Nominasjon av Maria Darwish: Green neo-Nazism: Examining the intersection of masculinity, farright extremism and environmentalism in the Nordic Resistance Movement

Øystein Gullvåg Holter

Jeg nominerer herved masteroppgaven til Maria Darwish til STK’s pris for beste masteroppgave 2018.
Oppgaven fikk A av sensorene Katrine Fangen og Kristoffer Vogt ved eksamen den 18. desember.
Oppgaven tar opp «grønn» nazisme – eller grenseflaten mellom nynazisme, økologi og
kjønn/maskulinitet, gjennom en utforskning av «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM). Den
viser hvordan en slik bevegelse posisjonerer seg og søker å utvide støtten ved å ta opp «grønne»
verdier, og hvordan holdninger til kjønn og maskulinitet spiller inn i budskapene fra bevegelsen.
Oppgaven undersøker koblingene mellom høyre-ekstremisme, maskulinitet og miljøvern. Dette er et
tema som ved første øyekast kan virke marginalt, men som viser seg å være viktig og relevant.
Miljøvern blir gjerne assosiert med den politiske venstresiden, ikke ekstremhøyre, og med
femininitet fremfor maskulinitet. Forskning har også vist hvordan høyreekstreme bevegelser ofte er
mannsdominerte og definert i hypermaskuline termer. Derfor er det bemerkelsesverdig at den nynazistiske Nordiske motstandsbevegelsen (DNM) legger vekt på miljøvern, bærekraftighet og
dyrevelferd som politiske mål. DNMs grønne interesse utfordrer ideer om hva høyreekstremisme er,
og hvilke former det tar i dag. I oppgaven spør Darwish hvordan kjønn påvirker DNMs
identitetsbygging, hva nynazistisk miljøvern er, og hvordan DNM forholder seg til fascistiske og
nazistiske tradisjoner i en samtidig kontekst. Hun svarer på disse spørsmålene ved å foreta en
narrativ analyse av DNMs podcast Nordic Frontier, basert på diskursiv problemanalyse, rolleteori,
maskulinitetsteori, og andre elementer. Analysen legger også vekt på historisk litteratur for å
kontekstualisere dagens nynazistiske utvikling.
Oppgaven legger frem to hovedargumenter. For det første argumenterer Darwish for en utvidet
forståelse av nynazistisk miljøvern – et område der forståelsen er mangelfull. Nynazistisk miljøvern
kan forstås som et strategisk virkemiddel som maskerer nazistisk ideologi, men også som en
refleksjon av nazistisk natur-ideologi, et uttrykk for anti-urbanisme, et uttrykk for en frykt for en
verden i endring, og dessuten som en ny arena for å hevde og bekrefte mandighet i en tid der
tradisjonelle ideer om maskulinitet utfordres.
For det andre argumenterer Darwish for at maskulinitet er et organiserende prinsipp for DNMs
høyreekstreme motstand. DNM konstruerer en maskulin idealtype gjennom ‘othering’ (eller det man
kan kalle ‘andre-gjøring’) og hva hun kaller ‘crisising’ (‘krisemaksimering’), som vil si å nøre opp under
opplevelsen av kriser i samfunnet ved å problematisere temaer som innvandring og endrede
kjønnsnormer. Darwish viser hvordan DNM har utviklet en maskulinisert, grønn nynazisme basert på
historiske tradisjoner, kanoniske tekster, biologisk reduksjonisme og samtidige ideer.

Oppgaven holder et høyt metodisk og teoretisk nivå, og preges av selvstendige og nyanserte analyser.
Særlig bør det bemerkes at kandidaten har gjort et særdeles godt arbeid ut fra rammene for
undersøkelsen. MA-oppgaver kan ofte ikke utformes på ideelt vis, fordi forskningsmulighetene er
begrensete, noe som var tilfelle her. Kandidaten kunne ikke intervjue medlemmer av bevegelsen, og
hun kunne heller ikke sette seg inn i hele den (enorme) litteraturen om nazisme og nynazisme. I
stedet har hun, på fremragende måte, tolket podcasts og annet materiale fra og om bevegelsen, og
fylt ut bildet med drøfting av mye viktig litteratur om nazisme, kjønn og økologi, langt utover det som
er vanlig i en MA-oppgave.
Oppgaven er velskrevet og er en glede å lese. Den preges av uvanlig høyt refleksjons- og
presisjonsnivå, og svært kompetent håndtering av et stort tilfang av faglitteratur. Hun går til verket
med stor selvstendighet, stoler på sine vurderinger, som stort sett er svært gode. Det at hun henter
inspirasjon fra så mange ulike tanketradisjoner er uttrykk for en stor kunnskapstørst, som trengs på
dette feltet. Den gir et nytt bilde av hvordan maskuliniteter utformes i en ekstrem høyre-bevegelse i
dagens norden, med «grønne» og «myke» trekk til forskjell fra tidligere nynazisme, og tilmed forsøk
på å fremstå som «likestilte». Ett av høydepunktene er drøftingen av hvordan nynazistene diskuterer
hvor grensen skal gå i forhold til kvinners lønnsarbeid – man vil både være likestilte, og holde fast ved
den tradisjonelle nazistiske tanken om at kvinnens plass er i hjemmet.
Oppgaven bidrar dermed også til forskning og teoriutvikling om menn og maskuliniteter, særlig i
forhold til andre politikkområder som bevegelsen tar opp – altså, i et organisatorisk og institusjonelt
samspill, ikke bare som «identitetspolitikk» blant menn.
Oppgaven er særdeles relevant. Den viser noe av det viktigste forskning kan bidra med – nemlig, at et
tema som tilsynelatende kan virke lite og marginalt, i virkeligheten er omfattende og svært relevant
ut fra dagens politiske utvikling.

