let i SOlvesborg ar 
Jonas Trolle 
de misstankta 
rats pa internet, 
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·stiskt 
iltskrud 

De tilltalade dokumenterade 
skadegorelse som de utforde 
vid minkfarmen. FOTO, POLISEN 

En av de tilltalade tog bilder 
av branden som de har 
erkant att de anlade pa mink-
farmen. FOTO, POLISEN 

de ar ju anti-intellektuella 
och litar inte pa vetenska-
pen. 

sMan skepsis bygger pa 
antisemitiska konspira-
tionsteorier om att judar 
och en "global elit" styr 
varlden med maIet att utra-
dera den vita manniskan, 
sager Darwish. 

- Sa vad giller Parisavtalet 
anser man nog att sadana 
avtal ska brytas och att varje 
omriide eller folkslag tar 
hand om sitt. 

Gallande det aktuella fal-
let i Solvesborg ar det enligt 
Jonas Trolle uppenbart att 
de misstankta hade inspire-
rats pa internet, vilket ar 

Patrick Crusius skrev 
bland annat i sitt mani-
fest att "miljoforstoring-
en skapar en allvarlig 
borda for framtida gene-
rationer", och att "om vi 

vanligt nar det kommer till 
dagens radikaliseringspro-
cesser. 

Gemensamt for manga av 
de extremistrorelser som 
i dag far taste ar att de sak-
nar tydlig struktur och leda-
reo I stallet diskuteras det 
fritt pa natet, dar tankarna 
snabbt kan fa spridning. 

Vad galler just ekofascis-
men ser han en risk, aven 
om han inte vill fOrstora 
den, i att manniskor kan 
lockas av vad som forst 
framstar som ett harmlost 
varnande om miljon. 

- Och att det dar sedan 
finns insmuget ett budskap 
som ar ett radikaliserande 
extremistmoment. Det ar ju 
problematiskt. 

Aven Maria Darwish tror att 
ideologier som ekofascism 
kan fa taste pa ett annat satt 
nu an tidigare. 

- Det finns i dag ett starkt 
krisnarrativ i varlden gene-
relIt, och fascism trivs 
i samhiillen i kris. 

Dessutom pekar alIt at fel 
haIl vad giller klimatkrisen, 
sager hon. Nar det da finns 
gammalt nazistiskt tanke-
gods som hanterar sadana 
fragor, oeh dar en tydlig los-
ning pekas ut, blir det tack-
samt for nutida extremister 
att anamma de ideerna, vil-
ket nu verkar ske, sager 
Maria Darwish. 

- Det har aterfunnits aven 
ny generation hogerextrema 
som ett svar pa klimatkrisen. 

Marc Skogelin/TT 

kan gora oss av med till-
rackligt manga mannisk-
or sa kan vart liv bli mer 
hallbart". (TT) 


