En uttalad Hitlerbeundrare
AV HÅKAN HOLMBERG
I våras var det dags igen. Ahmed Rami, mannen bakom den öppet nazistiska
närradiostationen Radio Islam, bjöds in till Linköpings universitet som om han varit en
seriös debattör i yttrandefrihetsfrågor.

Också på 1980-talet bjöds Rami in till skolor
och folkhögskolor – som om han vore en seriös
debattör i Mellanösternfrågan.
Trafiken tog ett abrupt slut när Rami i
november 1989 dömdes för hets mot folkgrupp
av Stockholms tingsrätt och domen nästa år
fastställdes av Svea hovrätt. Domen omfattade
fler åtalspunkter än något tidigare domslut i
denna typ av mål i vårt land.
Det var aldrig oklart vad Rami stod för
Ibland formuleras uttalanden om judar,
muslimer, svarta, romer, homosexuella eller
någon annan grupp så att det ska finnas en
tvetydighet om vad den som fäller uttalandena
egentligen avser. Väl avvägda oklarheter,
alibiformuleringar, försäkringar om att man
inte uttalar sig om en viss grupp generellt
samtidigt som man antyder något annat ska
göra det svårare för meningsmotståndare att
bemöta det som sagts.
I Ramis fall var det tvärtom. Han försökte
aldrig skapa någon oklarhet om vad han stod
för. Radio Islams sändningar dominerades av
högläsning eller referat ur Hitlers Mein Kampf
och Julius Streichers propagandablad ”Der
Stürmer”. Själv välkomnade han i sändning
”en ny Hitler”, och anlitade kända nazister som
”livvakter” när han bjöd in Förintelseförnekaren Robert Faurisson till Sverige.
Systematisk nazistpropaganda
Radio Islams hemsida var full av hänvisningar
till Förintelseförnekare och den som var
intresserad kunde ta del av ett ”juderegister” av
samma slag som svenska nazister lade upp
under 30- och 40-talen. Teserna i Radio Islams
sändningar var inte många men de upprepades
med närmast manisk envishet.

De kan sammanfattas i följande punkter:
1. ”Sions vises protokoll” är ett autentiskt
dokument som beskriver konkreta judiska
planer på världsherravälde.
2. Förintelsen har inte ägt rum utan alla källor
och vittnesmål ingår i en gigantisk judisk
propagandabluff.
3. Judar är våldsfixerade och sexuellt perversa
samt ligger bakom produktion och spridning av
narkotika och våldspornografi. En världsomfattande judisk sammansvärjning kontrollerar banker, press, radio, television,
filmindustri och bokförlag i hela västvärlden.
4. Judarna låg bakom Versaillesfreden och
judarna i Tyskland konspirerade med judarna i
England, Frankrike och USA i syfte att skada
det tyska riket. På samma sätt låg judarna
bakom bolsjevikernas maktövertagande i
Ryssland 1917.
5. Judiska anställda inom sjukvården mördar
patienter på sjukhus.
Radio Islam bedrev helt enkelt den råaste och
mest systematiska nazistpropaganda som
förekommit någonstans i Europa efter kriget.
Hets av ett slag som knappast var möjlig i
länder som Tyskland eller Frankrike kunde
bedrivas från en närradiostudio i Stockholm, i
kraft av generös lagstiftning och begränsat
historiskt medvetande om nazismens realiteter.
Ännu en faktor var förstås tilltaget att kalla
stationen just Radio Islam. I verkligheten
förekom inga utläggningar alls om islam och
inte heller om andra religioner – bortsett
givetvis från påståendena om den judiska
världskonspirationen. Rami föreföll vara solitt
religiöst ointresserad. Vad mera är – det
förekom knappast heller några referenser till
konflikten i Mellanöstern, utöver i svepande

formuleringar där judarna förklarades vara
orsaken till all världens olyckor.
När PLO-kontoret i Stockholm tog avstånd
från Rami förklarade Radio Islam att också
PLO var ett ombud för ”judarna”. Trots detta
envisades en del personer med starka
sympatier för den palestinska saken
(exempelvis Per Gahrton) att framställa Rami
som en person som sysslade med att debattera
Mellanöstern. Även detta tog ett tvärt slut när
domen mot Rami meddelades. Därefter togs
han enbart i försvar av uttalade nazister. När
Radio Islam efter något år dök upp i etern igen
så var det också med en uttalad nazist som
ansvarig programutgivare.
Utnyttjar okunskap i propagandasyfte
Den som tittat på Radio Islams hemsida på
senare tid märker att språkbruket och
referenserna förändrats något – eller snarare
kompletterats. Nu förekommer vändningar

som ska göra att muslimska fundamentalister
ska känna sig hemma och diverse länkar och
citat har tillkommit som pekar åt samma håll.
Möjligen bidrar detta till att en ny generation
som inte har förstahandskunskap om Ramis
verksamhet under 80- och 90-talen kan tro att
han är en person med dragning till
fundamentalistisk islam som missförståtts eller
behandlats orättvist efter terrorattackerna den
11 september 2001.
Det kan mycket väl vara så att en del av de
personer som stod bakom inbjudan till
Linköpings universitet är genuint okunniga.
Andra har glömt eller är bara aningslösa. Men
man måste också räkna med möjligheten att en
del medvetet exploaterar okunnighet och
glömska för att på nytt legitimera Ramis egen
propaganda. Rami själv har aldrig försökt dölja
sina nazistiska sympatier.
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